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ВСТУП 

Актуальність теми. Соціальна політика будь-якої правової держави 

повинна бути зосереджена на створенні гідних умов життя та високого рівня 

добробуту не лише власних громадян, а й прийдешніх поколінь. Демографічна 

криза, яка на сьогоднішній день існує в Україні, нічого перспективного для нашої 

нації не віщує, саме тому державний механізм повинен сприяти як вихованню 

нового здорового покоління, так і збереженню генофонду. 

Проголосивши, що людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, 

недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною 

цінністю (ст. 3 Конституції України), держава зобов’язалася всіма доступними 

засобами та можливостями захищати особу, особливо дитину. Статтями 51–52 

Конституції України передбачено державний захист дитинства, рівність дітей у 

своїх правах незалежно від походження, а також від того, народжені вони у 

шлюбі чи поза ним, та зазначено, що будь-яке насильство над дитиною та її 

експлуатація переслідуються законом. У Законі України «Про охорону 

дитинства» відзначено, що кожній дитині гарантується право на свободу, 

особисту недоторканість та захист гідності. Вагомим кроком на шляху 

впровадження міжнародних стандартів захисту прав дитини в національне 

законодавство України стало ухвалення Національного плану дій щодо реалізації 

Конвенції ООН про права дитини, затвердженого Законом України «Про 

загальнодержавну програму «Національний план дій щодо реалізації Конвенції 

ООН про права дитини» на період до 2016 року», метою якого є забезпечення 

функціонування системи захисту прав дітей відповідно до вимог Конвенції ООН 

про права дитини. Але незважаючи на розгалужену систему державного та 

міжнародного правового захисту, останнім часом значно зросла кількість 

кримінальних правопорушень, що вчинюються відносно дітей.  

Згідно з оприлюдненими статистичними даними лише на території Івано-

Франківської області протягом 2014 року виявлено 186 дітей, які схильні до 

вчинення кримінальних правопорушень, бродяжництва, жебрацтва, котрі 

перебувають на обліку в підрозділах кримінальної міліції в справах дітей; 
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33 дорослі особи, які перебувають на обліку, з них 14 раніше засуджених за 

втягнення дітей у злочинну діяльність. 

Проблема доказування при розслідуванні залучення неповнолітніх до 

асоціальної діяльності дорослих не є новою для юридичної науки. Питання 

кримінально-правової характеристики та кримінологічного запобігання 

втягненню неповнолітніх у злочинну або іншу антигромадську діяльність 

розглядалися в працях багатьох учених. Питанням доказування в цілому та його 

особливостям при розслідуванні окремих кримінальних правопорушень 

присвячено наукові праці таких вітчизняних і зарубіжних науковців, як: 

С.А. Альперт, Ю.П. Аленін, В.П. Бахін, М.І. Бажанов, Р.С. Бєлкін, В.Д. Берназ, 

В.К. Весельський, В.І. Галаган, І.Д. Гончаров, Ю.М. Грошевий, А.Я. Дубинський, 

А.В. Дулов, В.А. Журавель, А.В. Іщенко, В.С. Зеленецький, Л.М. Карнєєва, 

О.В. Капліна, Н.С. Карпов, Н.І. Клименко, М.В. Костицький, В.О. Коновалова, 

В.С. Кузьмічов, О.П. Кучинська, В.К. Лисиченко, Л.М. Лобойко, В.Г. Лукашевич, 

Є.Д. Лук’янчиков, П.А. Лупинська, М.М. Михеєнко, Н.Г. Муратов, В.Т. Нор, 

Д.П. Письменний, М.А. Погорецький, В.О. Попелюшко, М.В. Салтевський, 

М.Я. Сегай, С.М. Смоков, В.М. Стратонов, В.А. Стремовський, М.С. Строгович, 

В.М. Тертишник, Л.Д. Удалова, П.В. Цимбал, К.О. Чаплинський, Ю.М. Чорноус, 

В.Ю. Шепітько, М.Є. Шумило, Б.В. Щур та ін. 

Однак, разом із цим, питання доказування при розслідуванні використання 

малолітньої дитини для заняття жебрацтвом залишилися  поза увагою 

дослідників. Системного кримінального процесуального аналізу обставин 

предмету доказування та елементів доказування при розслідуванні використання 

малолітньої дитини для заняття жебрацтвом у науці не було, як наслідок – 

відсутня науково-обґрунтована криміналістична характеристика даного 

кримінального правопорушення. Такий стан наукової розробки зазначеної 

проблеми негативно відбивається на практиці. Через суперечливості і прогалини 

в кримінальному процесуальному законодавстві правозастосовча практика 

нерідко стикається із суттєвими труднощами при вирішенні питань доказування 

обставин використання малолітньої дитини для заняття жебрацтвом, в окремих 
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випадках приймаються недостатньо обґрунтовані рішення щодо проведення 

низки слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій. Це свідчить 

про необхідність проведення поглиблених наукових досліджень. Зазначені 

обставини зумовили актуальність обраної теми дисертації та визначили 

необхідність її детального дослідження. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація 

є складовою наукових досліджень Міністерства внутрішніх справ України й 

виконана з урахуванням «Переліку пріоритетних напрямів наукового 

забезпечення діяльності органів внутрішніх справ України на період 2010 ‒ 

2014 років», затвердженого Наказом МВС України від 29 липня 2010 р. № 347, в 

рамках теми наукового дослідження кафедри кримінального процесу та 

криміналістики Львівського державного університету внутрішніх справ 

«Протидія злочинам підслідним ОВС: кримінологічні та криміналістичні 

аспекти» (державний реєстраційний номер 0111U007105), відповідно до наказу 

МВС України «Про затвердження Переліку пріоритетних напрямів наукового 

забезпечення діяльності органів внутрішніх справ України на період 2015-

2019 рр.» від 16.03.2015 р. № 275 (п. 6.18). 

Тема дисертації затверджена вченою радою Львівського державного 

університету внутрішніх справ (протокол № 9 від 28 травня 2010 р.).  

Мета і завдання дослідження. Метою дослідження є комплексний 

кримінальний процесуальний аналіз елементів предмета доказування при 

розслідуванні використання малолітньої дитини для заняття жебрацтвом та 

розробка криміналістичної характеристики даного кримінального правопору-

шення; розроблення науково обґрунтованих рекомендацій щодо ефективного 

проведення слідчих (розшукових) дій при розслідуванні кримінальних 

правопорушень про використання малолітньої дитини для заняття жебрацтвом та 

висловлення пропозицій щодо шляхів удосконалення чинного кримінального 

процесуального законодавства. 

Для досягнення поставленої мети було поставлено та послідовно вирішено 

такі завдання: 
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– критично проаналізувати історичні передумови зародження та 

детермінанти розвитку жебрацтва в суспільстві, а також доказування при 

розслідуванні використання малолітньої дитини для заняття жебрацтвом; 

– з’ясувати сучасний стан наукової розробки поняття доказування при 

розслідуванні використання малолітньої дитини для заняття жебрацтвом; 

– провести аналіз зарубіжного досвіду як протидії використанню 

малолітньої дитини для заняття жебрацтвом, так і доказування при розслідуванні 

використання малолітньої дитини для заняття жебрацтвом, виокремити 

положення, що раціональні для імплементації до національного кримінального 

процесуального законодавства; 

– на основі детального аналізу та синтезу обставин, які підлягають 

доказуванню у кримінальних провадженнях про використання малолітньої 

дитини для заняття жебрацтвом, надати пропозиції щодо підвищення 

ефективності, результативності та своєчасності встановлення цих обставин, а 

також сформулювати криміналістичну характеристику даного кримінального 

правопорушення; 

– шляхом узагальнення та індивідуалізації засобів збирання доказів при 

розслідуванні кримінальних правопорушень про використання малолітньої 

дитини для заняття жебрацтвом вичленити типову систему слідчих (розшу-

кових) дій для найбільш ефективного збору доказів при розслідуванні 

кримінальних правопорушень про використання малолітньої дитини для заняття 

жебрацтвом; 

– висвітлити недоліки сучасного стану кримінальної процесуальної 

регламентації провадження окремих вербальних слідчих (розшукових) дій при 

розслідуванні кримінальних правопорушень про використання малолітньої 

дитини для заняття жебрацтвом, запропонувати їх усунення шляхом внесення 

змін і доповнень до чинного КПК; окреслити процесуальні та тактичні 

особливості підготовки і проведення окремих вербальних слідчих (розшукових) 

дій; 
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– визначити сутність процесуальних і тактичних особливостей підготовки і 

проведення нонвербальних слідчих (розшукових) дій; 

– з’ясувати недоліки унормування у чинному КПК змішаних (складних) 

слідчих (розшукових) дій, запропонувати шляхи їх усунення та виокремити 

процесуальні і тактичні особливості підготовки і проведення змішаних (склад-

них) слідчих (розшукових) дій при розслідуванні кримінальних правопорушень 

про використання малолітньої дитини для заняття жебрацтвом; 

– визначити місце негласних слідчих (розшукових) дій та інших 

процесуальних дій при розслідуванні злочинів про використання малолітньої 

дитини для заняття жебрацтвом у системі збору та перевірки доказів; 

– окреслити діяльність слідчого із перевірки та оцінки зібраних у 

кримінальному провадженні доказів та запропонувати шляхи алгоритмізації, 

удосконалення такої діяльності, а також усунення наявних у чинному 

кримінальному процесуальному законодавстві прогалин та колізій із даного 

приводу. 

Об’єктом дослідження є суспільні відносини, які виникають у процесі 

доказування при розслідуванні кримінальних правопорушень про використання 

малолітньої дитини для заняття жебрацтвом. 

Предметом дослідження є доказування при розслідуванні використання 

малолітньої дитини для заняття жебрацтвом. 

Методи дослідження було обрано з урахуванням поставленої мети, 

завдань, визначених об’єкта та предмета дослідження. Методологічну основу 

дослідження становлять положення загальної теорії пізнання. У процесі 

дослідження було використано такі наукові методи: історико-правовий метод 

застосовано для з’ясування історичних витоків, передумов та детермінант 

розвитку жебрацтва, а також правових засобів протидії йому (підрозділ 1.1); 

порівняльний аналіз – для аналізу сучасного стану наукової розробки поняття 

доказування при розслідуванні використання малолітньої дитини для заняття 

жебрацтвом та зарубіжного досвіду доказування при розслідуванні використання 

малолітньої дитини для заняття жебрацтвом (підрозділи 1.2, 1.3); логіко-
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юридичний – для визначення юридичної природи обставин, які складають 

особливості предмета доказування при розслідуванні використання малолітньої 

дитини для заняття жебрацтвом (підрозділи 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6); соціологічні 

методи – при проведенні анкетування слідчих у різних областях України, 

вивченні та узагальненні кримінальних справ, кримінальних проваджень, судових 

рішень, аналізі стану злочинності. Для розроблення пропозицій щодо 

вдосконалення кримінального процесуального законодавства застосовано методи 

прогнозування та моделювання (підрозділи 3.1, 3.2, 3.3). 

Емпіричну основу дослідження становлять статистичні дані Генеральної 

прокуратури України; ГСУ МВС України; Вищого спеціалізованого суду з 

розгляду цивільних та кримінальних справ, а також результати, одержані 

внаслідок вивчення 70 кримінальних справ, 20 кримінальних проваджень, 

розглянутих судами у 2010-2015 рр. у різних регіонах України; 55 судових 

рішень, розміщених у Єдиному реєстрі судових рішень; анкетування 217 слідчих 

органів внутрішніх справ України у Закарпатській, Хмельницькій, 

Тернопільській, Рівненській, Львівській, Волинській, Івано-Франківській, 

Чернівецькій, Вінницькій областях.  

Наукова новизна одержаних результатів. Дисертація є першим в Україні 

комплексним монографічним дослідженням доказування при розслідуванні 

використання малолітньої дитини для заняття жебрацтвом. 

На основі проведеного дослідження сформульовано висновки та 

положення, що відповідають змістовним ознакам наукової новизни роботи, 

зокрема: 

уперше: 

– на основі детального аналізу та синтезу обставин, які підлягають 

доказуванню у кримінальних провадженнях про використання малолітньої 

дитини для заняття жебрацтвом (час вчинення; місце вчинення; винуватість 

обвинуваченого; мотив, мета і форма вини; вид і розмір шкоди; розмір 

процесуальних витрат; обставини, які підтверджують, що гроші, цінності та інше 

майно, які підлягають спеціальній конфіскації, одержані внаслідок вчинення 
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кримінального правопорушення; обставини, що обтяжують чи пом’якшують 

покарання, характеризують особу обвинуваченого, виключають кримінальну 

відповідальність, є підставою для звільнення від кримінальної відповідальності) 

розроблено криміналістичну характеристику даного кримінального 

правопорушення; 

– запропоновано та теоретично обґрунтовано дві класифікаційні групи 

щодо механізму завдання шкоди суспільним відносинам, які забезпечують 

нормальний фізичний та моральний розвиток дитини, зокрема це механізм 

заподіяння шкоди, що отримав назву «ззовні» та «зсередини». При цьому 

аргументовано, що елементи механізму «зсередини» характеризуються більш 

високим ступенем суспільної небезпеки. Також констатовано беззаперечний факт 

того, що якщо в учинення злочину неповнолітніх втягують переважно особи 

чоловічої статі, то в жебрацтво – здебільшого матері; 

– доведено, що використання малолітньої дитини для заняття жебрацтвом 

провокується причинним комплексом, який обумовлений детермінантами 

соціально-економічного, морально-ідеологічного, організаційно-управлінського, 

правового, політичного та біологічного характеру. Вони тісно пов’язані між 

собою і за кожним із цих чинників стоїть певне соціальне явище або проблема; 

– проведеним узагальненням та індивідуалізацією засобів збирання доказів 

при розслідуванні кримінальних правопорушень про використання малолітньої 

дитини для заняття жебрацтвом здійснено вичленення типової системи 

слідчих (розшукових) дій для найбільш ефективного збору доказів при 

розслідуванні кримінальних правопорушень про використання малолітньої 

дитини для заняття жебрацтвом, до яких віднесено наступні: вербальні 

слідчі (розшукові) дії, нонвербальні слідчі (розшукові) дії, змішані (складні) 

слідчі (розшукові) дії; 

– виявлено суттєві недоліки й прогалини в частині правової регламентації 

окремих вербальних слідчих (розшукових) дій, які є засобами збирання доказів 

при розслідуванні кримінальних правопорушень про використання малолітньої 

дитини для заняття жебрацтвом та обґрунтовано пропозиції щодо їх усунення 
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шляхом внесення змін і доповнень до ст. 58 КПК, запропоновано доповнити 

чинний КПК новими статтями 711-713 КПК та наведено їх формулювання; 

– розроблено пропозиції щодо належного законодавчого врегулювання 

таких змішаних (складних) слідчих (розшукових) дії, як пред’явлення для 

впізнання, призначення експертизи, виходячи з наявних недоліків правової 

регламентації цих процесуальних дій (запропоновано нову норму 2241 КПК, 

внесення змін і доповнень до ст. 486 КПК). Аргументовано неоднозначність 

позиції законодавця про об’єднання у ст. 232 КПК різновидів двох різнопланових 

слідчих (розшукових) дій, як от допит та пред’явлення для впізнання, та 

запропоновано відповідні проектні норми; 

– доведено, що очевидним є факт унормованого права слідчого залучати до 

такої нонвербальної слідчої (розшукової) дій, як огляд, потерпілого, однак через 

особливості, якими характеризується потерпілий від використання малолітньої 

дитини для заняття жебрацтвом, через його малолітній вік, аргументовано 

недоцільність виконання слідчим цього повноваження; 

удосконалено: 

– визначення та елементи діяльності слідчого із перевірки й оцінки 

зібраних у кримінальному провадженні доказів при розслідуванні такого 

кримінального правопорушення як використання малолітньої дитини для заняття 

жебрацтвом; 

– стан наукової розробки доказування при розслідуванні використання 

малолітньої дитини для заняття жебрацтвом; сутність підстав, які визначають 

формування належної правової регламентації протидії використанню малолітньої 

дитини для заняття жебрацтвом та закладають підвалини національної політики 

збереження генофонду України; 

набули подальшого розвитку: 

– системний аналіз історичних передумов зародження та детермінант 

розвитку жебрацтва в сучасному суспільстві, який підтвердив існування 

причинно-наслідкового зв’язку між вищезазначеним суспільно небезпечним 

діянням та нестабільною соціальною й економічною ситуацією в державі; 
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– наукові погляди щодо імплементації до національного кримінального 

процесуального законодавства положень із законодавств окремих іноземних 

країн, які ефективно охороняють права неповнолітніх (малолітніх) потерпілих, 

забезпечують належний процес доказування чи попереджують втягнення 

неповнолітніх у жебракування; 

– пропозиції щодо доцільності та законності проведення окремих негласних 

слідчих (розшукових) дій при розслідуванні кримінальних правопорушень про 

використання малолітньої дитини для заняття жебрацтвом; 

– шляхи алгоритмізації та належної регламентації діяльності слідчого із 

перевірки та оцінки зібраних у кримінальному провадженні доказів при 

розслідуванні такого кримінального правопорушення як використання 

малолітньої дитини для зайняття жебрацтвом. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що 

викладені в дисертації висновки і пропозиції використовуються й надалі можуть 

бути застосовані в: 

– правотворчій діяльності – при підготовці законопроектів у частині 

внесення змін і доповнень до окремих положень чинного Кримінального 

процесуального кодексу України щодо вдосконалення процесу доказування при 

розслідуванні використання малолітньої дитини для заняття жебрацтвом (лист 

Міжвідомчого науково-дослідного центру з проблем боротьби з організованою 

злочинністю при РНБО України від 18 листопада 2013 р. № 648); 

– практичній діяльності слідчих підрозділів (акт впровадження у 

практичну діяльність СУ УМВС України в Івано-Франківській області від 

16 січня 2012 р.); 

– науково-дослідній діяльності – як основа для подальшого розроблення та 

вдосконалення правових основ доказування при розслідуванні використання 

малолітньої дитини для заняття жебрацтвом, а також як предмет науково-

дослідної діяльності викладачів, студентів, аспірантів; 

– навчальному процесі – результати дослідження використовуються при 

викладанні нормативних навчальних дисциплін «Кримінальний процес», 
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«Криміналістика» у Львівському державному університеті внутрішніх справ (акт 

впровадження від 7 листопада 2013 р.), Івано-Франківському університеті права 

імені Короля Данила Галицького (акт впровадження від 15 травня 2015 року), на 

юридичному факультеті Львівського національного університету імені Івана 

Франка (акт впровадження від 9 липня 2015 року). 

 Особистий внесок здобувача. Дисертація виконана автором самостійно. 

Особистий внесок дисертанта в підготовці двох статей, опублікованих у наукових 

фахових виданнях, та чотирьох матеріалів конференцій спільно з І. В. Басистою 

полягає у відшуканні теоретичних і практичних проблем, що ускладнюють 

реалізацію процесуальних рішень слідчого при розслідуванні використання 

малолітньої дитини для зайняття жебрацтвом; дотримання конституційних прав 

та свобод під час допиту неповнолітніх потерпілих. 

 Апробація результатів дисертації. Теоретичні положення та висновки 

дисертації, а також авторські пропозиції доповідалися та обговорювалися на 

засіданнях кафедр кримінального процесу та криміналістики Львівського 

державного університету внутрішніх справ. Результати дослідження було 

оприлюднено на міжнародних і всеукраїнських науково-теоретичних та науково-

практичних конференціях, семінарах, симпозіумах і круглих столах (див. п.п. 10-

20 Списку опублікованих праць за темою дисертації, с.18-19 автореферату). 

 Публікації. Результати дисертаційного дослідження викладено автором у 

20 наукових публікаціях, у тому числі в 7 наукових статтях у наукових фахових 

виданнях України, 2 наукових статтях у виданнях іноземних держав, 11 матеріалах 

конференцій. 

 Структура й обсяг дисертації зумовлені предметом дослідження, метою й 

завданнями та відповідають логіці наукового пошуку. Дисертація складається зі 

вступу, трьох розділів, які містять дванадцять підрозділів, висновків, списку 

використаних джерел (353 найменування) та чотирьох додатків. Повний обсяг 

дисертації – 285 сторінок, з них основного тексту – 198 сторінок.  
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РОЗДІЛ 1 

ХАРАКТЕРИСТИКА ЖЕБРАЦТВА ЯК АНТИСУСПІЛЬНОГО 

ЯВИЩА ТА СУЧАСНІ ПІДХОДИ В ДОКАЗУВАННІ ПРИ 

РОЗСЛІДУВАННІ ВИКОРИСТАННЯ МАЛОЛІТНЬОЇ ДИТИНИ ДЛЯ 

ЗАНЯТТЯ ЖЕБРАЦТВОМ  

 

 

1.1. Ґенеза жебрацтва та доказування при розслідуванні використання 

малолітньої дитини для заняття жебрацтвом 

 

Жебрацтво як спосiб iснування вiдоме з найдавнiших часів, ще в Старому 

Заповіті зазначено, що благочестивим людям слід робити добро 

бідним (Левіт19:9) [21]. 

Християнський світогляд також відображає милостиве ставлення до 

нужденних. Ісус Христос учив: «Хто просить у тебе – то дай, а хто хоче позичити 

в тебе – не відвертайсь від нього» (Мт.5: 42) [21].  

Зміна поняття надання допомоги нужденним відповідно до християнських 

канонів полягала в тому, що ближнім треба поважати кожну людину, яка 

потерпає. Образно такий підхід був сформульований Ісусом Христом у притчі 

про милосердного самарянина (Лк.10:25–37) [21].  

Слід зазначити, що значний поштовх поширенню цього промислу надала 

поява i розповсюдження християнства в Київській Русі за часів правління князя 

Володимира (978–1015 рр.). При цьому жебрацтво оточувалося релiгiйним 

ореолом й існувало пiд заступництвом церкви — «милостиня» на ті часи 

вважалася найбогоугоднiшою справою. Серед типiв жебракiв найбiльш 

розповсюдженими були мандрiвнi спiваки. На українських землях у ХVI-ХIХ 

столiття блукали тисячi слiпих спiвцiв, кобзарiв, бандуристiв, лiрникiв. Саме в цi 

часи деякою мірою почали з’являтися й так званi «професiйнi прошаки», якi 

об’єднувалися у ватаги, а iнодi в «жебрацькi цехи» [94]. 
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Всі жебраки були поділені на так звані два класи: «христарадники» і 

«мисливці». «Христарадники», у свою чергу, поділялися на дев’ять видів: 

а) «богомоли» (ті, які просили милостиню на церковній паперті), 

б) «могильники» (ті, які просили на кладовищах), в) «горбачі» (ті, які 

жебракували з торбою), г) «єрусалимці» (уявні мандрівники), г) «залізнични-

ки» (ті, які просили у вагонах залізниці), д) «севастопольці» (відставні солдати, 

які стверджували, що вони були поранені при Севастопольській обороні), 

е) «барабанщики» (стукаючі під вікнами), є) «безродники» (жебраки-

бродяги), ж) «складальники» (брали милостиню не лише грошима, але й харчами 

та одежею). Другий клас жебраків – «мисливці» – поділялися на чотири види: 

а) «вигадники» (замість слів подавали благодійникам сурядні листи), 

б) «протекціоністи» (з’являлися у будинку нібито за рекомендацією близького 

знайомого), в) «погорільці» (стверджували, що були дуже багаті, але пожежа, 

мовби, все їх добро знищила) і г) «переселенці» (селяни, які ніколи не бачили 

села) [319, с.79]. 

Звернувшись до глибокого історико-правового дискурсу, проведеного 

І. Й. Бойком, можна стверджувати, що у визначних джерелах права Київської 

Русі прямо не згадується про такий злочин, як використання малолітніх дітей для 

заняття жебрацтвом, на відміну від таких злочинів, як вбивство, крадіжка тощо. 

Однак цікавими є згадки у Руській Правді про систему доказів, їх джерела та 

етапність процесу доказування. Особисте зізнання, свідчення, знайдені речові 

докази перебували в царині доказового судового права [25, с. 56-61, 73-76]. 

Очевидним є факт детермінованого впливу на них правових еволюційних 

процесів, однак на сьогоднішній день вони відіграють також важливе значення у 

зборі та перевірці доказів в цілому та при доказуванні при розслідуванні 

використання малолітньої дитини для заняття жебрацтвом зокрема. 

Із плином часу жебрацтво стало таким поширеним, що почало заважати 

добробуту держави. Як наслідок, в державі почали з’являтися заходи, спрямовані 

на його викоренення. Спочатку боротьба з жебрацтвом велася тільки церквою та 

приватними особами. Однак вже в 1682 році у наказі царя Федора Олексійовича 
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вперше проводилася різниця між жебраками, які здатні до праці, та тими, що не 

можуть з якихось причин працювати [95, с.77]. 

Довгий час боротьба із жебрацтвом зводилася лише до покарань з боку 

державної влади – від віддачі в кріпосну залежність до примусової праці, 

нещадного биття батогом, таврування тощо. Починаючи з правління Івана 

Грозного, стривоженого розмахом цього соціального лиха, багато московських 

царів (особливо, Олексій Михайлович) намагалися системою лютих заборон 

вирішити це питання. Підтримав їх і Петро I, який спеціальним наказом 

заборонив подавати «милостиню» на вулиці і в церквах під загрозою великого 

грошового штрафу. Антижебрацькі накази приймалися й пізніше (1731, 1758 рр.), 

але кількість жебраків не зменшувалася [54, с.12]. Катериною II в 1775 році було 

прийнято Накази суспільного презирства, положення яких були спрямовані на 

боротьбу з бідністю, але разом з тим залишалися і репресивні заходи та 

створювалися робочі будинки для утримання осіб, надісланих туди за 

розпорядженням місцевої поліції, які займалися випрошуванням «милостині» і 

нерідко залучали до цього промислу своїх власних дітей [54, с.13]. Незважаючи 

на вказані вище заходи, проблема не зникла, оскільки наказами не вирішувалися 

корінні причини появи жебрацтва. Так, у відповідь на веління Миколи I в 

1854 році про категоричну заборону жебрацтва в імперії чиновники оперативно 

доповіли, що рішучі заходи ними негайно прийнято і просто перестали вести 

облік жебраків в підвладних містах і селах та посилати ці відомості до 

Петербурга [54, с.14]. 

Особливу увагу дослідники того часу звертали на жебрацтво дітей і 

висували проект «системи захисту дитинства», який пропонував ряд нововведень: 

дитяче право, за порушення якого батьки і родичі або ті дорослі, хто змушує 

дітей до жебрацтва, потрапляли б під суд [54, с.12]. З цього приводу виваженою є 

думка, що захист дітей, їх нормальний фізичний і моральний розвиток завжди 

турбували суспільство незалежно від конкретно історичного періоду його 

розвитку. Це підтверджується нормами, які містилися в Укладенні про покарання 

кримінальні і виправні 1845 року, а саме у розділі II під назвою «Про 
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зловживання батьківською владою та про злочини дітей проти батьків», де у 

ст. 79 вказано: «Батьки, які використовують на зло свою владу, переконують 

дітей вчинити злочин, втягують умисно неповнолітніх дітей своїх у вчинення 

злочину, підлягають за це, навіть якщо вони не брали активної участі у вчиненні 

злочину, вищій мірі покарання або стягненню за той злочин, визначений в 

законі» [231]. У розділі V вищезазначеного Укладення під назвою «Зловживання 

владою опікунів та піклувальників» у ст. 93 вказано, що опікун, який 

використовує свою владу на зло дитині або внаслідок злочинних переконань чи 

вподобань, втягне умисно в скоєння злочину особу, яка знаходиться під його 

опікою чи піклуванням, підлягає вищій мірі покарання [231]. Пізніше в 

Укладенні про покарання кримінальні та виправні 1885 року в розділі I під 

назвою «Про зловживання батьківською владою та про злочини дітей проти 

батьків» у ст. 587 вказувалося: «Батьки, які використовують на зло свою владу, 

переконують дітей вчинити злочин, втягують умисно неповнолітніх дітей своїх у 

вчинення злочину, підлягають за це, навіть якщо вони не брали активної участі у 

вчиненні злочину, вищій мірі покарання або стягненню за той злочин, 

визначений в законі» [318]. 

Видатний письменник і вчений І. С. Нечуй-Левицький в оповіданні 

«Київські прохачі» опублікованому в 1901 році, досить докладно розповідає про 

практику жебрацтва в Києві, найбільше біля храмів Києво-Печерської лаври, 

аналізує обставини, які спонукають людей до жебрацтва, показує з яких верств 

населення люди переходять у стан жебраків, змальовує своєрідну «професійну 

ієрархію» жебраків, розкриває почуття жебраків, особливо на початковому 

етапі [218, c.359-447]. 

В УРСР жебрацтво набирає свого розповсюдження в післявоєнні 

роки (1920 –1930-ті pp. та кінець 1940-х –1950-ті pp.) і на початку 1990-х років. 

Розлогі інформаційні повідомлення всіх обкомів комуністичної партії України, 

відповідних міністерств і відомств стосовно виконання постанов ЦК КПРС від 

16 серпня 1952 р. «Про заходи щодо подальшого покращення обслуговування 

інвалідів Вітчизняної війни і праці та інших пенсіонерів» і від 14 березня 1953р. 
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«Про значні недоліки у роботі Міністерства соціального забезпечення УРСР» 

констатували загрозливі обсяги бродяжництва й жебрацтва в республіці. Для 

оперативного вивчення ситуації створювалися регіональні бригади, які 

направлялися на місця, де бродяжництво й жебрацтво набули найбільшого 

поширення (м. Київ, Одеська, Вінницька, Львівська, Сталінська (з 1961 року 

Донецька), Харківська області) [339, с.153]. 

Отже, на підставі проведеного аналізу можна однозначно стверджувати, що 

починаючи з 20-30-х рр. ХХ ст. в Україні сформувалася правова база 

функціонування системи державних органів і громадських організацій, 

уповноважених охороняти дитинство та вести боротьбу з жебрацтвом та 

безпритульністю. Провідна роль у цій системі належала позавідомчим органам – 

Раді захисту дітей при РНК та Центральній комісії допомоги дітям при ВУЦВК, а 

під час голоду – також Секції допомоги голодуючим дітям Центральної комісії 

допомоги населенню місцевостей, що постраждали від неврожаю, при ВУЦВК. 

Головним призначенням цих органів була координація діяльності окремих 

відомств та громадських організацій при здійсненні охорони дитинства. 

Прийнятими у 20-х рр. нормативними актами було законодавчо визначено їх 

правовий статус, склад та повноваження [295, с.48-49; 237 с.54-61]. 

В. П. Швидкий у своїй праці, присвяченій аналізу жебрацтва як соціального 

явища на початку 1950-х років, аналізуючи дані із різноманітних архівних 

матеріалів, а також економічні, культурні і соціально-політичні умови стану 

розвитку країни в означений період та рівень матеріального забезпечення, які 

спонукали громадян до бродяжництва і жебракування, згрупував їх у дев’ять 

основних груп. До першої групи він відніс професійних бродяг і злидарів, які 

обрали жебракування постійним джерелом для підтримання своєї 

життєдіяльності; до другої – матеріально забезпечених осіб, які користувалися 

можливостями жебракування як додатковим прибутком; до третьої – осіб, 

направлених до будинків інвалідів, але які покинули їх з особистих мотивів і 

повернулися до бродяжництва та жебракування; до четвертої – осіб, які 

тимчасово попадали в скруту (наприклад, через стихійне лихо); до п’ятої – осіб, 
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які не бажали чи не могли працевлаштовуватися через проблему алкоголізму; до 

шостої – хворих, старих, інвалідів, які не утримувалися по лінії соціального 

забезпечення, а також тих, котрі перебували на державному забезпеченні, проте 

отримували замалу для проживання пенсію; до сьомої – осіб, які не 

працевлаштувалися після звільнення з ув’язнення; до восьмої – не 

працевлаштованих інвалідів; до дев’ятої – осіб, які не отримували допомоги від 

рідних чи близьких. Щодо останньої групи, то вчений констатує, що із виявлених 

на 1 жовтня 1953 р. 214 осіб, які займалися жебракуванням у м. Львові та області, 

35 мали матеріально спроможних дітей, які за законом були зобов’язані 

утримувати літніх батьків. Причому міра матеріальної допомоги, моральної 

підтримки могла бути мінімальною, і це могло вберегти жебраків від крайнощів 

злидарства [339, с.160]. Ці та інші факти також є прикладом недосконалості 

тогочасного законодавства, існування в соціумі байдужості до нужденності 

навіть найбільш близьких людей. Щодо проблеми дітей, які жебракували 

самостійно чи залучалися до жебрацтва дорослими особами, то можна 

відзначити, що зі становища дитячої безпритульності та бездоглядності вони 

входили в доросле життя озлобленими наполовину професійними волоцюгами чи 

відчайдушними злочинцями. Саме тому досить швидкою була реакція держави на 

такий стан речей. 4 березня 1920 року РНК було прийнято декрет «У справах 

неповнолітніх, які обвинувачені у суспільно небезпечних діяннях», а разом з ним 

і Інструкцію комісіям у справах неповнолітніх, в якій було вказано, що їх 

обов’язком є притягнення до відповідальності осіб, які втягують неповнолітніх у 

злочинну діяльність, експлуатують неповнолітніх чи жорстоко з ними 

поводяться [166, с.183]. 

Щодо питання створення перших систематизованих нормативних актів, які 

встановлювали кримінальну відповідальність батьків за залучення дітей до 

жебрацтва, то треба відзначити, що ним став КК УРСР 1927 року. У КК УРСР 

1922 року була відсутня норма такого роду. У КК ж 1927 року з метою охорони 

прав дітей від посягання батьків та забезпечення дітей необхідними засобами для 

існування в ч. 2 ст. 161 було встановлено кримінальну відповідальність за 
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залишення батьками малолітніх дітей без необхідної підтримки, а також 

експлуатацію шляхом потурання їм до заняття жебрацтвом [314, с.98]. Поряд з 

вищезазначеними нормами діяла також і Постанова ЦВК і РНК СРСР від 7 квітня 

1935 року «Про заходи боротьби зі злочинністю серед неповнолітніх», якою було 

встановлено наступне: «Осіб, викритих у підбурюванні або в залученні 

неповнолітніх до участі в різних злочинах, а також у примушуванні 

неповнолітніх до заняття спекуляцією, проституцією, жебракуванням і т. ін. – 

карати тюремним ув’язненням не менше 5 років» [167, с.40]. Можна відзначити, 

що безвідповідальність батьків чи опікунів, а що найогидніше – мета збагатитися 

саме в такий антигуманний спосіб призводить до бездоглядності, безпритульності 

та жебракування дітей. Тому, на нашу думку, прийняття даної Постанови було 

досить виваженим кроком законодавця. 

У 1960 році прийнято КК УРСР, ст. 208 якого було встановлено 

кримінальну відповідальність за втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність, 

пияцтво, заняття жебрацтвом, проституцією, азартними іграми, а також 

використання неповнолітніх для цілей паразитичного існування, і цей злочин 

карався позбавленням волі на строк до 5 років. У науково-практичному коментарі 

до ст. 208 КК УРСР зазначалось: «Якщо моральний розвиток не ставиться в 

небезпеку заподіяння йому шкоди і при цьому відсутня суб’єктивна 

спрямованість дій винної особи на цю соціальну цінність, вчинене не підпадає під 

ознаки ст. 208 (наприклад, при використанні немовляти під час заняття 

жебрацтвом…)» [214, с.638]. Отже, ще в ті часи зверталася увага на необхідність 

захисту дітей від використання у жебрацтві, яке не охоплювалося ні однією зі 

статей КК УРСР. Також була включена до вказаного закону ст. 214, згідно з якою 

заняття бродяжництвом чи жебрацтвом або ведення іншого паразитичного 

способу життя передбачало покарання у вигляді позбавлення волі або виправні 

роботи на строк від 1 до 2 років, а вчинення такої дії повторно каралося 

позбавленням воді від 1 до 3 років [313, с.143]. 

Законодавець вслід за унормуванням кримінальної відповідальності осучаснив і 

суб’єктів, які повинні були діяти в новому правовому полі. Так, у серпні 1968 року в 
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органах внутрішніх справ було створено дитячі кімнати міліції. У лютому 1978 року  

затверджено інструкцію про організацію роботи інспекції у справах дітей, 29 лютого 

1996 року наказом МВС України № 129 затверджено «Положення про Управління 

кримінальної міліції у справах дітей МВС України», яке протягом останніх років 

систематично змінювало свою офіційну назву [295, c.51]. 

У 1992 році ст. 214 було вилучено із кримінального закону, ст.ст. 208 та 214 

входили до розділу Х КК УРСР «Злочини проти громадської безпеки, громадського 

порядку та народного здоров’я» [313, с.146]. При такій прогалині нормативної 

регламентації кримінальної відповідальності за використання малолітньої дитини 

для заняття жебрацтвом у кримінальному законодавстві про доказування при 

розслідуванні використання малолітньої дитини для заняття жебрацтвом 

говорити взагалі не доводиться, хоча означені вище суміжні норми 

кримінального закону створили передумови для подальшого внесення доповнень 

до КК України та правових основ для досудового розслідування та доказування 

означеного кримінального правопорушення. 

Так, у квітні 2001 року було прийнято новий КК України, ст. 304 якого 

встановлено кримінальну відповідальність за втягнення неповнолітніх у злочинну 

або іншу антигромадську діяльність. Однак, незважаючи на наявність в цій статті 

кваліфікуючої ознаки злочину, а саме вчинення дій щодо малолітньої особи 

батьком або матір’ю, вітчимом, мачухою, опікуном чи піклувальником або 

особою, на яку покладено обов’язки щодо виховання потерпілого чи піклування 

про нього, в нашій державі залишалися безкарними дії осіб, які використовували 

малолітніх дітей та, зокрема, немовлят для заняття жебрацтвом з метою 

отримання прибутку. Це і зумовило українського законодавця вперше 15 січня 

2009 року прийняти Закон України № 894-VІ (894-17) [257] та внести зміни 

Законом №3 571-VІ (3571-17) від 5 липня 2011 року [256], згідно з якими КК 

України доповнено ст. 1501, якою передбачено кримінальну відповідальність 

батьків або осіб, які їх замінюють, та інших осіб за використання малолітньої 

дитини для заняття жебрацтвом [151]. 

Згідно з Академічним тлумачним словником української мови, жебрацтво – 
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це збирання милостині, жебрання; відсутність необхідних для існування засобів; 

злиденність, убогість [280, с.517]. Жебрацтво – соціальний феномен, який 

розповсюджений практично в цілому світі. Як спосіб існування відоме з 

найдавніших часів і до теперішнього часу не втратило своєї розповсюдженості. 

Однією з об’єктивних причин дитячого жебрацтва є соціально-політична та 

економічна нестабільність у державі і, як наслідок, зростання чисельності 

малозабезпечених сімей. Ми погоджуємося з думкою російської вченої 

О. М. Нечаєвої в тому, що причини жебрацтва визначаються такими факторами, 

як економічна криза; безробіття; зубожіння широких верств населення, більшість 

якого живе за межею бідності; послаблення сімейних підвалин; втрата старшим і 

молодшим поколіннями моральних цінностей; пияцтво й алкоголізм, наркоманія; 

поширення серед дітей і дорослих психічних захворювань [217, с. 60]. 

Основні причини зростання жебрацтва, на думку Г. І. Клімантової та 

Т. А. Федотовської, криються в соціально-політичних перетвореннях, що 

призвели до зламу суспільної моралі, знецінення інституту сім’ї на 

загальнодержавному рівні; руйнації державної інфраструктури соціалізації і 

суспільного виховання дітей без формування нової ефективної структури 

соціалізації і дозвілля дітей в умовах ринкових відносин; втрати 

фундаментальних людських цінностей. Сформувалась нова система комерційної 

та кримінальної експлуатації дитячої бездоглядності [185, с.29].  

Є. Г. Слуцький також виділяє три основні категорії причин розвитку 

жебрацтва, бездоглядності та безпритульності дітей: соціально-економічні, 

соціально-психологічні та медико-психологічні. До соціально-психологічних він 

відносить фактори, які тривалий час порушують трудовий устрій життя і 

деформують побут людей. Це економічна криза, безробіття, голод, інтенсивні 

міграційні процеси у зв’язку з військовими конфліктами або природними 

катаклізмами. Соціально-психологічні причини, на думку автора, пов’язані з 

кризою сім’ї, збільшенням кількості розлучень, із втратою одного з батьків, 

опікунством, погіршенням клімату в сім’ї, жорстоким поводженням з дітьми, 

фізичним покаранням, а інколи й сексуальним домаганням з боку дорослих. 
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Медико-психологічні причини Є. Г. Слуцький пов’язує зі збільшенням кількості 

дітей, які мають виражені психофізичні аномалії, риси асоціальної 

поведінки (тобто наявність генетичної схильності) [281, с. 119]. 

Слід відзначити, що до причин походження дитячого жебрацтва потрібно 

віднести не тільки економічні і соціальні проблеми, але й проблеми 

психологічного характеру. У більшості «важких дітей» та підлітків блокована 

одна із фундаментальних потреб людини, згідно з пірамідою Маслоу – потреба в 

повазі та любові. Відсутність можливості задовольнити таку потребу «викидає» 

дитину на вулицю, де вона знаходить те, до чого прагне [190, с.122]. Якщо до 

вищесказаного додати, що сучасна дитина живе та розвивається на фоні 

постійного стресу й напруги, які збільшують небезпеку зриву адаптаційних 

бар’єрів, стає зрозумілим, що об’єктивні причини криються не тільки в 

соціально-економічних проблемах держави, але і в порушенні національних 

традицій, які склалися, руйнації підвалин сімейної моралі. 

Отже, антисуспільність самого жебрацтва як явища не викликає жодних 

сумнівів, вже не говорячи про використання малолітніх дітей у цій протиправній 

діяльності. Саме тому, маючи на сьогоднішній день правову базу для 

притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності за використання 

малолітньої дитини для заняття жебрацтвом, науковцям і практикам слід у 

симбіотичному зв’язку виробити алгоритм дій, а в кінцевому результаті – 

ефективний механізм для доказування та належного розслідування 

розглядуваного кримінального правопорушення.  
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1.2. Сучасний стан наукової розробки поняття доказування при 

розслідуванні використання малолітньої дитини для заняття жебрацтвом  

 

Забезпечення прав дитини відноситься до глобальних проблем сучасності, у 

вирішенні яких зацікавлена вся світова спільнота. Це пояснюється визначальною 

роллю підростаючого покоління в гарантуванні життєздатності суспільства і 

прогнозуванні його майбутнього розвитку. Проте, слід визнати, що жодна 

держава в світі не може претендувати на роль зразка в сфері дотримання прав 

дитини. Навіть для найдемократичніших і економічно розвинених держав 

характерні зростання злочинності неповнолітніх, наявність сімей з низьким 

життєвим рівнем, смертність дітей через недостатнє медичне обслуговування, 

зростання кількості безпритульних дітей [102, с.48]. 

Демократичні перетворення, які були розпочаті в нашій країні на початку 

90-х років минулого сторіччя, з кожним днем набирають все більших обертів. 

Так, прийнята у 1996 році Конституція України [125] чітко та однозначно 

проголосила, що людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і 

безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю, наслідком чого 

стало закріплення та гарантування широкого кола прав і свобод громадян – права 

на свободу та особисту недоторканність, права на свободу думки і слова, на 

вільне вираження своїх поглядів і переконань, права на свободу об’єднання у 

політичні партії та громадські організації тощо. Потурбувалася держава також і 

про всебічну охорону та захист прав дітей – найбільш незахищеної частини 

населення України. У ст. 24 зазначено: «…держава створює умови, які надають 

жінкам можливість поєднувати працю з материнством, правовим захистом, 

матеріальною і моральною підтримкою материнства та дитинства…»; ст. 28 

закріплює право кожної особи, у тому числі дитини, на повагу до її гідності та у 

ній вказано, що ніхто не може бути підданий катуванню, жорстокому, 

нелюдському або такому, що принижує її гідність, поводженню чи покаранню; 

відповідно до ст. 48  «кожний має право на достатній життєвий рівень для себе і 

своєї сім’ї, включаючи достатнє харчування, одежу, житло» [125]. 
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Однак проаналізувавши дані, отримані нами під час вивчення вироків судів 

по кримінальних провадженнях (кримінальних справах), порушених за ознаками 

злочину, передбаченого ст. 1501 КК України, ми можемо зробити висновок про 

те, що, на жаль, у нашому суспільстві означені конституційні декларації грубо 

нехтуються та порушуються. Саме тому, очевидно, в ст. 52 Конституції України 

закріплено положення про те, що будь-яке насильство над дитиною і її 

експлуатація переслідуються законом. Тобто державний механізм за допомогою 

державного примусу зобов’язує визначених суб’єктів не тільки нести 

кримінальну чи іншу юридичну відповідальність за допущені протиправні діяння, 

а й намагається створити передумови, щоб запобігти рецедивним їх проявам. 

Означити межі такої законної діяльності, виробити окремі методичні 

рекомендації щодо її ефективного здійснення покликані як державні інституції, 

так і наукові кола, які детально займаються розробками у цій царині. Окремі 

здобутки дослідників, які мають визначальне значення для формування 

концептуальних засад ефективного розслідування використання малолітньої 

дитини для заняття жебрацтвом, буде не зайвим навести. 

Так, досліджуючи проблематику запобігання злочинам, які вчиняються 

неповнолітніми та за їх участю, О.С. Стеблинська визначає чинники, які їх 

детермінують, зокрема: дезадаптація неповнолітнього, зловживання спиртними 

напоями як батьками, так і ним безпосередньо тощо [291]. Т. Л. Кальченко, 

дослідивши актуальні теоретичні та практичні проблеми організаційної та 

правової основи діяльності державних установ, що покликані перевиховувати, 

ресоціалізувати неповнолітніх правопорушників, запропонував цілу систему 

заходів загальносоціального та спеціально-криміногенного запобігання 

злочинності неповнолітніх, що за своїм характером і змістом є найбільш 

гуманними, перспективними й ефективними [116]. Дослідниця Л. В Левицька, 

розглянувши загальні та спеціальні чинники, що детермінують насильницькі 

злочини щодо неповнолітніх, запропонувала власні шляхи вирішення такої 

проблематики [170], а І. М. Доляновська, з’ясувавши актуальні проблеми 

кримінальної відповідальності за експлуатацію дітей доводить необхідність 
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передбачення у ст. 150 КК України також і кримінальної відповідальності за 

економічну експлуатацію дитини. При цьому вона визначає сутність об'єктивних 

і суб'єктивних ознак експлуатації дітей тощо [86]. У свою чергу О. В. Швед, 

досліджуючи явище комерційної сексуальної експлуатації неповнолітніх, 

визначає загальні закономірності такого явища, наявні форми поширення в 

сучасному світі та заходи протидії на основі зарубіжного досвіду його 

профілактики. Сформульовано рекомендації щодо запобігання його розвитку в 

Україні, а також інших суміжних форм експлуатації дітей [338]. Аналізуючи 

історичні передумови виникнення кримінальної відповідальності за використання 

малолітньої дитини для заняття жебрацтвом, І. В. Дегтярьова проводить 

порівняльно-правовий аналіз законодавства окремих закордонних країн, формує 

кримінологічну характеристику, встановлює певні недоліки, неузгодженості 

нормативної регламентації такої відповідальності, пропонує власний варіант 

конструкції ст. 1501КК України, а також систему заходів запобігання, що 

складається з різнопланових дій відповідних суб’єктів на загальносоціальному, 

спеціально-кримінологічному й індивідуальному рівнях з одночасним акцентом 

на діяльності підрозділів та служб ОВС України [80]. 

Такі наукові здобутки дослідників закладають міцний фундамент для 

ефективного розслідування злочинів, які вчиняються за участю неповнолітніх або 

пов’язані із їх незаконною експлуатацією у різних формах, зокрема і при 

використанні малолітньої дитини для заняття жебрацтвом. Розслідування будь-

якого злочину в цілому, зокрема і використання малолітньої дитини для заняття 

жебрацтвом, в першу чергу тісно пов’язане із таким кримінальним 

процесуальним інститутом, як доказування. 

Доказування у теорії кримінального процесу є фундаментальною 

категорією, яка визначає засади кримінальної процесуальної науки й складає 

сутність практичної діяльності сторін обвинувачення та захисту, а також суду. 

Водночас, незважаючи на те, що кримінальне процесуальне доказування за 

останні десятиліття поповнилося новими знаннями завдяки застосуванню 

філософських, інформаційних, логічних та інших, у тому числі й нетрадиційних 
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методів пізнання, значна кількість його проблем залишається невирішеною, що 

негативно позначається як на удосконаленні засад кримінальної процесуальної 

науки, так і на правозастосовній практиці [229, с.6]. 

Особливо гостро ця проблематика є відчутною в умовах дії чинного КПК 

України. Так як на основі кримінального процесуального законодавства, яке з 

1960 року постійно оновлювалось й удосконалювалося, науковцями та 

практиками було вже напрацьовано цілий арсенал ефективних способів і 

тактичних прийомів доказування по тих чи інших злочинах, з яких на 

сьогоднішній день не таку й суттєву кількість можливо застосовувати в рамках 

чинного правового поля. А коли ще й норма матеріального права є «новою», то 

кількість проблем розслідування в цілому, та й доказування зокрема, лише 

подвоюється.  

Проведеним нами бібліографічним аналізом не встановлено наукових праць 

українських вчених, які б безпосередньо стосувалися проблематики доказування 

при розслідуванні використання малолітньої дитини для заняття жебрацтвом, 

однак наукові підвалини для такої ефективної діяльності закладалися багатьма 

науковцями, як авторитетними знавцями кримінальної процесуальної науки, так і 

молодими новаторами. 

Ще в 1926 році В. А. Обуховський писав, що логічний процес, що його 

проходить суддя під час обговорення, зіставлення та оцінювання даних, які своєю 

сукупністю створюють переконання або впевненість, називається процесом 

доказування. Суд, розглядаючи справу, пізнає певні явища або факти, роблячи 

певні висновки, дотримуючись тих самих логічних законів мислення, яких 

дотримується кожна окрема людина, часто сама не зауважуючи того у власній 

повсякденній діяльності. Правильне розв’язання судом основних питань 

кримінальної справи є результатом виявлення, а відтак глибокого, всебічного й 

об’єктивного розгляду й оцінювання всіх зібраних у справі доказів [222, с.7-10].  

У свою чергу, інші провідні фахівці-процесуалісти свого часу зауважували, 

що суд, здійснюючи відновлення факту минулого, спирається на зібрані й оцінені 

ним докази, а мисленнєва діяльність, спрямована на доказування, не є 
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особливістю судової роботи, а вчення про докази не є виключно юридичним. 

Воно належить до царини логіки та психології, котрі формують загальні закони 

пізнавальної діяльності [335, с.99-104]. 

М. М. Гродзинський у 1933 році вже в рамках досить чітко прописаного 

концепту «збирання + перевіряння + оцінювання доказів + оперування ними» 

вельми чітко позиціонував, що суть доказування в основному полягає в тому, що 

судово-слідчі органи одержують з різних джерел відомості про різні доказові 

факти, перевіряють й оцінюють ці відомості і, встановивши в такий спосіб 

наявність цих фактів, роблять на цій підставі висновок про наявність інших 

фактів – шуканих; доказування в кримінальному процесі спрямовано на те, щоб 

установити певні факти і на цій основі вирішити дану справу [69,с. 3-4, 45, 52]. 

Дещо пізніше цей дослідник також відзначить про те, що аби розв’язати всі 

питання, котрі постають у кожній кримінальній справі, і відшукати об’єктивну 

істину в ній, слідчо-прокурорські та судові органи мусять у першу чергу зібрати 

відповідні докази, а опісля розглянути їх і оцінити, тобто визначити їхню вагу, 

їхню здатність слугувати підставою для певних висновків у справі, а ця 

діяльність слідчо-прокурорських і судових органів зі збирання, закріплення, 

розгляду та оцінювання доказів називається доказуванням [68, с. 12]. 

Доказування окремими процесуалістами розглядалося як опосередковане 

пізнання – оперування доказами (фактичними даними); воно розвивається на базі 

дослідження, виступаючи як його завершальний елемент. Кримінально-

процесуальне пізнання – це різновид пізнання істини конкретного факту з метою 

здійснення правосуддя, а встановлення фактичних обставин діяння та його 

юридична кваліфікація становлять дві взаємозумовлені сторони єдиного 

пізнавального процесу, за посередництвом якого розкривається сутність 

досліджуваного діяння [285, с. 8-9, 18].  

І. С. Ґалаґан і Д. С. Сусло акцентували увагу на тому, що для 

процесуальних органів подія злочину завжди існує в минулому, і її потрібно 

відновлювати шляхом складної діяльності – доказування. Суть останнього 

становлять операції зі збирання, закріплення і дослідження доказів, установлення 
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їхнього зв’язку з подією злочину і складання на цій основі висновку про 

наявність злочину і про особу, що його скоїла. Саме ж доказування, на їхню 

думку – це процес дослідження і пізнання, як і в усіх інших галузях науки: від 

незнання до знання, від знання малого до знання більшого і, нарешті, до 

встановлення об’єктивної істини [49, 51-52].  

Свого часу С. С. Алексєєв відзначав, що доказування – це діяльність 

суб’єктів, що спрямована на встановлення за допомогою доказів істинності 

обставин справи. Сюди автор включав збирання, перевірку та оцінку доказів. У 

вузькому ж розумінні автор розглядав доказування як обґрунтування 

сформульованих доводів і заперечень, переконання в їхній істинності тих чи 

інших осіб [2,c. 247-248]. 

В. Т. Нор ще в 1978 році визначив доказування як діяльність органів 

попереднього розслідування, прокурора і суду, а також інших учасників процесу, 

яка провадиться у встановлених законом процесуальних формах і спрямована на 

збирання, закріплення, перевірку й оцінювання фактичних даних (доказів) для 

встановлення істини в кримінальній справі. Характеризуючи доказування, цей 

автор визнав його одним з основних і вирішальних видів пізнавальної діяльності 

людей. На його думку, доказування в кримінальному процесі є нічим іншим, як 

пізнанням істини в кримінальній справі, тобто встановлюється у повній 

відповідності з дійсністю подія злочину, винність або невинність певних осіб, 

обставини, які впливають на ступінь і характер відповідальності, тощо [221, с.73-

75].  

М. М. Михеєнко окреслив доказування як діяльність суб’єктів 

кримінального процесу зі збирання, перевіряння та оцінювання доказів і їх 

процесуальних джерел, а також із формулювання на цій основі певної тези і 

наведення аргументів для її обстоювання. За своєю гносеологічною сутністю 

воно являє собою різновид пізнання дійсності, в якому можуть бути застосовані 

всі закони і категорії діалектики, тому слід ставити знак рівності, ідентичності 

між доказуванням і пізнанням [201, с.6, 8, 11]. 
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Дещо інше визначення доказування, яке має важливе значення для 

правильного розуміння ґенези та кінцевої мети доказування при розслідуванні 

використання малолітньої дитини для заняття жебрацтвом навели 

В. М. Тертишник і С. В. Слинько, визначивши такою метою не лише 

встановлення об’єктивної істини в справі, а й обґрунтування висновків і 

прийняття рішень [301, с.57-58]. Також кримінально-процесуальне доказування у 

різні періоди розглядали як практичну діяльність уповноважених законом 

суб’єктів, яка відбувається в особливій процесуальній формі, шляхом збирання, 

перевірки та оцінки доказів [290, c.14], як діяльність слідчо-судових і 

прокурорських органів [69, c.117]. 

Як бачимо, неоднозначною також є позиція процесуалістів щодо окремих 

елементів процесу доказування. Зокрема слід проаналізувати думку 

С. А. Шейфера та інших учених щодо умовності застосування терміна «збирання 

доказів», адже цей автор стверджує, що готових доказів у природі не існує, тому 

слідчий під час провадження процесуальних дій, виявляючи належну до 

кримінального провадження інформацію і фіксуючи її у процесуальних 

документах, формує процесуальні джерела доказів [342, c.14]. 

Необхідним елементом збирання доказів також є правозабезпечувальні 

заходи, тобто наділені правовою формою дії, за допомогою яких слідчий, 

прокурор і суд забезпечують можливість реалізації прав, наданих КПК 

громадянам та особам, які беруть участь у збиранні доказів. Відтак останнє було 

б точніше визначати як формування доказів, що складається з виконання 

органами досудового розслідування і судом пошукових, пізнавальних, 

посвідчувальних та правозабезпечувальних заходів [343, c.38]. 

Такі науковці, як М. І. Костін, Л. Є. Владимиров, М. Р. Нокербеков, 

В. М. Савицький визначали сутність доказування виключно як обґрунтування 

певного твердження, тези, водночас вважаючи, що необхідно рахуватися також з 

традиційним ототожненням у юриспруденції доказування і практичної діяльності 

з формування і перевірки доказів [128, c.144; 44, c.133-134; 220, c. 9-11; 

272, c.149-153]. 
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Як на нас, то традиційним є уявлення про збирання доказів, яке поділяється 

багатьма ученими та визначає його як діяльність, що має пізнавально-

посвідчуючий характер і ґрунтується на відображенні і перетворенні у свідомості 

суб’єкта пізнання інформації, відомостей, що містяться у слідах події [201, c.34-

36]. 

Інші дослідники вживають термін «формування доказів» та вважають лише 

його правильним. Формування доказів, на переконання С. А. Шейфера, в першу 

чергу полягає в перетворенні первинної доказової інформації, тобто інформації, 

що вилучається суб’єктом доказування із слідів, залишених подією. Формування 

доказів – це комплекс операцій, що здійснюється суб’єктом доказування, що 

полягають у виявленні носіїв інформації, її сприйнятті і перетворенні у належну 

процесуальну форму (форму показань, висновків експерта тощо). Завершальним 

елементом формування доказів є їх фіксація. Саме з цього моменту відбувається 

об’єктивізація сприйнятих суб’єктом доказування даних, вони закріплюються за 

допомогою передбачених законом засобів фіксації [340, c.33]. Тобто прихильники 

означеної вище процесуальної позиції поряд із формуванням доказів наступним 

логічним елементом доказування вважають їх закріплення та наводять наступні 

переконливі аргументи на відстоювання своєї точки зору. Поки доказ не 

розглянуто і не закріплено процесуально, не можна стверджувати, що доказ 

дійсно виявлений, оскільки ще невідомо, що саме виявлено і чи дійсно є доказом 

те, що виявлено [293, c.302]. 

І. Б. Михайловська відзначила виключну прерогативу суду у перевірці 

доказів як одного із елементів процесу доказування. Вона переконана в тому, що 

дослідження судом доказів, зібраних на досудовому слідстві, ніби «надбудовує» 

їх процесуальну форму, надає їм більш високого юридичного статусу і цим 

перетворює слідчі докази на «судові» [200, c.39]. Доказова діяльність суду, як 

вказувала І. Б. Михайловська, проявляється також і в тому, що він зобов’язаний 

мотивувати свій вирок, тобто навести докази, на яких ґрунтуються його 

висновки. Діяльність суду з логічного обґрунтування висновків являє собою 

доказування у вузькому значенні, тобто відповідає уявленням тих авторів, які 
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зводять доказування до логічних операцій, однак при цьому виключають суд з 

кола суб’єктів доказування. З викладеного можна зробити висновок, що суд 

також є суб’єктом доказування, хоча його доказова діяльність і відрізняється 

своєрідністю, що зумовлена його особливим становищем у змагальному 

судочинстві. Оскільки доказування не може бути обмежене логічними 

операціями з обґрунтування висновків, а включає в себе пізнавальну діяльність, 

пов’язану з отриманням аргументів для обґрунтування, тобто доказів, важливим є 

з’ясування того, яким чином з’являлися ці аргументи, тобто докази [200, c.39]. Як 

нам видається, перевірка доказів в цілому та при розслідуванні використання 

малолітньої дитини для заняття жебрацтвом, зокрема, ефективно реалізується на 

досудовому розслідуванні слідчим шляхом провадження слідчих (розшукових), 

негласних слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, що повністю 

узгоджується із концептуальними та доктринальним положеннями, а також 

вимогами чинного КПК.  

Також, як ми встановили, досить дискусійними є наукові підходи до оцінки 

доказів. І. І. Мухін свого часу стверджував, що оцінка доказів іншими 

учасниками процесу не породжує для них будь-якої відповідальності за ті 

висновки, які вони роблять. Закон не зобов’язує їх приймати будь-які рішення за 

результатами оцінки доказів і не вимагає від них обґрунтовувати свої висновки 

всебічним, повним і об’єктивним дослідженням обставин справи. Оцінюючи 

докази, вони сприяють правильному вирішенню справи, але їх оцінка не має 

обов’язкової сили для слідства і суду та має лише допоміжний характер [108, c.5]. 

Із такими науковими припущеннями досить важко нам погодитися в силу хоча би 

вимог чинного КПК, які таким постулатам суттєво суперечать. 

Що ж до сучасного законодавчого закріплення оцінки доказів, то 

ст. 94 КПК розкриває правила оцінки доказів; слідчий, прокурор, слідчий суддя, 

суд за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й 

неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, 

керуючись законом, оцінюють кожний доказ з точки зору належності, 

допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів – з точки зору 
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достатності та взаємозв’язку для прийняття відповідного процесуального 

рішення [153]. Звичайно, оцінка доказів об’єктивізується, як правильно зазначає 

Ю. К. Орлов, в обґрунтованих процесуальних рішеннях, однак оцінка доказів – 

розумова діяльність, яка полягає у визначенні належності, допустимості, 

достовірності й достатності доказів [224, c.74-86]. 

На наш погляд, також дещо неоднозначним є визначення доказування, 

наведене М. І. Костіним, який виключив з основних етапів такої процесуальної 

діяльності збір та перевірку доказів, мотивуючи це тим, що збирання і практичні 

дії з перевіряння доказів не повинні заводитися до поняття доказування, адже 

вони передують доказуванню, а їхні результати слугують основою для 

доказування [128, c.146]. Дозволимо собі не погодитися із такими радикальними 

поглядами, апелюючи до вищенаведених наукових поглядів знаних 

процесуалістів, а також результатів монографічного дослідження 

С. М.Стахівського, який влучно підкреслював, що процесуальні органи прагнуть 

відновити достовірну картину минулої події, пізнати всі її обставини та факти, 

встановити істину. Ця мета досягається за допомогою кримінально-

процесуального доказування, яке є різновидом пізнання; доказування – 

передбачена законом діяльність суб’єктів кримінального процесу зі 

збирання (формування), перевіряння й оцінювання доказів та їхніх 

процесуальних джерел, видання на цій основі певних процесуальних рішень і 

наведення аргументів для їх обґрунтування (мотивування) [290, с. 7, 12, 41]. 

Схожі наукові позиції висловлювалися й іншими дослідниками [114, с.132]. 

Цікавими для встановлення ґенези та дослідження сучасного стану наукової 

розробки поняття доказування в цілому, та при розслідуванні використання 

малолітньої дитини для заняття жебрацтвом, зокрема, є коментарі та 

обґрунтування Є. Г. Коваленка. Цей дослідник, свого часу розводячи поняття 

«пізнання» і «доказування», дійшов висновку, що під доказуванням в 

кримінальному процесі слід розуміти діяльність особи, яка провадить дізнання, 

дізнавача, слідчого, прокурора, судді (суду) по виявленню і збиранню 

доказів (сукупність їх елементів) та їх процесуальних джерел і на їх основі 
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отримання обґрунтованих висновків по кримінальній справі [122, с.92]. Полярні 

погляди висловив М. І. Погорецький, підтримуючи відому тезу, що доказування є 

основним змістом кримінально-процесуальної діяльності, його сутність полягає в 

пізнанні обставин злочину, отриманні процесуальних доказів і обґрунтуванні 

ними рішень у кримінальній справі; доказування і пізнання в кримінальній справі 

збігаються як ціле і частина [229, с.498]. 

Також одним із дискусійних питань, що визначає поняття і зміст 

кримінального процесуального доказування, є його мета. Визначаючи 

доказування в кримінальному провадженні як специфічну форму процесу 

пізнання, його різновид, необхідно зазначити, що очевидною метою такого 

пізнання мають бути з’ясування і засвідчення усіма суб’єктами такого пізнання 

суттєвих обставин події, що досліджується. Як свого часу правильно зазначав 

С. М. Стахівський, пізнати фактичні обставини кримінальної справи – означає 

встановити в ній істину [290, c.13]. У цьому контексті слід погодитися з 

Р. С. Бєлкіним, який стверджував, що істина в кримінальному судочинстві може 

вважатись абсолютною, якщо виходити із завдань доказування, коли необхідно 

встановити не безкінечну множину властивостей, ознак, сторін і подібних фактів, 

явищ, а лише те, що вимагає закон, коли пізнання цих фактів, явищ обмежується 

лише тим, чого і як вимагає предмет доказування [17, с.7]. 

Також в офіційному тексті чинного КПК не вдається знайти жодного 

випадку звернення до терміну «істина» з огляду мети доказування. У КПК 

1960 року він теж зустрічався не часто, як правильно підкреслили знані 

процесуалісти, незважаючи на той факт, що в раніше чинному КПК України 

такий обов’язок сторони обвинувачення було визначено як окрему засаду – 

всебічне, повне й об’єктивне дослідження обставин справи, однак в окремих 

нормах мова про нього велася в оглядовій формі [155, с.44], а вже в КПК 

2012 року він зник повністю. Так, у ст. 48 КПК 1960 року зазначалося, що 

захисник зобов’язаний не перешкоджати встановленню істини в справі, у ст. 61 

вказувалось, що не може бути захисником особа, яка, зловживаючи своїми 

правами, перешкоджає встановленню істини в справі [154]. Натомість у ст. 452 
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КПК 2012 року знаходимо, що захисником не може бути адвокат, відомості про 

якого не внесено до Єдиного реєстру адвокатів України або стосовно якого у 

Єдиному реєстрі адвокатів України містяться відомості про зупинення або 

припинення права на зайняття адвокатською діяльністю [153]. У ст.ст. 45-54 КПК 

2012 року, котрі прямо стосуються захисника, жодних норм, подібних до 

вищезгаданих із КПК 1960 року, немає. Серед основних засад кримінального 

провадження такий уніфікований принцип теж відсутній. Відсутність терміну 

«істина» у КПК не виглядатиме цілковитим сюрпризом, коли переконатися, що 

він відсутній і в розділі «Правосуддя» Конституції України. Така ж ситуація 

простежується і в інших галузях права. Про це свідчить, наприклад, ще й одна зі 

змін до Цивільного кодексу України 2003 року за Законом України «Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям 

Кримінального процесуального кодексу України», який був підписаний 

Президентом України 13 квітня 2012 року, у ч. 5 ст. 306 слова «чи з’ясування 

істини під час розслідування кримінальної справи» замінити словами «чи під час 

кримінального провадження». 

Виходячи із результатів проведеного вище аналізу та синтезу, можна 

сміливо констатувати, що в низці норм тогочасного КПК істина згадувалася у 

різних інтерпретаціях, на відміну від чинного КПК, на що неодноразово вже 

зверталася увага в юридичній літературі [8, c.87]. Хоча в свою чергу, у чинному 

КПК у статті 7 закріплено вже окремою складовою такої засади кримінального 

провадження як законність обов’язок прокурора, керівника органу досудового 

розслідування та слідчого всебічного, повного і неупередженого дослідження 

обставин провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і тих, що 

виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставин, що 

пом’якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку 

та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень [153]. 

 З цього приводу ми повністю підтримуємо позицію В. Т. Нора щодо 

наявних застережень такого симбіозу, оскільки обов’язок спрямувати судовий 

розгляд на забезпечення з’ясування всіх обставин кримінального провадження 
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покладено не лише на сторону обвинувачення, а й на головуючого в судовому 

засіданні. Так само й оцінка зібраних доказів, яка здійснюється слідчим, 

прокурором, слідчим суддею і судом, проводиться ними за своїм внутрішнім 

переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому 

дослідженні всіх обставин кримінального провадження. По-друге, встановлення 

обставин провадження повно, всебічно і неупереджено – це результат 

дотримання засад кримінального провадження, насамперед, засади законності. 

Тому варто було законодавцеві виділити зазначене положення ч. 2 ст. 9 КПК як 

окрему засаду кримінального провадження [155, с.44]. 

Із вищенаведеного випливає, що незважаючи на той факт, що поняття 

доказування є достатньо дослідженим, у проаналізованих нормах кримінального 

процесуального законодавства та поглядах науковців відсутнє єдине 

перспективне бачення й розгорнуте сучасне тлумачення дефініції 

доказування (його складових елементів) при розслідуванні кримінальних 

правопорушень в цілому, та при розслідуванні використання малолітньої дитини 

для заняття жебрацтвом, зокрема.  

Виходячи із наведених вище аксіоматичних позицій провідних науковців у 

сфері кримінальної процесуальної науки, а також норм чинного КПК, слід 

відзначити, що доказування при розслідуванні використання малолітньої дитини 

для заняття жебрацтвом – це діяльність слідчого, прокурора, слідчого судді та 

суду, а також інших учасників кримінального процесу, яка провадиться у 

встановлених законом процесуальних формах і спрямована на збирання, 

перевірку й оцінювання доказів (фактичних даних, отриманих у передбаченому 

КПК порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд 

встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення 

для кримінального провадження та підлягають доказуванню) для встановлення 

істини в кримінальному провадженні. 

 

 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T124651.html#28#28
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T124651.html#26#26
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T124651.html#29#29
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1.3. Зарубіжний досвід доказування при розслідуванні використання 

малолітньої дитини для заняття жебрацтвом 

 

Про необхідність особливого захисту дітей уперше було проголошено 

Женевською декларацією прав дитини 1924 р., потім підтверджено в Загальній 

декларації прав людини 1948 р. 98, с.18-24] і закріплено у Міжнародному пакті 

про громадянські і політичні права 204, с. 36-58 та в Конвенції про права 

дитини 1989 р. [98, с. 123-149]. Всі ці документи були свого часу ратифіковані 

Україною. 

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини на початку 

2009 року під час представлення спеціальної доповіді у Верховній Раді України 

про «Стан дотримання Україною міжнародних стандартів у галузі прав і свобод 

людини» наголошувала, що незважаючи на низку законодавчих актів, які 

захищають права дитини в Україні та поза її межами, ситуація залишається 

критичною. За офіційними даними близько 30 відсотків населення України досі 

перебуває у стані бідності. А якщо застосовувати критерій бідності, встановлений 

Світовим банком, який дорівнює денному споживанню на 3 долари США, то до 

категорію бідних в Україні треба зарахувати майже 70 відсотків її населення. 

Особливо потерпають сім’ї з дітьми, де бідність зростає прямо пропорційно 

кількості дітей. Низький рівень доходів стає нездоланною перешкодою в 

реалізації життєво важливих прав людини – права на достатнє харчування, 

медичну допомогу, освіту, житло, правову допомогу тощо [287, с.11]. 

На сьогоднішній день, на жаль, сутнісних позитивних змін у цьому напрямі 

не відбулося, а навпаки, через ситуацію, що склалася на східному кордоні нашої 

держави, такі антисуспільні явища, як бродяжництво, жебракування тощо із 

низки об’єктивних та суб’єктивних причин набувають широкого розмаху. За 

таких умов по-новому слід підходити як до розуміння цих протиправних діянь, 

так і до заходів їх профілактики, розкриття та розслідування, відшкодування 

завданої їх наслідками шкоди. На допомогу як науковцям, так і практичним 
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працівникам тут може прийти позитивний зарубіжний досвід, який в подальшому 

може бути імплементований правовим полем України.  

Вивчення й аналіз кримінального процесуального законодавства 

зарубіжних держав, зокрема кримінально-процесуальних норм, що стосуються 

доказування при розслідуванні використання малолітньої дитини для заняття 

жебрацтвом, дає змогу виявити переваги та недоліки кримінального 

процесуального права України, і на цій основі визначити напрями його 

подальшого розвитку, а також зблизити основні положення вітчизняного та 

іноземного права, запропонувати можливі шляхи гармонізації законодавства.  

У наш час вивченню зарубіжного досвіду регламентації доказування при 

розслідуванні використання малолітньої дитини для заняття жебрацтвом 

приділено недостатньо уваги. Хоча в дослідженні доказування при розслідуванні 

використання малолітньої дитини для заняття жебрацтвом варто враховувати й 

те, як розкрито в цілому поняття й основні положення доказування злочинів у 

кримінальному процесуальному законодавстві інших зарубіжних держав.  

У цьому ракурсі слід відзначити, що нами вже було зроблено окремі 

наукові пошуки в даному напрямі. Зокрема, на сторінках науково-практичного 

журналу юридичного факультету Вороніжського державного університету 

«Судебная власть и уголовный процесс» ми проводили порівняльний аналіз 

українського та російського кримінального процесуального законодавства щодо 

особливостей провадження слідчих (розшукових) дій при розслідуванні 

кримінальних правопорушень про використання малолітньої дитини для заняття 

жебрацтвом. У свою чергу, проведений нами аналіз кримінального законодавства 

Російської Федерації установив, що в Кримінальному кодексі РФ передбачена 

ст. 151 «Вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных 

действий». Відповідно до ч. 1 цієї норми кримінальна відповідальність наступає 

за втягнення неповнолітнього серед іншого (вживання спиртних напоїв, 

одурманюючих речовин) в заняття бродяжництвом і в систематичне заняття 

жебрацтвом. Кримінальна відповідальність наступає за ч. 2 цієї норми, якщо те ж 

діяння вчинено батьками, педагогом чи іншою особою, на яку законом покладено 
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обов’язок із виховання неповнолітнього. Дії, передбачені ч. 1 чи 2 вказаної статті, 

вчинені із застосуванням насильства чи погрозою його застосування, будуть 

кваліфікуватися за ч. 3 цієї норми Кримінального кодексу Російської Федерації. У 

примітці до даної статті вказано, що її дія не поширюється на випадки втягнення 

неповнолітнього у заняття такою протиправною діяльністю, якщо протиправне 

діяння вчинене внаслідок збігу тяжких життєвих обставин, викликаних втратою 

джерел існування чи відсутністю місця проживання. Це доповнення введено в 

дію Федеральним законом від 8 грудня 2003 року № 62 –Фз [244, c.63-68]. 

Окремої кримінально-правової норми, якою було б встановлено 

кримінальну відповідальність за використання малолітньої дитини для заняття 

жебрацтвом, у Кримінальному кодексі Російської Федерації немає, на відміну від 

Кримінального кодексу України. Тобто можна зробити висновок про більшу міру 

досконалості українського кримінального закону у цій царині та недоцільність 

імплементації унормованих у Кримінальному кодексі Російської Федерації 

положень. 

Що ж стосується процесуального порядку доказування при досудовому 

розслідуванні по кримінальних провадженнях про використання малолітньої 

дитини для заняття жебрацтвом, то слід звернутися до кримінального 

процесуального законодавства пострадянських держав – Російської Федерації, 

Республіки Білорусь, Республіки Молдови, оскільки система законодавства цих 

країн є найбільш схожою до системи законодавства України, а також до 

положень кримінального процесуального законодавства окремих європейських 

держав – Австрії, ФРН, Великобританії, США – з точки зору як їх можливого 

врахування під час подальшого вдосконалення КПК України, так і загалом 

гармонізації кримінального процесуального законодавства.  

Насамперед слід означити й провести порівняльний аналіз системи та 

етапів доказування в цілому, а пізніше актуалізувати питання доказування при 

розслідуванні використання малолітньої дитини для заняття жебрацтвом. Так, 

проведений нами аналіз КПК Російської Федерації дозволяє стверджувати, що 

російське та українське кримінальне процесуальне законодавство у сфері 
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доказування містять низку схожих положень, однак деякі норми суттєво 

відрізняються, зокрема  норми, присвячені доказуванню, містяться у Розділі 3 

«Докази і доказування», яка містить дві глави «Докази по кримінальному 

провадженню» та «Доказування», де в ст. 85 КПК Російської Федерації 

передбачено, що доказування включає збір, перевірку та оцінку доказів з метою 

встановлення обставин, передбачених ст. 73 КПК Російської Федерації.  

Доказами за російським кримінально-процесуальним законодавством 

визнаються будь-які відомості, на основі яких суд, прокурор, слідчий, дізнавач у 

порядку, визначеному КПК Російської Федерації, встановлює наявність або 

відсутність обставин, що підлягають доказуванню при провадженні у 

кримінальній справі, а також інших обставин, що мають значення для 

кримінальної справи. Збирання доказів здійснюється в ході кримінального 

судочинства дізнавачем, слідчим, прокурором і судом шляхом проведення 

слідчих та інших процесуальних дій, передбачених КПК Російської Федерації. 

Перевірка проводиться дізнавачем, слідчим, прокурором, судом шляхом 

зіставлення доказів з іншими доказами, наявними в кримінальній справі, а також 

встановлення їх джерел, отримання інших доказів, що підтверджують або 

спростовують доказ, що перевіряється. Оцінка доказів здійснюється з точки зору 

належності, допустимості, достовірності, а всі зібрані докази в сукупності – з 

точки зору достатності для вирішення кримінальної справи [311]. 

Отже, з огляду на вище викладене можна зробити висновок, що в процесі 

доказування в цілому та при розслідуванні використання малолітньої дитини для 

заняття жебрацтвом, зокрема, із КПК Російської Федерації запозичувати означені 

вище положення до КПК України не доцільно, оскільки частина із них є 

аналогічною із чинним українським кримінальним процесуальним 

законодавством, а інша частина – дублює положення КПК України 1960 року.  

КПК Республіки Білорусь та КПК України містять досить значну кількість 

схожих вимог до процесу доказування, зокрема, це коло обставин, які підлягають 

доказуванню (предмет доказування – ст. 89 КПК Республіки Білорусь) та етапи 

процесу доказування: збір, оцінка та перевірка доказів (ст. 103-105 КПК 
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Республіки Білорусь). Зокрема, доказування полягає в збиранні, перевірці та 

оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для законного, 

обґрунтованого і справедливого вирішення кримінальної справи. У свою чергу 

збір доказів здійснюється під час розгляду заяв і повідомлень про злочини, у 

процесі прискореного провадження, дізнання, попереднього слідства і судового 

розгляду шляхом проведення допитів, очних ставок, пред’явлення для впізнання, 

виїмки, обшуків, оглядів, слідчих експериментів, проведення експертиз та інших 

процесуальних дій, передбачених КПК Республіки Білорусь. Перевірка доказів 

передбачає їх аналіз, зіставлення з іншими доказами, наявними в матеріалах 

кримінальної справи, а також у встановленні їх джерел, отриманні інших доказів, 

що підтверджують або спростовують доказ, що перевіряється. Кожний доказ 

підлягає оцінці з точки зору належності, допустимості, достовірності, а всі зібрані 

докази в їх сукупності – з точки зору достатності для закінчення попереднього 

розслідування і вирішення кримінальної справи в судовому розгляді [309]. 

Наведені законодавчі положення КПК Республіки Білорусь наштовхують 

нас на думку про їх докорінну схожість із такими ж нормами КПК Російської 

Федерації. Тому для оптимізації українського кримінального процесуального 

законодавства у процесі доказування в цілому та при розслідуванні використання 

малолітньої дитини для заняття жебрацтвом зокрема запозичувати окремі 

процесуальні норми із КПК Республіки Білорусь до КПК України не є нагальним.  

Результати проведеного нами аналізу КПК Молдови свідчать, що засади 

здійснення доказування достатньо схожі з українським кримінальним 

процесуальним законодавством, але є низка прогресивних положень, які було б 

корисним рекомендувати українському законодавцю передбачити у чинному 

КПК України. Зокрема, відповідно до ст. 96 КПК Молдови «Обставини, що 

підлягають доказуванню у кримінальній справі» передбачено, що в ході 

кримінального переслідування та розгляду справи в суді підлягають 

доказуванню: 1) факти, що свідчать про наявність елементів злочину, а також 

причини, що усувають злочинний характер діяння; 2) передбачені законом 

обставини, що полегшують або обтяжують кримінальну відповідальність 
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виконавця діяння; 3) відомості про особу підсудного і потерпілого; 4) характер і 

розмір шкоди, заподіяної злочином; 5) наявність майна, призначеного або 

використаного для вчинення злочину або добутого в результаті злочину, 

незалежно від того, кому воно передано; 6) всі обставини, що відносяться до 

призначення покарання. Поряд із наведеними також підлягають встановленню 

обставини про причини та умови, що сприяли вчиненню злочину [310]. 

На наше переконання, у наведених вище нормативних положеннях КПК 

Молдови простежується корисний симбіотичний зв’язок діяльності із 

доказування та попередження, профілактики вчинення аналогічних злочинів. 

Дещо схожі норми містилися у КПК України 1960 року, де в ст.ст. 23, 231, крім 

обов’язку органу дізнання, слідчого, прокурора встановити причини й умови, що 

сприяли вчиненню злочину, було передбачено їх повноваження вносити у 

відповідний державний орган, громадську організацію або посадовій особі 

подання про вжиття заходів для усунення цих причин та умов. Не пізніше, як у 

місячний термін після подання, мало бути вжито необхідних заходів і про 

результати повідомлено особу, яка надіслала подання [154]. 

На сьогоднішній день у чинному КПК України в жодній нормі не йдеться 

про виявлення причин та умов, які сприяли вчиненню кримінального 

правопорушення, тобто будь-яка профілактична діяльність не передбачається. 

Такий стан речей є неприпустимим, тому ми пропонуємо за аналогом КПК 

Молдови у ст. 91 КПК України окремими пунктами передбачити у переліку 

обставин, які підлягають доказуванню в цілому та при розслідуванні 

використання малолітньої дитини для заняття жебрацтвом зокрема, обов’язок зі 

встановлення причин, що усувають злочинний характер діяння, а також причин 

та умов, що сприяли вчиненню кримінального правопорушення. 

Процес доказування в кримінальному провадженні Австрії, як відзначає 

В. М. Бутов, має подвійний характер: по-перше, це збирання, перевірка й оцінка 

доказів з метою встановлення істини і, по-друге, це обґрунтування висновків за 

допомогою доказів. У КПК Австрії, вказує цей дослідник, закріплено положення, 

відповідно до яких необхідно доказувати всі значущі в правовому відношенні 
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обставини, що мають значення для вирішення питання щодо вини й винуватості, 

призначення й обрання виду покарання, а в певних випадках й для правильного 

застосування кримінально-процесуальних приписів. Процес доказування містить 

в собі встановлення (виявлення та збирання) доказів, їх необхідне процесуальне 

закріплення, перевірку (дослідження), а також оцінку кожного доказу окремо із 

всієї сукупності доказів на основі вільної оцінки за внутрішнім переконанням 

судді. Вільна оцінка доказів є розумною чуттєвою діяльністю судді. Він повинен 

обґрунтувати, які конкретні обставини може навести для підтвердження 

істинності свого переконання або неістинності фактичного ствердження. Судді в 

кримінальному процесі не потрібно встановлювати абсолютну істину, а 

необхідною є лише максимальна наближеність до істини, ймовірність того, що 

граничить з вірогідністю, щоб переконати розумну з життєвим досвідом людину. 

В кримінальному процесі Австрії під істиною розуміють відносну істину, 

заперечується можливість досягнення об’єктивної істини і йдеться лише про 

певну ймовірність знань, отриманих при дослідженні, що граничить з 

вірогідністю в пізнанні явищ і подій, які відбувалися в дійсності. Цей дослідник 

відзначає, що в додатках до § 258 КПК Австрії зазначається, що відповідно до 

принципу вільної оцінки доказів професійні і непрофесійні судді при дослідженні 

й оцінці прийнятих доказів не пов’язані жорсткими правилами, вони приймають 

рішення за своїм переконанням. Суд повинен обґрунтувати своє переконання, 

встановити всі обставини, що мають значення для справи, а потім зважити 

існуючі докази, керуючись при цьому законами логіки. Факт і обставини 

вважаються доказаними, якщо суддя особисто після дослідження доказів 

повністю впевнений в їхньому існуванні. Вільна оцінка доказів не означає 

свавілля судді, тому що він приймає свої рішення, ґрунтуючись не на почуттях, а 

на результатах логічного й раціонального зіставлення доказів і на висновках, які 

випливають з цього. В обґрунтуванні вироку суддя повинен вказати, на яких 

підставах він прийняв певний досліджуваний факт або спростував його як 

недоведений [28, с.152]. 
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Як ми бачимо, австрійське кримінально-процесуальне законодавство 

містить спільні та відмінні риси відносно чинного КПК України. З метою 

гармонізації національного кримінального процесуального законодавства, 

удосконалення процесу доказування в цілому та при розслідуванні використання 

малолітньої дитини для заняття жебрацтвом зокрема, пропонуємо запозичити із 

КПК Австрії положення щодо мети доказування – встановлення істини (певної 

ймовірності знань, отриманих при дослідженні, що граничить з вірогідністю в 

пізнанні явищ і подій, які відбувалися в дійсності). 

 Глибоко дослідивши проблематику доказового права в ряді зарубіжних 

країн, А. В. Молдован стверджує, що під доказуванням у німецькому 

кримінальному процесі розуміється практична діяльність суду щодо збирання, 

дослідження та оцінки доказів. При цьому розрізняють два види доказування – 

чітке і вільне, як відзначає цей дослідник, посилаючись на Основний закон 

ФРН [225, с.726]. Чітке доказування здійснюється тільки у стадії судового 

розгляду і полягає в установленні фактів, що мають значення для вирішення 

питання вини підсудного і визначення покарання. У стадії ж попереднього 

розслідування, на думку цього вченого-процесуаліста, здійснюється тільки 

підготовка до доказування. Чітке доказування відбувається згідно з принципами 

кримінального процесу при суворому дотриманні норм доказового права, 

відзначає А. В. Молдован, посилаючись на КПК ФРН [312, с.117]. Це означає, що 

можуть застосовуватися лише докази, передбачені §§ 244-256 КПК ФРН. Метою 

вільного доказування є установлення вірогідності фактів. На підставі вільного 

доказування проводиться досудове розслідування, оскільки воно має  попередній 

характер і не має необхідності у застосуванні засад кримінального процесу, 

зокрема таких, як усність та безпосередність. З цих причин німецький 

законодавець детально не регламентує стадію попереднього розслідування 

кримінально-процесуальними нормами. КПК ФРН надає прокуратурі та поліції 

повну свободу дій [205, с.34].  

 Як нам видається, такі положення не будуть раціональними для 

запозичення до КПК України, адже «обезформленість» (відсутність 
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документального оформлення) німецького досудового розслідування практично 

не властива українському кримінальному процесуальному законодавству та 

суперечить його основним засадам. Однак мета доказування як установлення 

істини, констатує А. В. Молдован, чітко унормована у § 244 КПК ФРН [206, с.97], 

що, як ми вже відзначали вище, є актуальним для імплементації до чинного КПК 

України.  

 Провівши історичний дискурс від витоків доказового права США і 

Великобританії до сучасності, І. В. Решетнікова констатує, що значну увагу у 

ньому на сьогодні приділено питанням належності та допустимості доказів. Ця 

дослідниця, аналізуючи судові хроніки Ради Європи, розміщені у Бюлетені 

Європейського Суду із прав людини [270, с.5-6], доходить до правильного 

висновку про те, що Федеральні правила щодо доказів у загальному вигляді так 

визначають належність доказу: належний доказ – це доказ, який має певну 

тенденцію створювати ту чи іншу обставину, важливу для вирішення позову, 

більш або менш вірогідну, ніж вона була б без цього доказу. Правила щодо 

допустимості доказів швидше є правилами щодо їх виключення. Наприклад, 

докази можуть бути визнані недопустимими з урахуванням викликаного ними 

несправедливого переконання. Широко стали застосовувати так звані привілеї як 

винятки з допустимих доказів: «юрист-клієнт», «лікар-пацієнт», «священник-

прихожанин», шлюбний привілей, із яких, у свою чергу, також є винятки. Ця 

дослідниця вважає, що відносність доказів підкоряється правилам логіки і 

служить лише підставою для їх допустимості. Допустимість – це сукупність 

правил, сформульованих процесуальним, матеріальним правом з метою 

винесення ухвали по справі. Засобами доказування в англо-американському праві 

є показання свідків; письмові докази; експертні висновки; речові докази; огляд 

речових доказів у суді або на місці їх виявлення [270, c.120].  

 З огляду проведеного вище аналізу можемо зробити висновок, що загальні 

вимоги до доказів в українському кримінальному процесуальному законодавстві 

у порівнянні із кримінально-процесуальним законодавством США і 

Великобританії є схожими. Однак підходи в концептуальному розумінні 



47 

 

доказової діяльності суттєво різняться і цей факт є очевидним в силу належності 

досліджених КПК до різних систем права. Тому імплементувати проаналізовані 

нормативні положення із КПК США чи Великобританії не видається доцільним. 

Отже, зарубіжний досвід доказування в цілому, та при розслідуванні 

використання малолітньої дитини для заняття жебрацтвом, зокрема, засвідчує той 

факт, що чинне українське правове поле дозволяє слідчому здійснювати збір, 

перевірку та оцінку доказів, дотримуючись тих вимог до них, які визнані і діють у 

більшості досліджених нами кримінально-процесуальних законодавств. Однак в 

силу наявних прогалин нормативної регламентації окремих складових процесу 

доказування, як от його мета, симбіозний зв’язок із профілактичною діяльністю із 

попередження кримінальних правопорушень, ряд прогресивних положень із КПК 

іноземних держав доцільно було б запозичити українському законодавцю та 

передбачити в чинному КПК України.  

 

Висновки до розділу І 

 

1. На необхідність захисту дітей від злочинних посягань інших осіб, які 

залучали їх в антисоціальну діяльність, зокрема, жебрацтво, державна влада 

звернула увагу в XIX столітті. Це знайшло своє відображення в закріпленні 

відповідних положень в Укладеннях про покарання кримінальні і виправні 1845 

та 1885 років. В УРСР жебрацтво набуло свого розповсюдження у післявоєнні 

роки (1920 – 1930-ті рр. та кінець 1940-х – 1950-ті рр.) та на початку 1990-

х років. В КК УРСР 1927 року була наявна стаття, якою встановлювалася 

кримінальна відповідальність за експлуатацію дітей. 

2. Антисуспільність самого жебрацтва як явища не викликає жодних 

сумнівів, вже не говорячи про використання малолітніх дітей у цій протиправній 

діяльності. Саме тому, маючи на сьогоднішній день правову базу для 

притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності за використання 

малолітньої дитини для заняття жебрацтвом, науковцям і практикам необхідно у 

симбіотичному зв’язку виробити алгоритм дій, а в кінцевому результаті – 
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ефективний механізм для доказування та належного розслідування 

розглядуваного кримінального правопорушення.  

3. Доказування при розслідуванні використання малолітньої дитини для 

заняття жебрацтвом – це діяльність слідчого, прокурора, слідчого судді та суду, а 

також інших учасників кримінального процесу, яка провадиться у встановлених 

законом процесуальних формах і спрямована на збирання, перевірку й 

оцінювання доказів (фактичних даних, отриманих у передбаченому КПК 

порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють 

наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для 

кримінального провадження та підлягають доказуванню) для встановлення 

істини в кримінальному провадженні. 

4. Зарубіжний досвід доказування в цілому, та при розслідуванні 

використання малолітньої дитини для заняття жебрацтвом, зокрема, засвідчує той 

факт, що чинне українське правове поле дозволяє слідчому здійснювати збір, 

перевірку та оцінку доказів, дотримуючись тих вимог до них, які визнані і діють у 

більшості досліджених нами кримінально-процесуальних законодавств. Однак в 

силу наявних прогалин нормативної регламентації окремих складових процесу 

доказування, як от його мета, симбіозний зв’язок із профілактичною діяльністю із 

попередження кримінальних правопорушень, ряд прогресивних положень із КПК 

іноземних держав доцільно було б запозичити українському законодавцю та 

передбачити у чинному КПК України. 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T124651.html#28#28
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T124651.html#26#26
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T124651.html#29#29
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РОЗДІЛ ІІ 

ОБСТАВИНИ, ЯКІ ПІДЛЯГАЮТЬ ДОКАЗУВАННЮ У 

КРИМІНАЛЬНИХ ПРОВАДЖЕННЯХ ПРО ВИКОРИСТАННЯ 

МАЛОЛІТНЬОЇ ДИТИНИ ДЛЯ ЗАНЯТТЯ ЖЕБРАЦТВОМ 

 

 

2.1. Подія кримінального правопорушення та її елементи 

 

Доказування як процес отримання доказів і їх використання з метою 

відтворення реальної картини події, що досліджується, є єдиним засобом 

досягнення цілей та завдань кримінального провадження, захисту прав і законних 

інтересів осіб, які беруть участь в ньому. Впродовж багатьох років у теорії 

доказів закріпилося уявлення про доказування як різновид пізнання обставин 

злочину, які мають значення для його розслідування [97 c.280-287]. Процедура 

кримінального процесуального доказування є специфічною процесуальною 

методологією пізнання уповноваженими законом суб’єктами відповідного 

об’єкта дослідження [342, c. 4-6]. 

У юридичній літературі досить дискусійним є питання кола обставин, що 

підлягають доказуванню (предмета доказування), а паралельно із цим і меж такої 

процесуальної діяльності. За однією концепцією, межі доказування – це обсяг 

доказів, необхідних для встановлення обставин, що входять до предмета 

доказування. Відповідно до іншої, межі доказування – це рамки встановлення й 

дослідження фактів, що є доказами. Окремі вчені бачать межі доказування в 

межах дослідження «по вертикалі», на відміну від предмета доказування, де 

дослідження йде «по горизонталі». Межі доказування розглядаються і як 

необхідна глибина дослідження обставин предмета доказування. 

Так, М. С. Строгович вважає, що визначення предмета та меж доказування 

означає визначення межі та напряму досудового розслідування [293, с.125]. 

П. А. Лупинська пов’язує зміст предмета доказування з обсягом доказового 

матеріалу [179]; Ф. Н. Фаткуллін – із повнотою слідчих версій [321]; 
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А. І. Трусов – із достатністю доказів [307]. За радянської доби предмет 

доказування розглядався також як факти та обставини, що встановлюються за 

допомогою доказів [293], як сукупність обставин, що підлягають встановленню у 

кримінальній справі [197]. 

Найбільш повним, на наш погляд, є визначення М. М. Михеєнка, де межі 

доказування – це такий обсяг доказового матеріалу (доказів і їх джерел), який 

забезпечує надійне, достовірне встановлення всіх обставин, які входять до 

предмета доказування, правильне вирішення завдань досудового розслідування та 

прийняття процесуальних заходів для запобігання кримінальним 

правопорушенням [202, с.72]. Ф. Н. Фаткуллін вважав, що до предмета 

доказування входять усі обставини і факти, пізнання та засвідчення яких є 

необхідним для досягнення об’єктивної істини у справі [321, с.47]. На думку 

В. М. Тертишника, межі доказування – це такий ступінь достатності та 

достовірності системи доказів, який дає змогу зробити однозначний і 

незаперечний висновок як стосовно кожного з елементів предмета доказування, 

так і в досудовому розслідуванні загалом [299, с 121]. 

Погляди сучасних учених-процесуалістів особливо не відрізняються від 

наведених позицій, що, вочевидь, обумовлюється схожістю правового 

регулювання предмета доказування у ці періоди. Докорінно не змінив підходів у 

цьому питанні і КПК 2012 року, оскільки  предмет доказування у ньому, в 

порівнянні з КПК 1960 року, зазнав певних незначних змін. Так, у науково-

практичних коментарях до КПК предмет доказування у кримінальному 

провадженні визначається як сукупність фактів і обставин об’єктивної дійсності, 

що мають матеріально-правове, цивільно-правове, кримінальне процесуальне 

значення і є необхідними і достатніми фактичними обставинами для вирішення 

кримінального провадження по суті [155, с.241; 7, с. 317]. Отже, при 

розслідуванні такого кримінального правопорушення, як використання 

малолітньої дитини для заняття жебрацтвом, доказуванню підлягають всі 

обставини, визначені ст. 91 КПК. 
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Наступним проблемним аспектом у доказуванні в цілому, та при 

розслідуванні використання малолітньої дитини для заняття жебрацтвом, 

зокрема, є визначення «вагомості» окремих обставин (пунктів ст. 91 КПК). Так, 

свого часу детально досліджуючи структуру предмета доказування, 

М. С. Строгович запропонував виділяти в його складі головний факт, до якого 

входять усі обставини, що підтверджують або спростовують подію злочину, вину 

обвинуваченого, встановлюють обставини, що його характеризують. Усі ж інші 

обставини, що підлягають доказуванню, однак не входять до головного факту, 

також мають важливе значення, оскільки вони пов’язані з головним фактом, 

доводять його наявність чи спростовують його [293, с.365, 369]. 

На наш погляд, формулювання обставин, які входять до предмета 

доказування і їх правовий зміст не дозволяють ділити єдиний предмет 

доказування на частини та виділяти з їх сукупності так званий «головний факт», 

тобто факт, що охоплює подію кримінального правопорушення і винуватість 

особи, що його вчинила (п.п. 1, 2 ч. 1 ст. 91 КПК) [242, c.219]. 

Розслідуючи таке протиправне діяння, як використання малолітніх дітей 

для заняття жебрацтвом, слідчі стикаються з необхідністю встановлення обставин 

даного конкретного кримінального правопорушення і його кваліфікації за 

відповідною статтею кримінального закону. Знання загальних обставин, які 

підлягають обов’язковому встановленню у кримінальному провадженні 

незалежно від його специфіки, врахування особливостей кожного окремого 

кримінального провадження – запорука успішної роботи органів досудового 

розслідування та суду. Тобто, загальне і окреме, таким чином, знаходиться у 

діалектичному взаємозв’язку [346, с. 116]. 

Такий взаємозв’язок загального і окремого утворює філософське підґрунтя 

розмежування обставин, зазначених у ст. 91 КПК, і обставин, які встановлюються 

при розслідуванні використання малолітніх дітей для заняття жебрацтвом. 

Виходячи з цього, предмет доказування при розслідуванні використання 

малолітніх дітей для заняття жебрацтвом є одиничним і за своїм змістом 

неповторним. Однак ця обставина не заперечує зв’язку конкретного предмета 
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дослідження із загальним предметом доказування, оскільки в конкретному 

кримінальному провадженні знаходять своє відображення обставини, що, в свою 

чергу, характеризують будь-яке кримінальне провадження. Індивідуалізація 

предмета доказування при розслідуванні використання малолітніх дітей для 

заняття жебрацтвом здійснюється з урахуванням вимог диспозиції ст. 1501 КК 

України [155, с.241]. 

Безсумнівно, предмет доказування має безпосередній зв’язок з нормами 

кримінального права. Останні визначають об’єкт, об’єктивну сторону, суб’єкт, 

суб’єктивну сторону складу злочину тощо. По суті, норми кримінального права 

визначають уявну модель діяння, а елементи цієї моделі вказують на обставини, 

наявність або відсутність котрих необхідно доводити. Все це обумовлює 

необхідність вивчення проблем доказування в цілому, та при розслідуванні 

використання малолітніх дітей для заняття жебрацтвом, зокрема, із 

використанням аналізу кримінального законодавства і практики його 

застосування  [300, c.115]. 

Так, відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 91 КПК у кримінальному провадженні в 

цілому, та при розслідуванні використання малолітніх дітей для заняття 

жебрацтвом, зокрема, доказуванню підлягає подія кримінального 

правопорушення, яка є складеним поняттям та включає в себе час, місце, спосіб 

та інші обставини вчинення кримінального правопорушення.  

В. І. Борисов та Ю. А. Пономаренко вважають часом вчинення: 1) злочинів 

із формальним (у тому числі усіченим) складом – час вчинення особою самої дії 

або бездіяльності, що є ознакою об'єктивної сторони злочину. Щодо злочинів з 

усіченим складом, зауважують автори, то часом їх вчинення визнається час 

виконання тієї стадії незакінченого злочину, на яку законодавець, виходячи із 

характеру та суспільної небезпечності діяння, переніс момент закінчення 

злочину; 2) злочинів із матеріальним складом – час вчинення особою суспільно 

небезпечної дії або бездіяльності, незалежно від часу настання їх суспільно 

небезпечних наслідків, що зазначені в законі. Настання останніх свідчить про 

закінчення злочину; 3) триваючого злочину – час вчинення дії або бездіяльності, 
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з яких починається так званий «злочинний стан» особи (залишення в небезпеці, 

втеча з місця позбавлення волі, незаконне зберігання зброї тощо); 

4) продовжуваного злочину – час вчинення останньої дії з числа кількох 

тотожних дій, які об'єднані єдиним наміром і які лише в сукупності складають 

єдину «дію» (наприклад, крадіжка останньої деталі комп’ютера, що викрадається 

по частинах); 5) злочинів із ускладненим діянням – час вчинення особою всіх 

передбачених законом складових дій [13, с.47]. Часом вчинення закінченого 

злочину з матеріальним складом, за твердженням М. І. Хавронюка, є час настання 

суспільно небезпечних наслідків. Доказуванню підлягають і наслідки злочину, а 

їх неврахування має оцінюватися як неправильне застосування кримінального 

закону [213, с 20]. 

Виходячи із вище викладеного, слід констатувати, що при розслідуванні 

використання малолітньої дитини для заняття жебрацтвом особливу увагу слід 

приділяти встановленню такої складової частини події цього злочину, як час його 

вчинення. В усіх досліджених нами матеріалах емпірики беззаперечно 

проявляється факт вчинення таких злочинів у денний час доби, зокрема 

тенденційні сплески переважають у ранкові години 8.00-10.00 год. (24 %) та 

вечірні години 17.00-20.00 год. (42, 8%). На наше переконання, така часова 

тенденція не є випадковою, адже пов’язана із значними скупченнями людей у так 

звані «години пік», коли переважна більшість громадян направляється до місця 

роботи або ж додому.  

Особливо часто такий різновид злочину вчиняється у вихідні та святкові 

дні, коли значна частка населення має змогу відвідувати магазини, культурні 

заклади тощо. У цьому ж випадку часовий акцент переноситься на «обідні» 

години (22,1%). 

Український законодавець до цього часу не запропонував чіткого 

визначення поняття «місце вчинення злочину». Як наслідок цього, в теорії 

кримінального права існують різні точки зору щодо цього терміну, що створює 

різнопланові проблеми та труднощі. За твердженням А. А. Піддубного, під 

місцем вчинення злочину необхідно розуміти територію, на якій вчинено 
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суспільно небезпечне діяння [230, с.18]. М. І. Ковальов під місцем вчинення 

злочину розуміє певну територію, на якій почато, закінчено злочин, чи настає 

злочинний результат (при цьому «територія» вживається тут у найширшому 

розумінні цього слова, тобто як частина адміністративного поділу державної 

території, наприклад, відкрите море, інший водний шлях, чи як частина певної 

місцевості, де проводяться будь-які роботи або розміщенні певні приміщення, 

наприклад, порушення статутних правил караульної (вахтової) служби, вчинене у 

караулах і на постах з охорони складів з боєприпасами, озброєнням, бойовою 

технікою чи інших об’єктів, що мають важливе значення) [120, с.165-166]. 

Є. В. Фесенко місце вчинення злочину визначає як територію, на якій було 

розпочато, закінчено діяння чи наступив злочинний результат [322, с.133], такі 

погляди розділяє В. К. Грищук [67, с.245]. В. В. Іванов, Є. В. Георгієвський 

засвідчують, що в архаїчному слов’янському праві така ознака об’єктивної 

сторони, як місце вчинення злочину, характеризувалася так: «…дом, двор, поле, 

лодка» [105, с.18; 51, с.177]. П. Л. Фріс стверджує, що місце вчинення злочину – 

це відповідна територія або інше місце, де вчиняється злочинне діяння і в низці 

передбачених законом випадків настають шкідливі наслідки [323, с.150-151]. 

Відомо, що ні в теорії, ні на практиці не виникає проблеми визначення 

місця вчинення злочину у відношенні так званих формальних складів, 

складнішим є визначення місця вчинення злочину з матеріальним складом. Одні 

автори стверджують, що місцем вчинення таких злочинів є місце, де виконані або 

закінчені дії, що обумовили настання злочинного результату [325, с.27;], а інші 

наполягають, що в цей момент склад злочину ще не закінчений і, відповідно, 

злочин не можна вважати вчиненим [89, с.218]. Їх ще називають дистанційними 

злочинами з віддаленим у просторі результатом [186, с.419], які поділяються на 

такі різновиди: дистанційні злочини з двома діями, які вчиняються на різних 

територіях (складні злочини) [149, с.94]; триваючі злочини [186, с.419] та 

продовжувані злочини [149, с.93]. Відрізняється місце вчинення триваючих і 

продовжуваних одиничних злочинів. На переконання М. Д. Дурманова, місцем 

вчинення злочину буде місце, де винна особа була притягнена до 
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відповідальності і передана до суду [89, с. 224], а В. Б. Малінін справедливо 

стверджує, що не підсудність повинна визначати місце вчинення злочину, а 

навпаки, місце вчинення злочину має визначати підсудність, а отже, місцем 

вчинення злочину, в цьому випадку, необхідно вважати у кожен конкретний 

відрізок часу те місце, де він припинений або закінчений [186, с.421]. Стосовно 

продовжуваного злочину, слід зазначити, що місцем вчинення злочину є місце, де 

вчинений останній із тотожних злочинних актів, навіть якщо інші акти вчинялися 

за межами території держави [186, с.20].  

Неоднозначно також вирішується питання щодо місця вчинення злочину 

відносно до діяльності співучасників. Так А. А. Піддубний вважає, що в цьому 

випадку місцем вчинення злочину є територія, де вчинені дії виконав-

цем [230, с.20], а В. Б. Малінін стверджує, що кожним співучасником 

виконується самостійний склад злочину, і тому місцем вчинення злочину 

необхідно вважати місце вчинення діяння кожним зі співучасників [186, с.423]. 

Результати проведеного нами анкетування 217 слідчих підрозділів ОВС, 

свідчать що місцем вчинення такого злочину, як використання малолітньої 

дитини для заняття жебрацтвом, у більшості випадків є громадські місця зі 

значним скупченням людей. У першу чергу, це центральні залізничні та 

автовокзали (24%), центральні ринки (22,6%), центральні вулиці, на яких 

обмежено рух транспорту та площі, прибудинкова територія і площі біля церков, 

костелів, кафедральних соборів (22,1% ) тощо. 

Актуальними та гострим, з огляду на небезпеку для життя та здоров’я 

малолітньої дитини, також є питання використання малолітньої дитини для 

заняття жебрацтвом у громадському автомобільному та залізничному транспорті, 

а також на відкритих ділянках проїжджої частини доріг із перехрестями, на яких, 

як правило, утворюються тривалі затори. 

У юридичній літературі спосіб вчинення злочину розглядають в декількох 

напрямах: кримінально-правовому, кримінологічному, кримінально-

процесуальному та криміналістичному. На думку М. І. Єнікеєва, спосіб вчинення 

злочину – це система прийомів, дій, операційних комплексів, зумовлених метою і 
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мотивами дій, психічними і фізичними якостями особи, в яких виявляються 

психофізіологічні і характерологічні особливості людини, її знання, вміння, 

навички, звички і ставлення до різних проявів дійсності [93, с.105]. Свого часу 

В. М. Кудрявцев розглядав спосіб вчинення злочину як певний порядок, метод, 

послідовність рухів і прийомів, які застосовує особа [159, с.71]. На думку 

Г. А. Кригера, спосіб вчинення злочину – це певна сукупність прийомів, методів, 

рухів, у результаті яких вчинюється закінчений склад злочину, тобто настають 

шкідливі наслідки [133, с.95]. М. І. Панов зазначає, що спосіб завжди 

притаманний дії, утворює його зміст, а в деяких випадках – стає окремою дією 

стосовно основного [226, с.91-95]. 

Ми вважаємо, що із цього приводу раціональною і слушною є позиція 

відомого процесуаліста В. О. Попелюшко та інших науковців, котрі цілком 

правильно і логічно зазначають, що спосіб вчинення кримінального 

правопорушення потрібно однаково розуміти у всіх галузях знання, які 

включають його у предмет свого дослідження, надаючи при цьому перевагу 

визначенням, що розроблені теорією кримінального права. На їх думку, спосіб 

вчинення злочину – це певний порядок, метод, послідовність рухів і прийомів, що 

застосовуються особою для вчинення злочину, форма реалізації дії чи 

бездіяльності [233, с.123].  

З об’єктивної сторони злочин, передбачений ст. 1501 КК України, полягає у 

вчиненні суспільно небезпечної дії – використанні малолітньої дитини для 

заняття жебрацтвом. При цьому слід відзначити, що таке використання може 

вчинятися як під пильним контролем дорослого, так і без такого контролю, що й 

буде визначальним для ступеня загрози життю і здоров’ю такої дитини. При 

цьому слід провести чітке розмежування між поняттями «втягнення» та 

«використання», оскільки в них зовсім різне смислове наповнення, хоча при 

цьому вони мають і низку спільних рис. 

І. Г. Поплавський зазначає, що «втягнення неповнолітнього у злочинну 

діяльність передбачає певну поведінку або ініціативу винної особи, пов’язану з 

впливом на неповнолітнього для використання його у злочинній 
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діяльності» [314]. Поняття «втягування» згідно з тлумачним словником 

української мови має наступні значення: введення когось або чогось силою, 

примушування до входу, зваблення, заманювання, заплутування, примушення 

взяти участь, дозволяння втягнути себе [78, с.369]. 

Поняття «використання» у цьому ж словнику тлумачиться «як утримання 

для користування» [78, с.86]. Тобто ці поняття розглядаються як самостійні. 

Згідно з іншим тлумачним словником термін «втягнення» означає спонукання, 

притягнення до участі. Термін «використання», в свою чергу, означає 

користуватися кимось чи чимось, використати з користю [302, с.88, 254]. Тобто 

обов’язковою ознакою діяння виступає корисливий мотив. Термін 

«використовувати» може мати і наступне значення: застосовувати, вживати що-

небудь з користю, користуватися чимось. При цьому поняття «втягування» має 

наступну інтерпретацію: той, який використовується, призначений, 

пристосований для втягування; термін «втягувати» – залучати, притягати, 

заохочувати когось до участі в чомусь [32, с.137, 210]. Принципова відмінність 

між поняттями «втягнення» та «використання», як зазначають Н. М. Крестовська 

та М. А. Готвянська, полягає в наступному. Втягнення – це схиляння дитини до 

злочину або іншої негативної девіації, тобто вчинення дитиною активної 

протиправної або аморальної дії (крадіжки, шахрайства, вживання спиртних 

напоїв тощо). Використання, у свою чергу, означає трактування злочинцем 

дитини не як людини, а як корисної для нього речі, що своїм виглядом спонукає 

інших осіб до безоплатної передачі йому певних матеріальних цінностей (грошей, 

продуктів тощо), тобто в такому разі дитина є знаряддям учинення 

антигромадських дій, будучи одночасно беззахисною жертвою 

правопорушника [132, с.126]. 

Отже, термін «втягнення» передбачає певною мірою усвідомлення рішення 

дитини брати участь у злочинній діяльності, а термін «використання» стосується, 

як правило, не здатних усвідомлювати свої вчинки дітей, котрих злочинці 

використовують як «корисну річ» або ж такі діти в силу як об’єктивних, так і 
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суб’єктивних причин позбавлені будь-якої можливості чинити такій 

протиправній діяльності з ними будь-який опір. 

Необхідно погодитися із запропонованим тлумаченням форм використання 

малолітньої дитини, які було надано М. І. Хавронюком, але їх зміст треба 

конкретизувати. Так, під усним випрошуванням грошей, речей чи інших 

матеріальних цінностей як виду суспільно небезпечного діяння, передбаченого 

ст. 1501 КК України, ми пропонуємо розуміти випрошування грошей, речей чи 

інших матеріальних цінностей у сторонніх осіб у словесній формі, вербально, яке 

здійснюється малолітньою дитиною, дії якої контролює доросла особа, чи самою 

особою, поряд з якою чи на руках у якої знаходиться малолітня дитина, на що 

нами більш детально увагу буде звернуто у наступному розділі.  

Отже, подія кримінального правопорушення при розслідуванні 

використання малолітньої дитини для заняття жебрацтвом є складеним (з огляду 

вимог чинного КПК), але при цьому персоніфікованим (з огляду диспозиції 

ст. 1501 КК України) поняттям, яке включає в себе типовий для даного 

кримінального правопорушення час, місце та спосіб його вчинення, які необхідно 

встановлювати та доказувати в процесі розслідування. 

 

 

2.2 Винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального 

правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального 

правопорушення 

 

Ефективному розслідуванню кримінальних правопорушень сприяє з'ясування 

даних, що складають криміналістичну характеристику злочинів, в нашому 

випадку – це використання малолітньої дитини для заняття жебрацтвом, тобто 

сукупність криміналістично-значущих елементів, таких, що сприяють найбільш 

швидкому їхньому розслідуванню [52, c.34.]. Криміналістична характеристика 

окремого виду злочину в методиці розслідування злочинів посідає важливе місце, 

вона включає в себе найбільш загальне, типове, що обумовлює дану 
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методику [193, c.49]. В. К. Весельський у своїй праці цілком правильно зазначив, 

що саме криміналістичні характеристики виду чи різновиду (групи) злочинів 

можуть і повинні стати орієнтиром для встановлення і конкретизації даних, які в 

сукупності становлять криміналістичну характеристику злочину, орієнтиром у 

виявленні та дослідженні доказів [34, c.112-114]. Ми повністю погоджуємось з 

думкою М. В. Салтевського, який до елементів криміналістичної характеристики 

серед таких складових, як предмет безпосереднього злочинного посягання, 

типова слідова картина, спосіб вчинення злочину, відносить і особу 

злочинця [274, c.13-20]. З огляду на важливість встановлення всіх характеристик 

особи злочинця як структурного елементу криміналістичної характеристики 

такого кримінального правопорушення, як використання малолітньої дитини для 

заняття жебрацтвом, спробуємо охарактеризувати також і його ставлення до 

вчинюваних дій та їх наслідків, мотиви і мету такої протиправної діяльності, 

використовуючи як фундаментальні напрацювання криміналістики, так і 

кримінології та кримінального права, без системного аналізу положень яких 

жодного узагальнення зробити просто неможливо.  

У свою чергу, у вітчизняній науці кримінального права переважає думка, 

що психологічний зміст суб’єктивної сторони злочину розкривається за 

допомогою таких юридичних ознак, як вина, мотив, мета й емоції [191, с.6]. 

Відповідно до ст. 23 КК України злочином може визнаватися діяння лише 

за наявності вини, а особа може визнаватися винною у вчиненні злочину за 

наявністю у неї певного психічного ставлення до вчинюваного діяння та його 

наслідків (у формі умислу чи необережності). Відсутність вини тягне за особою 

закриття кримінального провадження за реабілітуючими обставинами [151]. Саме 

тому у ст. 62 КУ [125] та ст. 17 КПК України [153] закріплено основну засаду 

кримінального провадження – презумпцію невинуватості та забезпечення 

доведеності вини, тобто теорією кримінального права України і національним 

кримінальним законодавством заперечується принцип об’єктивного ставлення в 

вину, тобто звинувачення особи у вчиненні злочину без вини, коли особа не 

усвідомлювала протиправності або суспільної небезпечності своїх 
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дій (бездіяльності), або не могла усвідомлювати головних ознак 

злочину [46, c.68]. Навпаки, загальновизнаним серед науковців є такий 

спеціальний принцип кримінального права, як принцип відповідальності лише за 

наявності вини [199, с.23-24]. 

Ставлення науковців до поняття «вина» є неоднозначним. П. С. Дагель 

вважав, що вина є внутрішньою, суб’єктивною стороною злочину, психічним 

ставленням суб’єкта до свого суспільно небезпечного діяння і його 

наслідків [76, с.78]. Суб’єктивну сторону і вину також ототожнюва-

ли [77, с.41;75, с.123]. Також в досудовому розслідуванні та судовій практиці 

термін «вина» застосовується у двох значеннях: а) у науці кримінального права 

поняття вини означає наявність у діянні особи умислу і необережності; б) на 

практиці про вину говорять як про доказаність факту вчинення злочину 

конкретною особою [267, с.15].  

Доказування винуватості обвинуваченого у вчиненні кримінального 

правопорушення в цілому, та при розслідуванні використання малолітньої 

дитини для заняття жебрацтвом, зокрема, полягає в тому, що у всіх випадках 

повинні бути встановлені такі дані про особу винного, які дають суду можливість 

прийти до обґрунтованого процесуального рішення [148, с.391]. Особа винного, 

як і будь-яка особистість, включає в себе визначену систему морально-

психологічних властивостей – поглядів і переконань, потреб та інтересів, 

життєвих цілей та очікувань, інтелектуальних, емоційних і вольових 

особливостей. Разом із тим, ця особа характеризується певними соціально-

індивідуальними ознаками, виконує у суспільстві соціальні ролі, можливо, може 

мати у своїй біографії факти вчинення протиправних діянь у минулому та 

ін. [141, с.421]. Дослідники-кримінологи пропонують найрізноманітніші 

структури характеристики особи злочинця. Так, А. П. Закалюк пропонує дев’ять 

блоків ознак у такій структурі [99, с.257-258], а О. О. Кваша виокремлює лише 

п’ять [117, с.134]. 

Чинне кримінальне законодавство дає визначення особи, яка підлягає 

відповідальності, шляхом перерахування ознак, що характеризують її як суб’єкт 
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злочину. Ч. 1 ст. 18 КК України встановлює, що суб’єктом злочину є фізична 

осудна особа, яка скоїла злочин у віці, з якого відповідно до кодексу може 

наставати кримінальна відповідальність. Тобто кримінальний закон наділяє 

суб’єкта злочину наступними трьома взаємопов’язаними ознаками: 1) фізична 

особа; 2) осудна особа; 3) особа, яка досягла віку, з якого може наставати 

кримінальна відповідальність. Відсутність хоча б однієї із вказаних ознак 

виключає можливість кваліфікувати діяння як злочинне, а особу, яка його скоїла, 

визнавати суб’єктом злочину [151]. 

Тому необхідними ознаками та умовами притягнення особи, яка вчинила 

таке кримінальне правопорушення, як використання малолітньої дитини для 

заняття жебрацтвом, до кримінальної відповідальності, є її вік та осудність, 

оскільки  суб’єкт цього злочину як поняття кримінально-правове практично не 

мислимий без цих двох основних ознак [27, с.181; 156, c.81]. Законодавцем 

встановлено два різновиди віку кримінальної відповідальності: загальний вік, 

який починається з 16 років; знижений вік, який починається з 14 

років [304, c.115]. 

Осудність як кримінально-правова категорія в науці була предметом 

фундаментальних досліджень [161, c. 86]. У КК України в ст. 19 закріплено 

поняття як осудності (ч. 1), так і неосудності (ч. 2). У ст. 20 КК України 

встановлюється, що особа, яка на момент скоєння злочину знаходилася у стані 

обмеженої осудності, тобто не могла повною мірою усвідомлювати свої 

дії (бездіяльність) або керувати ними внаслідок хворобливого стану психіки, 

підлягає кримінальній відповідальності, але ця підстава враховується при 

призначенні покарання і може бути підставою для застосування примусових 

заходів медичного характеру [151]. Хоча відношення дослідників до 

проблематики обмеженої осудності неоднозначне [198, c.62; 207, c.212]. 

Щодо характеристики суб’єкта злочину, передбаченого ч. 1 ст. 1501 КК 

України, то, по-перше, слід відзначити, що він є спеціальним. Суб’єктом злочину 

є батьки або особи, які їх замінюють. Характеризуючи спеціальний суб’єкт, 

можна сказати, що це особа, яка володіє певними якостями, конкретними 
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особливостями, вказаними в диспозиції статті, наділена, разом із загальними 

ознаками суб’єкта, додатковими ознаками, обов’язковими для даного складу 

злочину. Відповідно до СК України та Закону України «Про охорону дитинства», 

батьками та особами, які замінюють батьків, можуть бути визнані лише ті особи, 

які мають право і на яких покладається обов’язок виховувати дитину, піклуватися 

про її здоров’я, фізичний, духовний і моральний розвиток, навчання, створювати 

належні умови для розвитку її природних здібностей, поважати гідність дитини, 

готувати її до самостійного життя та праці. Батьки – це рідні батько і мати 

дитини, у тому числі ті, з якими дитина спільно не проживає, а також: 

а) усиновителі; б) прийомні батьки; в) батьки-вихователі. Особами, які 

замінюють батьків, відповідно до законодавства є: а) опікун, піклувальник; 

б) патронатний вихователь; в) фактичний вихователь (особа, яка взяла у свою 

сім’ю дитину – сироту чи дитину, з інших причин позбавлену батьківського 

піклування). За відсутності у дитини матері, батька або якщо батьки не можуть з 

поважних причин надавати дитині належне утримання (а також виховувати її та 

піклуватися про неї), особами, які замінюють батьків, можуть бути визнані баба і 

дід, повнолітні брат та сестра, а за відсутності у дитини матері, батька, баби, діда, 

повнолітніх братів та сестер або якщо ці особи не можуть з поважних причин 

надавати дитині належного утримання (а також виховувати її та піклуватися про 

неї) – мачуха і вітчим, які проживають з дитиною, а також інші особи, у сім’ї 

яких виховувалась дитина. Батьків може не бути у дітей-сиріт, підкинутих дітей, 

дітей, від яких відмовились батьки, безпритульних дітей. Поважні причини, з 

яких батьки не можуть надавати дитині належного утримання, це: позбавлення 

батьківських прав; відібрання дітей у батьків без позбавлення батьківських прав; 

визнання батьків безвісти відсутніми або недієздатними; оголошення їх 

померлими; відбування ними покарання в місцях позбавлення волі; перебування 

їх під вартою на час досудового слідства; розшук їх ОВС, зокрема, пов’язаний з 

ухиленням від сплати аліментів та відсутністю відомостей про їх 

місцезнаходження; тривала хвороба батьків. До осіб, які замінюють батьків, не 

можуть належати: особи, які на правових підставах здійснюють виховання 
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малолітньої дитини або нагляд за нею на підставі договору (няня, гувернантка, 

домашній вчитель, тощо); працівники закладів охорони здоров’я, навчальних та 

інших закладів (лікарні, будинки дитини, школи, дитячі садочки, оздоровчі 

табори, школи-інтернати, тощо), зобов’язані наглядати за дітьми і піклуватися 

про них. Вищезазначене випливає із аналізу положень ст.ст. 3, 6, 121–140, 164–

166, 207–274 СК України [276], Закону України «Про охорону дитинства» від 

26 квітня 2001 р. [260], Закону України «Про забезпечення організаційно-

правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування» від 13 січня 2005 р. [259]. 

Для наведення видової різноманітності осіб, які використовують малолітніх 

дітей для заняття жебрацтвом, на наш погляд, доцільно звернутися до ґрунтовних 

напрацювань І. О. Топольськової, яка виділила чотири групи: 

1) ватажки – молоді люди 18-25 років, які групують навколо себе підлітків 

переважно для виконання дрібних доручень, спільного проведення часу, 

розпивання спиртних напоїв, вживання наркотиків, учинення корисливих 

злочинів; 

2) рецидивісти – раніше судимі особи старше 25 років. Відбувши 

покарання, вони намагаються встановити втрачені соціальні зв’язки і найкраще 

це вдається з неповнолітніми; 

3) організатори злочинних груп – особи часто є вихідцями з категорії 

раніше судимих, з усталеними антисуспільними поглядами; 

4) утриманці – родичі (найчастіше, батьки) неповнолітніх, деградовані 

особи, які живуть переважно за рахунок антисуспільних занять підлітків. Крім 

того, якщо в учинення злочину неповнолітніх втягують переважно особи 

чоловічої статі, то при жебрацтві їх використовують здебільшого 

матері [304, с.45], що також підтверджують результатами проведеного нами 

анкетування слідчих органів внутрішніх справ: найчастіше малолітню дитину 

використовували матері – у 55, 3%, особи корті їх заміняють – у 26, 7%, будь-які 

інші особи, крім осіб, що замінюють батьків –13,8% і батько лише –0,9 %. 
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При визначенні форми вини законодавець виходить із психічного 

ставлення особи до суспільно небезпечних наслідків, які є результатом її дії. 

Психічне ставлення особи до суспільно небезпечних наслідків своєї дії чи 

бездіяльності має велике значення, адже воно становить частину 

інтелектуального моменту вини, передбачення настання суспільно небезпечних 

наслідків і весь вольовий момент (бажання настання наслідків чи свідоме 

допущення їх настання, або ж легковажний розрахунок на відвернення таких 

наслідків). Особливістю суб’єктивної сторони складу злочину, передбаченого 

ст. 1501 КК України, є вчинення його тільки з прямим умислом. Згідно зі 

ст. 24 КК України злочин визначається вчиненим умисно, якщо особа 

усвідомлювала суспільно небезпечний характер використання малолітньої 

дитини для заняття жебрацтвом, передбачала його суспільно небезпечні наслідки 

і бажала їх настання або свідомо припускала їх настання. Ставлення винної особи 

до наслідків у вигляді спричинення дитині середньої тяжкості чи тяжких тілесних 

ушкоджень (ч. 3 ст. 1501 КК України) може характеризуватися тільки 

необережністю. У випадках, коли відношення до суспільно небезпечних 

наслідків, що є ознакою кваліфікованого (особливо кваліфікованого) складу 

злочину, характеризується необережністю, тоді як основний склад злочину 

передбачає умисну форму вини, має місце подвійна (змішана) форма вини. 

М. І. Хавронюк зазначав, що за наявності умислу (наприклад, винна особа 

навмисно залишила дитину випрошувати милостиню на сильному морозі, 

свідомо припускаючи, що внаслідок цього дитина обморозить кінцівки, які 

будуть ампутовані), діяння потребує кваліфікації за сукупністю злочинів, 

передбачених ч. 3 ст. 1501 і ст. 122 чи 121 КК України [324, с246]. 

Таким чином, суб’єктивна сторона злочину, передбаченого ст. 1501 КК 

України, основний склад якого сформульовано як формальний, ознакою якого є 

вина у формі прямого умислу, а ознакою кваліфікованого (особливо 

кваліфікованого) складу є настання суспільно небезпечних наслідків, може 

характеризуватися або умисною, або подвійною (змішаною) формою вини.  
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Крім вини, до елементів суб’єктивної сторони злочину, як ми відзначали 

вище, відносяться мотив, мета, емоції. Це необхідні компоненти психічного 

відношення, що складає вину [77, c.41]. Мотивом злочину називають спонукання 

до його вчинення. Мотиви – це певним чином усвідомлені потреби людини, які 

спонукають її до дії. Мотив використання малолітньої дитини для заняття 

жебрацтвом, як правило, є корисним. Що ж до мети використання малолітньої 

дитини для заняття жебрацтвом, то Законом України від 15. 01. 2009 р. «Про 

внесення змін до Кримінального та Кримінально-процесуального кодексів 

України щодо використання дитини для жебракування» було встановлено 

обов’язкову ознаку суб’єктивного складу злочину – мету отримання 

прибутку [257]. Але Законом України від 05. 07. 2011 р. «Про внесення змін до 

Кримінального кодексу України щодо злочинів проти волі, честі та гідності 

особи» виключено вказівку на обов’язкову мету вчинення злочину, 

передбаченого ст. 1501 – отримання прибутку [256].  

На нашу думку, таке рішення законодавця є цілком правильним. 

Правильність такого рішення пояснюється тим, що суспільна небезпечність 

злочину визначається не корисливим мотивом або метою отримання прибутку, а 

характером дій, які вчинені щодо дитини, що негативно впливає на її фізичний і 

моральний розвиток. Небезпеку становлять і об’єктивні умови, в яких 

відбувається використання малолітньої дитини для заняття жебрацтвом. 

Вважаємо також, що даний момент полегшить доказування наявності ознак 

використання малолітньої дитини для заняття жебрацтвом, оскільки якщо винний 

не отримав прибутку, але використовував малолітню дитину для заняття 

жебрацтвом, встановити мету неможливо. Тому такий крок українського 

законодавця є цілком доречним. Емоції у формі відчуття страху, злості, обурення, 

задоволення та інше можуть свідчити про мотиви вчинення злочину або 

вказувати на мету його вчинення [241, c.197, 248, c.73]. 
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2.3. Вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а 

також розмір процесуальних витрат 

 

За умов дії КПК 1960 року М. Гошовський та О. Кучинська небезпідставно 

стверджували, що однією з істотних вад тогочасного законодавства, яке 

передбачало права потерпілого, була відсутність у переліку прав потерпілого 

права на відшкодування шкоди, завданої йому злочином. Саме тому приблизно в 

кожній десятій справі потерпілий за наявності до того підстав не визнавався 

цивільним позивачем [64, с.163]. 

З прийняттям нового КПК України ця проблема на законодавчому рівні 

практично вирішена. Так, особа визнається потерпілою з моменту подання заяви 

про вчинення щодо неї кримінального правопорушення або заяви про залучення 

до провадження як потерпілого. Згідно з п. 10 ч. 1 ст. 56 КПК потерпілий має 

право на відшкодування завданої кримінальним правопорушенням шкоди [153]. 

Також КПК 2012 року закріплено інститут відшкодування  (компенсації) шкоди у 

кримінальному провадженні, цивільний позов (глава 9). Так, згідно зі ст. 127 КПК 

потерпілий, територіальна громада, держава має право на будь-якій стадії 

кримінального процесу на відшкодування шкоди, завданої кримінальним 

правопорушенням. Крім того, ст. 130 КПК передбачає 

відшкодування (компенсацію) потерпілому шкоди, завданої незаконними 

рішеннями, діями чи бездіяльністю правоохоронних органів або суду.  

На жаль, незважаючи на численні зауваження науковців серед завдань 

кримінального судочинства, як в КПК 1960 року так і в КПК 2012 року (ст. 2), 

відсутня вказівка про обов’язок встановлення та відшкодування шкоди, завданої 

кримінальним правопорушенням чи незаконними рішеннями, 

діями (бездіяльністю) правоохоронних органів, суду. Водночас про важливість 

цього інституту та суттєве значення в кримінальному провадженні свідчить ряд 

наведених вище положень КПК. 

Саме тому важливо при розслідуванні використання малолітньої дитини 

для заняття жебрацтвом вчасно і правильно визначити вид і розмір шкоди, 
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завданої цим кримінальним правопорушенням, а в результаті вжити належних 

процесуальних заходів для забезпечення цивільного позову та можливої 

конфіскації майна. 

Однак вживання законодавцем термінів «відшкодування» та «компенсація» 

часто як синонімів можна піддати сумніву. Згідно з «Великим тлумачним 

словником сучасної української мови» «відшкодовувати» – це давати кому-

небудь щось інше замість втраченого, знищеного й т. ін.; поповнювати витрати, 

збитки чимось іншим [32, с.185]. «Компенсапція» – це відшкодування, 

зрівноважування, винагорода за що-небудь, а також сума, яку сплачують як 

відшкодування, винагороду; покриття витрат, утрат [32, с.560]. Тому в чинному 

КПК ці поняття слід розмежувати. 

Шкода – це об’єктивна категорія, що заснована на праві і моралі та являє 

собою ті зміни, які настали у майновому, фізичному, психічному, моральному 

стані особи внаслідок вчинення злочину. Шкода, завдана кримінальним 

правопорушенням, і шкода, що є підставою для визнання особи потерпілим, має 

об’єктивний характер, існує незалежно від чиєїсь думки [279, с.175]. Серед 

різновидів шкоди найбільш поширеним негативним наслідком кримінального 

правопорушення, як і прийняття незаконного рішення, дії (бездіяльності), є 

майнова шкода. Майнова шкода відрізняється від інших видів шкоди (фізичної та 

моральної) можливістю її точного встановлення та вираження в грошовому 

еквіваленті. Разом з тим майнова шкода виникає не лише внаслідок посягання на 

відносини власності, а й при посяганні на особу [171], що є характерним при 

вчиненні такого кримінального правопорушення, як використання малолітньої 

дитини для заняття жебрацтвом. До завданих такою шкодою збитків науковці 

ставляться по-різному, зокрема, як до матеріальних втрат [73, с.36; 43, с.132] або 

ж як до складного поняття різнойменних втрат [221, с.77], що нами теж 

однозначно підтримується.  

Щодо фізичної шкоди, то вона може бути завдана тільки людині, оскільки 

юридична особа не має ознак фізичної сутності (життя та здоров’я). Вона являє 

собою сукупність змін, які об’єктивно відбулись у стані людини як фізичної 
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істоти (тілесні ушкодження, розлад здоров’я, біль). Фізична і моральна шкода 

тісно пов’язані між собою. У разі завдання фізичної шкоди людина зазнає й 

шкоди моральної. Разом з тим, неможливо відшкодувати (визначити еквівалент) 

втрати здоров’я, відшкодувати почуття страху, відчуття болю. Тому 

відшкодування фізичної та моральної шкоди припускає можливість їх 

компенсації. При цьому одночасно має відбуватися відшкодування витрат, які 

пов’язані з нанесенням фізичної чи моральної шкоди. У цих випадках фізична 

шкода може бути об’єктивно оцінена як шкода, що завдається в матеріальній 

сфері, через що в певних випадках вона впливає на юридичну кваліфікацію 

діяння [66, с.136]. 

Не можна не зупинитися ще на одному аспекті аналізованої проблеми, яка 

полягає в можливості компенсації заподіяної моральної шкоди при вчиненні 

використання малолітньої дитини для заняття жебрацтвом, яка досить тривалий 

період часу науковцями взагалі заперечувалася [265, с.16]. Моральна шкода як 

наслідок вчинення такого кримінального правопорушення чи незаконного 

рішення, дії (бездіяльності) правоохоронного чи судового органу має немайновий 

характер і виражається, відповідно до ст. 23 Цивільного кодексу України, у 

фізичних і душевних стражданнях, приниженні честі, гідності, а також ділової 

репутації фізичної або юридичної особи. Підстави компенсації моральної шкоди, 

завданої внаслідок порушення прав особи, закріплені у вказаній статті, а також у 

ст.ст. 1167, 1168 ЦК України [171]. 

На жаль, ці положення не знайшли свого відображення в нормах чинного 

КПК України, хоча, на нашу думку, необхідність у такому унормуванні є 

очевидною. Саме від цього на практиці нерідко залежить правильність вирішення 

таких важливих питань, як визнання особи потерпілим, встановлення права на 

заявлення позову про відшкодування моральної шкоди, а в деяких випадках – 

повне встановлення обставин предмета доказування, а відповідно – і правильна 

кваліфікація діяння. Неправильне розуміння поняття моральної шкоди в цілому, 

та при розслідуванні використання малолітньої дитини для заняття жебрацтвом, 

зокрема, може призвести до необґрунтованого звуження чи розширення кола 
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потерпілих від кримінального правопорушення [235,  с.86-87]. Саме тому, згідно 

з п. 3 ч. 1 ст. 91 КПК України, встановлення виду і ступеня шкоди, завданої 

кримінальним правопорушенням, зокрема і використанням малолітньої дитини 

для заняття жебрацтвом, є обов’язком посадової особи, що здійснює кримінальне 

провадження. 

Механізм заподіяння шкоди об’єкту суспільних відносин може бути 

різноманітним: в одних випадках негативному, руйнівному впливу підлягає 

суб’єкт суспільних відносин, в других – блага, які охороняються законом, і у 

зв’язку з якими існують дані відносини, у третіх – розривається соціальний 

зв’язок між суб’єктами відносин. У всіх цих випадках об’єкту кримінально-

правової охорони виникає загроза заподіяння шкоди чи спричиняється шкода, яка 

і є наслідком злочину. Розглянемо спочатку протиправний вплив на соціальний 

зв’язок. Протиправний вплив на соціальний зв’язок може бути здійснений 

шляхом: а) невиконання учасником правовідносин покладеного на нього 

соціального обов’язку (невиконання певних дій, утримання від здійснення певних 

дій), б) неналежного виконання учасником суспільних відносин покладеного на 

нього соціального зв’язку, в) виконання учасником суспільних відносин дій, які 

суперечать його соціальному обов’язку. Але особа – учасник суспільних 

відносин – може здійснити вплив на соціальний зв'язок далеко не завжди. Для 

цього суб’єкт відносин повинен мати, окрім загально-правового статусу, який 

включає його правосуб’єктність та основні конституційні права та свободи, 

додаткові ознаки. Тобто суб’єкт, який має певні ознаки, в силу наявності яких він 

може спричинити шкоду вказаним відносинам, впливаючи на їх суть – 

соціальний зв’язок, може бути визначений як спеціальний суб’єкт злочину 

[150, с. 241]. 

Склад злочину, передбачений, зокрема, ч. 1 ст. 1501 КК України, 

характеризується тим, що в ньому наявний спеціальний суб’єкт – батьки чи 

особи, які їх замінюють, які мають право і на яких покладається обов’язок 

виховувати дитину, піклуватися про її здоров’я, фізичний, духовний і моральний 

розвиток, навчання, створювати належні умови для розвитку її природних 
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здібностей, поважати гідність дитини, готувати її до самостійного життя та праці. 

Тому можна зробити певний висновок про те, що в цьому випадку шкода 

спричиняється шляхом виключення себе з цих суспільно корисних і 

охоронюваних законом суспільних відносин або належного виконання обов’язків 

винною особою, чим і розривається соціальний зв’язок, що входить до структури 

суспільних відносин. Злочинець розриває ті чи інші відносини, проникає в них і 

завдає шкоди суспільним відносинам в цілому шляхом руйнуючого впливу на їх 

складові. В. Я. Тацій такий механізм заподіяння шкоди об’єкту називає 

заподіяння шкоди «зсередини» [296, с.47]. 

Але слід також враховувати, що в ч. 2 ст. 1501 КК України суб’єктом 

вчинення злочину є будь-яка особа, і саме в цьому випадку механізм заподіяння 

шкоди суспільним відносинам буде мати відношення до предмету злочину. 

Предметом злочину, передбаченого ст. 1501 КК України, є гроші, речі та інші 

матеріальні цінності.  

З цього приводу є слушним зауваження Є. В. Благова, який говорить про те, 

що неможливо ігнорувати той факт, що злочинця в конгломераті пов’язаних з 

суспільними відносинами реальностей нічого, крім предмета, не цікавить. Тільки 

потреба в предметі, а в деяких випадках – пошкодженні чи знищенні його може 

породити злочин. Інший учасник сам по собі не може цікавити злочинця. Він 

страждає в цьому випадку лише тому, що є носієм предмету відповідних 

відносин [24, с.63–69]. 

Тому, розглядаючи суб’єкт злочину, передбачений ч. 2 ст. 1501 КК України, 

можна наголошувати на тому, що в даному випадку механізм завдання шкоди 

суспільним відносинам, які забезпечують нормальний фізичний та моральний 

розвиток дитини, буде наступним: суб’єкт злочину з метою отримання предмету 

злочину – грошей, речей чи інших матеріальних цінностей, використовує 

малолітню дитину для заняття жебрацтвом, порушуючи її нормальний фізичний і 

моральний розвиток. Впливаючи на вказані елементи суспільних відносин, 

суб’єкт змінює їх і таким чином спричиняє суспільно небезпечну шкоду. Такий 

механізм заподіяння шкоди отримав назву «ззовні». Порівнюючи злочини проти 
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неповнолітніх, при вчиненні яких посягання на об’єкт здійснено «ззовні» та 

«зсередини», можна побачити, що останні, за інших рівних умов, 

характеризуються більш високим ступенем суспільної небезпеки. Особи, які є 

безпосередніми учасниками сімейних відносин або на яких покладено обов’язки 

щодо охорони життя та здоров’я дітей, мають певні владні повноваження щодо 

потерпілих від цих злочинів. За таких умов, з одного боку, вони мають значно 

більше можливостей чинити протиправний вплив на малолітнього потерпілого, з 

іншого – сам потерпілий почуває себе в такій ситуації незахищеним, а тому його 

можливості протистояти вчиненню злочину проти нього суттєво знижуються. Що 

ж до механізму заподіяння шкоди для сім’ї, то він повністю обумовлений 

заподіянням шкоди розвитку малолітньої дитини. 

Якщо вести мову про процесуальні витратити, то слушною є позиція 

В. Томіна, який відносить до судових витрат перераховані в законі матеріальні 

витрати, понесені органами дізнання, досудового слідства і судом, що можуть 

бути стягнені з винного [303, с.14]. Отже, судові витрати – це юридичне поняття, 

межі якого встановлюються кримінально-процесуальним правом. У КПК 

1960 року була група норм (хоча й невелика), яка регулювала кримінально-

процесуальні відносини, пов’язані з судовими витратами. Так, ст.  91 тогочасного 

КПК України передбачала, що судові витрати складалися: із сум, що видані чи 

мають бути видані свідкам, потерпілим, експертам, спеціалістам, перекладачам і 

понятим; із сум, витрачених на зберігання, пересилання і дослідження речових 

доказів; інших витрат, що їх зробили органи дізнання, досудового слідства і суд 

при провадженні у певній справі [154]. Виходячи із положень чинної за умов дії 

КПК 1960 року Інструкції «Про порядок і розміри відшкодування витрат та 

виплати винагороди особам, що викликаються до органів дізнання, досудового 

слідства, прокуратури, суду або до органів, у провадженні яких перебувають 

справи про адміністративні правопорушення, та виплати державним науково-

дослідним установам судової експертизи за виконання їх працівниками функцій 

експертів і спеціалістів» до сум, що видавалися і мали бути видані свідкам, 

потерпілим, експертам, спеціалістам, перекладачам і понятим відносили: їх 



72 

 

витрати по явці до відповідних органів та посадових осіб; неодержані доходи у 

вигляді заробітної платні; неодержані прибутки цими особами, які не є 

робітниками чи службовцями [112].  

КПК 2012 року дещо по-іншому тлумачить поняття «процесуальних 

витрат», зокрема, відповідно до ст. 118 КПК 2012 року процесуальні витрати 

складаються із таких витрат: на правову допомогу; пов’язаних із прибуттям до 

місця досудового розслідування або судового провадження; пов’язаних із 

залученням потерпілих, свідків, спеціалістів, перекладачів та експертів; із 

зберіганням і пересиланням речей і документів [153]. Витрати у зв’язку з 

вирішенням питання про видачу особи або з транзитним перевезенням через 

територію іншої держави особи, яка видається Україні, також вважаються 

процесуальними витратами (ст. 594 КПК).  

Виходячи із вище викладеного, а також на основі дослідженої нами 

емпірики слід констатувати, що при розслідуванні використання малолітньої 

дитини для заняття жебрацтвом найчастіше суми процесуальних витрат 

складаються із витрат на правову допомогу, щодо яких слід удосконалити 

наявний процесуальний механізм їх відшкодування.  

Нормами ст. 124 КПК України регламентується розподіл процесуальних 

витрат, які підлягають стягненню на користь потерпілого з обвинуваченого, щодо 

якого постановлено обвинувальний вирок. Усі здійснені потерпілим витрати 

повинні документально підтверджуватися. Право заявляти клопотання під час 

судового розгляду про визначення грошового розміру процесуальних витрат 

мають ті із учасників кримінального провадження, статус яких передбачає право 

на відшкодування таких витрат. Ухвалюючи вирок, суд повинен вирішити 

питання, на кого мають бути покладені процесуальні витрати і в якому розмірі 

відповідно до п. 13 ч. 1 ст. 368 КПК. Це питання вирішується судом незалежно 

від того, чи реалізував відповідний учасник кримінального провадження право 

заявити клопотання про визначення грошового розміру процесуальних витрат, 

оскільки це входить до предмету доказування у кримінальному провадженні (п. 3 

ч. 1 ст. 91 КПК). Рішення про відшкодування процесуальних витрат зазначається 
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у резолютивній частині вироку п. 1 та 2 ч. 4 ст. 374 КПК. Якщо питання про 

процесуальні витрати не було вирішено при постановленні вироку, воно підлягає 

вирішенню судом, який виніс вирок під час його виконання, у порядку, 

передбаченому ст. 537 КПК. Право оскаржити судове рішення щодо 

процесуальних витрат в апеляційному порядку надано таким учасникам сторін 

кримінального провадження, як прокурор, потерпілий, його представник, 

законний представник, обвинувачений, його законний представник чи захисник. 

Відповідно до ч. 2 ст. 126 та п. 10 ст. 93 КПК таке право є у свідків, експертів, 

спеціалістів, перекладачів. Засуджений та інші зазначені учасники сторін 

кримінального провадження мають право оскаржити обвинувальний вирок в 

частині рішення щодо процесуальних витрат і в касаційному порядку. Однак 

свідкам, експертам, спеціалістам, перекладачам таке право не надано, про що 

свідчить зміст ст. 425 КПК України [155, с.317].  

Саме ці законодавчі положення наштовхуються на низку об’єктивних та 

суб’єктивних перешкод при розслідуванні використання малолітньої дитини для 

заняття жебрацтвом. Особливо гостро це питання постає при кваліфікації 

протиправного діяння за ч. 1 ст. 1501 КК України, коли потерпілим є малолітній, 

то обов’язок документального підтвердження понесених витрат, заявлення 

клопотань щодо їх розміру покладається на законного представника, який, як 

засвідчують результати вивчення судових рішень по даній категорії 

кримінальних проваджень, не завжди добросовісно реалізує саме цей 

процесуальний обов’язок. У свою чергу, механізм сплати процесуальних витрат 

спеціальним суб’єктом злочину – батьками чи особами, які їх заміняють – на 

практиці практично не відпрацьований, що також підтверджується проведеним 

нами вивченням судових рішень. 

На наш погляд, вихід із такої неоднозначної ситуації запропонований 

самим законодавцем у ст. 119 КПК та може полягати у зменшенні розміру 

процесуальних витрат або звільненні від їх оплати, відстрочення та розстрочення 

процесуальних витрат при кваліфікації дій винного за ч. 1 ст. 1501 КК України. 
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Якщо після виконання обвинувального вироку у частині стягнення з 

обвинуваченого на користь потерпілого або держави процесуальних витрат він 

буде реабілітований вищестоящим судом, йому мають бути відшкодовані за 

рахунок державного бюджету суми цих витрат відповідно до п. 4 ст. 3 Закону 

України «Про відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями 

органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, органів досудового 

розслідування, прокуратури і суду» від 1 грудня 1994 року [255].  

 Отже, відшкодування процесуальних витрат за загальним правилом 

покладається на підсудних, у нашому випадку, коли діяння кваліфіковано за ч. 1 

ст. 1501 КК України, то такими суб’єктами відшкодування будуть батьки або 

особи, які їх замінюють. Результати проведеного нами вивчення розглянутих 

судами кримінальних справ (кримінальних проваджень) засвідчують той факт, 

що в даному випадку сам механізм відшкодування процесуальних витрат як 

такий на практиці відсутній, що ускладнює реальне виконання процесуальних 

рішень суду та вимагає вироблення єдиного алгоритму дій по застосуванню 

положень ст. 119 КПК України.
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2.4. Обставини, які впливають на ступінь тяжкості вчиненого 

кримінального правопорушення, характеризують особу обвинуваченого, 

обтяжують чи пом’якшують покарання, які виключають кримінальну 

відповідальність або є підставою закриття кримінального провадження 

 

Доказуванню у будь-якому кримінальному провадженні в цілому, а зокрема 

і при розслідуванні використання малолітньої дитини для заняття жебрацтвом, 

підлягають обставини, які впливають на ступінь тяжкості вчиненого 

кримінального правопорушення, характеризують особу обвинуваченого, 

обтяжують чи пом’якшують покарання, які виключають кримінальну 

відповідальність або є підставою закриття кримінального провадження (п. 4 ч. 1 

ст. 91 КПК). Слід відзначити, що з метою з’ясування суті вказаних обставин нам 

необхідно звернутися до положень чинного КК України, а також наукових 

позицій провідних науковців, які займалися дослідженням цієї проблематики. 

Так, ч. 1 ст. 65 КК встановлює, що суд призначає покарання: у межах, 

встановлених у санкції статті Особливої частини, що передбачає відповідальність 

за вчинений злочин; відповідно до положень Загальної частини, враховуючи 

ступінь тяжкості вчиненого злочину, особу винного та обставини, що 

пом’якшують та обтяжують покарання [352, c.129]. 

Тому істотну роль при призначенні покарання за вчинення такого 

кримінального правопорушення, як використання малолітньої дитини для заняття 

жебрацтвом, відіграють обставини, які пом’якшують чи обтяжують покарання та 

які слідчий зобов’язаний встановити в ході досудового розслідування, а суд – в 

процесі судового розгляду. Саме їх врахування забезпечує реалізацію принципу 

індивідуалізації призначеного покарання [158, c.151]. 

На відміну від обставин, які пом’якшують покарання, перелік обставин, які 

обтяжують покарання, є вичерпним і розширенню не підлягає. Тобто суд не має 

права при призначенні покарання визнавати обтяжуючими такі обставини, які не 

закріплені у ст. 67 КК України [214, c.166]. На це також свого часу неодноразово 

звертав увагу Верховний Суд України [101, c.67]. Однак такі обставини мають 
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розглядатися як конкретні показники (характеристики) особи винного і 

враховуватись при призначенні покарання в межах цього більш загального 

критерію [212, c.140]. Але ч. 2 ст. 67 КК України робить з цього правила виняток: 

суд має право, залежно від характеру вчиненого злочину, не визнати будь-яку із 

зазначених у ч. 1 ст. 67 КК обставин, за винятком обставин, зазначених у 

п. 2, 6, 7, 9, 12, такою, що обтяжує покарання, навівши мотиви свого рішення у 

вироку [214, c.243]. Деякі науковці критично ставляться до цього положення так, 

ніби воно, на їхнє переконання, невиправдано розширює сферу суддівського 

розсуду [210, c.19]. Інші дослідники відзначають про те, що закріплюючи 

наведене положення, законодавець якраз керувався принципами гуманізму та 

справедливості, індивідуалізації покарання [232, c.150-151], із чим ми також 

погоджуємося. 

Однак існує й інша сторона досліджуваної проблеми, зокрема вона себе 

досить яскраво проявляє при розслідуванні такого кримінального 

правопорушення, як використання малолітньої дитини для заняття жебрацтвом. 

Обставини, які пом’якшують, а особливо, які обтяжують покарання, часто 

включені у закон як ознаки складу злочину. У зв’язку з цим важливе значення 

приділяється питанню про те, чи має право суд при обранні конкретної міри 

покарання посилатися на ці обставини для посилення покарання в межах санкції 

відповідної статті, яка передбачає вчинений винною особою злочин. Це питання 

досі залишається суперечливим, і в літературі існують різні думки щодо 

вирішення цього питання. Можна виділити дві групи вчених, які займали та 

продовжують займати з цього приводу протилежні позиції. Проти врахування 

певних обставин, як таких, що пом’якшують чи обтяжують покарання, якщо ці 

обставини є ознакою певного складу злочину, виступає В. К. Грищук [67, c.480], 

аналогічної позиції дотримуються й інші вчені [232, c.153; 106, c.37; 131, c.15; 

162, c.94; 283, c.45; 158, c.40]. На наше переконання, цю дилему вирішив сам 

законодавець, закріпивши в КК України 2001 року в ч. 3 ст. 66 та в ч. 4 ст. 67 КК 

положення, якщо будь-яка з обставин, яка пом’якшує (обтяжує) покарання, 

передбачена в статті Особливої частини як ознака злочину, що впливає на його 
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кваліфікацію, суд не може ще раз врахувати її при призначенні 

покарання [214, c.166]. Ця обставина має бути врахована як конкретний показник 

ступеня тяжкості вчиненого злочину чи особи винного [212, c. 141]. 

Проведеним нами вивченням емпірики встановлено, що при розслідуванні 

використання малолітньої дитини для заняття жебрацтвом досить часто наявна 

сукупність таких, передбачених ч. 1 ст. 67 КК України обставини, які обтяжують 

покарання, що встановлюються слідчим в процесі досудового розслідування, 

зокрема: вчинення злочину особою повторно та рецидив злочинів; вчинення 

злочину особою, що перебуває у стані алкогольного сп'яніння або у стані, 

викликаному вживанням наркотичних або інших одурманюючих засобів; 

вчинення злочину з використанням особи, що страждає психічним 

захворюванням чи недоумством. 

 Також доводиться констатувати, що передбачені ч. 1 ст. 67 КК України 

обставини, які обтяжують покарання, зокрема вчинення злочину особою 

повторно, вчинення злочину щодо малолітнього, особи, що перебуває в 

безпорадному стані, вчинення злочину з використанням малолітнього, не можуть 

ще раз враховуватися при призначенні покарання як такі, що обтяжують 

покарання, оскільки вони вже передбачені в статті Особливої частини КК – 1501 

КК України як ознаки злочину, що впливають на його кваліфікацію. 

З’явлення із зізнанням, щире каяття або активне сприяння розкриттю 

злочину; вчинення злочину неповнолітнім; вчинення злочину жінкою в стані 

вагітності; вчинення злочину внаслідок збігу тяжких особистих, сімейних чи 

інших обставин є тими обставини, які пом’якшують покарання, передбачені ч. 1 

ст. 66 КК України, найчастіше встановлювалися слідчими у процесі досудового 

розслідування як складові одного із елементів предмета доказування при 

розслідуванні використання малолітньої дитини для заняття жебрацтвом. 

Оскільки в п. 1 ч. 1 ст. 66 КК України встановлено три самостійні 

обставини, які пом’якшують покарання: з’явлення із зізнанням, щире каяття, 

активне сприяння розкриттю злочину – то врахування кожної з них при 

призначенні покарання, за наявності їх у кримінальному провадженні про 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T012341.html#126#126
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T012341.html#134#134
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/Z950060.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T012341.html#126#126
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T030435.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T030435.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T012341.html#83#83
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використання малолітньої дитини для заняття жебрацтвом, є обов’язковим для 

суду, незалежно від тяжкості вчиненого злочину та повторності його вчинення. 

Близькість обставин, що розглядаються, часто призводить до того, що в науковій 

літературі, а також у судовій практиці, відбувається їх змішування. Так, деякі 

науковці вважають, що з’явлення із зізнанням буде мати кримінально-правове 

значення обставини, яка пом’якшує покарання лише у випадку, коли особа, яка 

з’явилась із зізнанням, щиро розкаялася та засуджує свою поведінку [103, с.246]. 

Окремі суди при розгляді кримінальних проваджень про використання 

малолітньої дитини для заняття жебрацтвом не вбачають у справі самостійної 

обставини, яка пом’якшує покарання «активне сприяння розкриттю злочину», 

вони вважають, що достатнім є вказівка у вироку на факт щирого каяття, яке 

включає сприяння розкриттю злочину.  

В інших випадках суди, встановивши у справі факт з’явлення із зізнанням, 

вказують у вироку також на щире каяття та активне сприяння розкриттю злочину, 

хоча їх наявність не підтверджується матеріалами кримінального провадження, 

сприймаючи передбачені в п. 1 ч. 1 ст. 66 КК України обставини, які 

пом’якшують покарання, як єдину обставину [157, с.10]. 

Виходячи із змісту терміну «щире каяття» для визнання наявності у 

кримінальному провадженні даної обставини, яка пом’якшує покарання, 

слідчому при розслідуванні використання малолітньої дитини для зайняття 

жебрацтвом та суду в процесі судового розгляду необхідно встановити щирість 

висловлювань особи про те, що вона шкодує про вчинене, засуджує свою 

поведінку та бажає виправитися. Для цього щире каяття як внутрішнє 

переживання особи повинно віднайти свій зовнішній прояв. Робити висновок про 

особу потрібно за її вчинками. Основною формою прояву щирого каяття є повне 

визнання особою, яка використовувала малолітнього для зайняття жебрацтвом, 

своєї вини та правдива розповідь про всі відомі їй обставини вчиненого злочину. 

Якщо особа приховує суттєві обставини вчиненого злочину, що значно 

ускладнює розкриття злочину, визнає свою вину лише частково для того, щоб 

уникнути справедливого покарання, її каяття не можна визнати щирим, 
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справжнім. Про щирість каяття особи свідчить її поведінка після вчинення 

злочину: викриття співучасників, видача доказів [63, с.79]. 

З’явлення із зізнанням майже не характерне при вчиненні використання 

малолітньої дитини для заняття жебрацтвом. Оскільки ми при вивченні емпірики 

не встановили жодного випадку добровільного, безпосереднього звернення 

особи, яка вчинила це кримінальне правопорушення, до правоохоронних органів 

або суду з правдивим повідомленням про вчинений або підготовлюваний 

нею (самою або у групі) злочин із наміром передати себе в руки правосуддя, що 

на думку таких вчених, як Л. Л. Круглікова [157, с.10], О. О. Мясніков [210, с.67], 

М. Т. Гараєв [50, с.104], С. П. Щерба [349, с.19], є обов’язковим для існування 

такої пом’якшуючої покарання обставини. 

Активне сприяння розкриттю використання малолітньої дитини для заняття 

жебрацтвом нами встановлено в одному із досліджених випадків та полягало у 

допомозі розкрити цей злочин. Така незначна кількість врахування цієї 

пом’якшуючої обставини судами України при призначенні покарання за 

використання малолітньої дитини для заняття жебрацтвом очевидно пов’язана із 

тим, що на практиці досить важко встановити активність таких дій, на що 

звернено увагу в юридичній літературі [85, с.57; 63, с.80; 349, с.19].  

Ми повністю погоджуємося із такими аксіоматичними твердженнями та 

вважаємо, що при розслідуванні використання малолітньої дитини для зайняття 

жебрацтвом, зокрема при вирішенні питання слідчим чи судом про наявність 

такої пом’якшуючої покарання обставини, як активне сприяння розкриттю 

злочину, слід виходити із наявного факту і ступеня ініціативності 

підозрюваного (обвинуваченого) при проведенні слідчих (розшукових) дій, 

спрямованих на розкриття цього злочину. А в кінцевому результаті, якщо за 

допомогою підозрюваного (обвинуваченого) встановлено істину у кримінальному 

провадженні, то слід вважати, що він активно сприяв розкриттю злочину. 

Також слід відзначити, що закріплений у ст. 91 КПК предмет доказування у 

кримінальному провадженні значно ширший за поняття складу злочину. Саме 

тому в п. 4 ч. 1 ст. 91 КПК вказано, що в кримінальному провадженні підлягають 
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доказуванню також і обставини, які характеризують особу обвинуваченого. Як 

ми вже відзначали у підрозділі 2.2, у юридичній літературі немає єдності думок 

щодо системи обставин, які характеризують особу обвинуваченого [316, с.117; 

284, с.74; 1, с.17]. 

Разом з тим, у п. 4 ч. 1 ст. 91 КПК не визначено, які саме обставини, що 

характеризують особу обвинуваченого, необхідно встановити та дослідити у 

кримінальному провадженні. У п. 3 ст. 64 КПК 1960 року також не регулювалось 

дане питання. Мабуть, саме в зв’язку з цим Пленум Верховного Суду України 

свого часу у низці постанов роз’яснив, що це за обставини. Так, наприклад, у 

п. 14 постанови № 5 від 29.06.1990 року «Про виконання судами України 

законодавства і постанов Пленуму Верховного Суду України з питань судового 

розгляду кримінальних справ і постановлення вироку»  зазначалося, що до 

відомостей про особу, які мають значення для справи і які належить зазначити у 

вступній частині вироку,  крім тих, що прямо передбачались у ст. 333 КПК 

1960 р., належать, зокрема, й такі: місце роботи чи навчання, громадянство, 

участь у Великій Вітчизняній війні, інвалідність, нагороди, дані про непогашену і 

не зняту судимість [254, с.97]. У п. 10 постанови Пленуму Верховного Суду 

України № 11 від 27.12.1985 року «Про додержання судами України 

процесуального законодавства, яке регламентує судовий розгляд кримінальних 

справ» зазначалось, що в судовому засіданні необхідно з’ясувати всі дані про 

особу підсудного (прізвище, ім’я, по батькові, рік, місяць та день народження, 

місце проживання, заняття, сімейний стан, наявність утриманців, стан здоров’я, 

участь у бойових діях по захисту Батьківщини, наявність державних нагород, 

відомості про судимість та інші дані) [258, с.52]. У п. 3 постанови № 7 від 

27.10.2003 року «Про практику призначення судами кримінального покарання» 

Пленум Верховного Суду України роз’яснив, що, досліджуючи дані про особу 

підсудного, суд повинен з’ясувати його вік, стан здоров’я, поведінку до вчинення 

злочину як у побуті, так і за місцем роботи чи навчання, його минуле (зокрема 

наявність не знятих чи не погашених судимостей, адміністративних стягнень), 

склад сім’ї (наявність на утриманні дітей та осіб похилого віку), його 
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матеріальний стан тощо [263, с.15]. Виходячи із вище викладеного, ми 

підтримуємо позиції тих науковців, які в різні періоди пропонували доповнення 

до відповідного пункту аналізованої норми КПК шляхом деталізації таких 

обставин [1, с.20; 202, с.30; 88, с.6-7] та вважаємо, що такі дії законодавця 

сприятимуть оптимізації процесу доказування при розслідуванні такого 

кримінального правопорушення, як використання малолітньої дитини для заняття 

жебрацтвом. 

Результати вивченої нами емпірики, зокрема кримінальних проваджень та 

судових рішень по них, також засвідчують, що малолітніх дітей для зайняття 

жебрацтвом найчастіше використовують їхні батьки, які зловживають спиртними 

напоями, ведуть паразитуючий спосіб життя, не мають сформованих соціальних 

та сімейних цінностей, почасти раніше засуджені із не знятою та непогашеною 

судимістю. Як правило, такі особи ніде не працюють та негативно 

характеризуються за місцем свого проживання. Значна частина підозрюваних 

взагалі проживає без належної реєстрації або ж не має визначеного місця 

проживання. 

Що ж до процесу доказування обставин, які є підставою закриття 

кримінального провадження про використання малолітньої дитини для заняття 

жебрацтвом, то слід констатувати, що в теорії кримінальної процесуальної науки 

немає єдиної загальної класифікації таких підстав. Більшість науковців поділяють 

підстави для закриття кримінального провадження на реабілітуючі та 

нереабілітуючі [275, с.114]. Водночас О. М. Ларін свого часу виокремлював 

третю групу підстав – «нейтральні» [168, с.57]. М. О. Чельцов розподіляв їх на 

юридичні (ті, що усувають злочинний характер діяння і його карність) і 

фактичні (що констатують недостатність даних для віддання обвинуваченого до 

суду та відсутність події злочину) [335, с.273]. Залежно від повноважень 

компетентних органів щодо застосування тих чи інших норм про закриття 

кримінального провадження, такі підстави можуть бути класифіковані на 

дискреційні та імперативні [36, с.25]. На наше переконання, слід підтримати 

позицію тих науковців, які допускають існування п’яти груп таких підстав. Тому 
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при розслідуванні використання малолітньої дитини для заняття жебрацтвом 

підставами, які підлягають доказуванню для подальшого прийняття 

обґрунтованого процесуального рішення про закриття кримінального 

провадження, є: 1) реабілітуючі підстави, передбачені п. 1-3 ч. 1 ст. 284 КПК 

України (відсутність події кримінального правопорушення, відсутність у діянні 

складу правопорушення, не встановлення достатніх доказів для доведення 

винуватості особи в суді й вичерпання можливостей їх отримати); 2) підстави, що 

враховують принцип, пов’язаний з неможливістю притягнення до кримінальної 

відповідальності за те саме кримінальне правопорушення більше одного 

разу (п. 6 ч. 1 ст. 284) чи у зв’язку з декриміналізацією діяння (п. 4 ч. 1 ст. 284), 

що не можна вважати ні реабілітуючими, ні нереабілітуючими; 3) підстави, 

пов’язані з відмовою від обвинувачення  (п. 7 ч. 1 ст. 284 КПК; п. 2 ч. 2 ст. 284 

КПК); 4) інші підстави, зокрема, передбачені у п. 5, 8 ч. 1 ст. 284 КПК (щодо 

померлого та в разі неотримання згоди держави, яка видала особу);  5) підстави 

для звільнення від кримінальної відповідальності, а отже, і закриття проваджень 

судом (п. 1 ч. 2 ст. 284 КПК) [153]. 

Отже, обставини, які передбачені у п. 4 ч. 1 ст. 91 КПК та підлягають 

доказуванню при розслідуванні використання малолітньої дитини для заняття 

жебрацтвом характеризуються видовою різноманітністю, а їх правильне 

встановлення вимагає від слідчого дотримання всіх правил доказування, фахової 

підготовленості та здатності до аналітичного мислення. 

 

 

2.5. Обставини, що є підставою звільнення від кримінальної 

відповідальності або покарання 

 

П. 5 ч. 1 ст. 91 КПК зобов’язує слідчого встановлювати та доказувати у 

процесі досудового розслідування при використанні малолітньої дитини для 

заняття жебрацтвом також і обставини, що є підставою для звільнення від 

кримінальної відповідальності або покарання. Хоча, знову ж таки, ми 
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зустрічаємося із проблемою, що на сьогоднішній день у вітчизняній юридичній 

літературі не існує єдиної думки щодо розуміння правової природи та сутності 

підстав звільнення від кримінальної відповідальності. 

Так, звільнення особи від кримінальної відповідальності розглядається 

деякими науковцями як звільненням її від негативної оцінки її поведінки у 

обвинувальному вироку [118, с.31], або ж як звільнення від наслідків, що 

становлять зміст такої відповідальності, тобто від осуду, кримінального 

покарання і наявності судимості [228, с.19; 91, с.50]. Це наявність законних 

підстав та певних умов, які спричиняють звільнення особи, яка вчинила злочин, 

від її обов’язку піддатися судовому осуду і понести покарання [192, с.219-220] 

або ж відмова держави в особі відповідного суду від застосування заходів 

кримінально-правового характеру щодо осіб, які вчинили злочин [212, с.88]. 

Ми підтримуємо точку зору Ю. В. Бауліна як таку, яка включає в себе 

більшість елементів розглянутого явища і полягає в тому, що під звільненням від 

кримінальної відповідальності при вчиненні такого кримінального 

правопорушення, як використання малолітньої дитини для заняття жебрацтвом, 

слід розуміти передбачену законом відмову держави від застосування до особи, 

яка вчинила такий злочин, обмежень її певних прав і свобод, визначених 

санкцією ст. 1501 КК України. За своєю природою воно є ретроспективним 

явищем, хоч і реалізується на майбутнє, але звернене в минуле; це реагування 

держави на поведінку особи в минулому: після вчинення злочину і до набуття 

законної сили обвинувальним вироком суду. Отже, під час звільнення від 

кримінальної відповідальності важливою є відмова держави від реалізації своїх 

повноважень щодо обмежень, передбачених КК України прав і свобод злочинця. 

Оформлення такої відмови документально покладається кримінальним законом 

на суд, який, власне, і може звільнити особу від кримінальної 

відповідальності [12, с.58]. 

У Постанові Пленуму Верховного Суду України № 12 від 23 грудня 

2005 року «Про практику застосування судами України законодавства про 

звільнення особи від кримінальної відповідальності» зазначено, що звільнення 
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від кримінальної відповідальності – це відмова держави від застосування щодо 

особи, котра вчинила злочин, установлених законом обмежень певних прав і 

свобод шляхом закриття кримінальної справи, яке здійснює суд у випадках, 

передбачених КК, у порядку, установленому Кримінальним процесуальним 

кодексом України [262, с.14]. 

Правовими підставами, які дозволяють звільнити особу, яка вчинила 

злочин, від кримінальної відповідальності, є: 1) дієве каяття (ст. 45 КК); 

2) примирення з потерпілим (ст. 46 КК); 3) передача особи на поруки (ст. 47 КК); 

4) зміна обстановки (ст. 48 КК); 5) закінчення строків давності (ст. 49, 106 КК); 

6) можливість звільнення від кримінальної відповідальності неповнолітньої особи 

із застосуванням примусових заходів виховного характеру (ч. 1 ст. 97 КК 

України), а також ряд статей Особливої частини КК України, у яких передбачено 

спеціальні види звільнення від кримінальної відповідальності. Розмежовуючи 

такі кримінально-правові інститути, як звільнення від кримінальної 

відповідальності та звільнення від покарання та його відбування, потрібно 

зазначити, що звільнення від кримінальної відповідальності можливе лише до 

набрання вироком суду законної сили, а звільненою від покарання чи його 

відбування може бути лише засуджена особа, оскільки суд, відповідно до ч. 3 

ст. 288 КПК, своєю ухвалою закриває кримінальне провадження та звільняє 

підозрюваного, обвинуваченого від кримінальної відповідальності [123, с.310].  

 Примирення із потерпілим та передача на поруки у жодному із досліджених 

нами матеріалів емпірики судом до обвинувачених не застосовувалися як 

підстави для звільнення від кримінальної відповідальності при вчиненні такого 

кримінального правопорушення, як використання малолітньої дитини для заняття 

жебрацтвом, що, очевидно, пояснюється такими об’єктивними обставинами, як 

от: у ряді випадків суб’єкт злочину є спеціальним (ч. 1 ст. 1501 КК України), а 

також особливий «статус» потерпілого, яким завжди є малолітня дитина.  

Що ж до дійового каяття, то, як ми вже відзначали у підрозділі 2.4 

дисертації, за загальним правилом воно не виключає, а лише пом’якшує 

кримінальну відповідальність. Так, Л. В. Головко вважає, що у визначенні 
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«дійове каяття» головне значення мають лише об’єктивно виражені дії особи, а 

не його суб’єктивне відношення до того, що відбувається. Разом із тим, оцінка 

особистості і з’ясування наявності реального каяття – не одне й те саме. У 

дійсності особа може й не покаятися, більше того, вважати конкретну 

кримінально-правову заборону нерозумною, такою, що застаріла, й навіть 

абсурдною, а свій вчинок – природнім, але при цьому зі страху перед 

кримінальним переслідуванням і покаранням, катастрофою кар’єри, осудом з 

боку суспільства або з яких-небудь інших міркувань вчинити запропоновані 

ст. 45 КК України дії [53, с.74].  

Тому закон надає даному кримінально-правовому явищу значення 

обставини, що звільняє від кримінальної відповідальності, тільки при наявності 

певних умов. У такому випадку, щоб з’ясувати значення даного виду дійового 

каяття, необхідно ретельно досліджувати ці умови. Тим більше, в юридичній 

науці існує багато дискусійних питань, пов’язаних з ними. Передумовами 

звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з дійовим каяттям є те, що 

особа: вчиняє злочин вперше (відсутність в особи непогашеної або не знятої 

судимості за раніше вчинений злочин; відсутність кримінального провадження, 

розпочатого у зв’язку із вчиненням особою будь-якого злочину); вчиняє злочин 

невеликої тяжкості або необережний злочин середньої тяжкості (тобто, при 

кваліфікації протиправних діянь лише за ч. 1 ст. 1501 КК України). Особою, що 

вчинила злочин вперше, з юридичної точки зору при встановленні обставини, що 

є підставою для звільнення від кримінальної відповідальності або покарання при 

розслідуванні такого кримінального правопорушення, як використання 

малолітньої дитини для заняття жебрацтвом, слід також визнавати особу, яка 

раніше хоча й вчиняла злочин, але була виправдана судом за пред’явленим 

обвинуваченням; була звільнена від кримінальної відповідальності; була 

реабілітована; була засуджена без призначення покарання або звільнена від 

покарання; відбула покарання за діяння, злочинність і караність якого усунута 

законом (відповідно до ч. 3 і ч. 4 ст. 88 КК України вона визнається такою, яка не 

має судимості) [214, с.21]. 
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Слід звернути увагу на те, що фактично закон про кримінальну 

відповідальність допускає неодноразове звільнення від кримінальної 

відповідальності у зв’язку з дійовим каяттям, хоча таке положення суперечить 

позитивній посткримінальній діяльності винного, зокрема і при розслідуванні 

такого кримінального правопорушення, як використання малолітньої дитини для 

заняття жебрацтвом, тому деякі дослідники цілком виправдано пропонують 

закріпити в кримінальному законі положення, згідно з яким особа звільняється 

від кримінальної відповідальності тільки один раз. Повторне застосування до тієї 

ж особи ст. 45 КК неприпустимо [326, с.78].  

На відміну від тієї ситуації, коли ми розглядали підстави, що пом’якшують 

покарання та підлягають доказуванню, у нашому випадку для звільнення від 

кримінальної відповідальності при вчиненні такого кримінального 

правопорушення, як використання малолітньої дитини для заняття жебрацтвом, 

за визначенням Пленуму Верховного Суду України, необхідні у сукупності три 

елементи, зокрема: щире розкаяння; активне сприянням розкриттю злочину; 

повне відшкодуванням заподіяного збитку або усуненням нанесеної шкоди. 

Відсутність хоча б однієї із зазначених складових дійового каяття виключає 

звільнення особи від кримінальної відповідальності на підставі ст. 45 КК 

України [262, с.14]. Сприяння розкриттю злочину може виражатися в діях 

обвинуваченого, які здійснюються за його бажанням й спрямовані на надання 

допомоги у встановленні обставин події злочину, доведенні винності його 

учасників [92, с.122], а також проявляється у позитивній постзлочинній поведінці 

особи на всіх етапах провадження в справі – аж до направлення її до 

суду [96, с.16-17]. Однак, як показує практика, деякі місцеві суди спрощено 

підходять до вирішення питання дійового каяття в цілому та при вчиненні такого 

кримінального правопорушення, як використання малолітньої дитини для заняття 

жебрацтвом, зокрема, й звільняли осіб від кримінальної відповідальності лише 

при наявності однієї із цих ознак, тоді як заподіяний збиток відшкодований не 

був. Також у постановах деяких судів як підстава для звільнення від кримінальної 
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відповідальності вказувалося дійове каяття, але в мотивувальній частині не 

визначалося, в чому воно полягає [261, с.29]. 

Дійсно, дійове каяття може мати місце при звільненні від кримінальної 

відповідальності за використання малолітньої дитини для заняття жебрацтвом 

при дотриманні всіх вищевказаних умов і лише при кваліфікації протиправних 

дій обвинуваченого за ч. 1 ст. 1501 КК України. Також слід розглянути можли-

вість звільнення від кримінальної відповідальності неповнолітньої особи із 

застосуванням примусових заходів виховного характеру (ч. 1 ст. 97 КК України), 

тому що підозрюваними (обвинуваченими) у ряді випадків при вчиненні 

використання малолітньої дитини для зайняття жебрацтвом виступають і 

неповнолітні. Матеріально-правовими підставами звільнення неповнолітнього від 

кримінальної відповідальності у зв’язку із застосуванням примусових заходів 

виховного характеру є, згідно зі ст. 97 КК України, можливість його виправлення 

без застосування покарання. Можливість виправлення встановлюється на основі 

матеріалів, які характеризують особу неповнолітнього обвинуваченого, умови 

його життя та виховання [13, с.127]. 

Звільнення від кримінальної відповідальності можливе лише до набрання 

вироком суду законної сили, а звільненою від покарання чи його відбування 

може бути лише засуджена особа, оскільки суд, відповідно до ч. 3 ст. 288 КПК 

України, своєю ухвалою закриває кримінальне провадження та звільняє 

підозрюваного, обвинуваченого від кримінальної відповідальності. Ці 

кримінально-правові норми відрізняються не тільки їх місцем у кримінальному 

процесі (до винесення обвинувального вироку або після), а й, насамперед, їх 

правовою природою. Звісно, особа, яка звільняється від кримінальної 

відповідальності, звільняється і від покарання, тому звільнення від кримінальної 

відповідальності завжди охоплює і звільнення від покарання. Отже, як зазначає 

Ю. В. Баулін, день набуття законної сили обвинувальним вироком є межею, що 

розділяє звільнення від кримінальної відповідальності і звільнення від 

покарання [12, с.60].  
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Отже, усвідомлюючи спрямованість кримінальної політики держави на 

тотальну гуманізацію, необхідність обґрунтованої економії кримінальної 

репресії, керуючись загальнолюдськими та загальноправовими принципами 

справедливості й гуманізму, законодавець передбачив можливість, за наявності 

законних умов та підстав, які слід встановлювати і доказувати у процесі 

досудового розслідування, звільнення обвинуваченого, який вчинив таке 

кримінальне правопорушення, як використання малолітньої дитини для заняття 

жебрацтвом, від кримінальної відповідальності. Тому слід погодитися із тими 

науковцями, які стверджують, що держава не розглядає покарання як неминучу 

та обов'язкову реакцію на абсолютно кожен випадок порушення заборони, 

встановленої кримінально-правовою нормою. Тому законодавець вважає 

можливим за наявності певних умов відмовитися від застосування покарання до 

осіб, які вчинили злочини, та вважає доцільним створення норм, що 

передбачають виняток із загального правила караності злочинних діянь [29, с.10]. 

Хоча покарання не можна виключити із заходів кримінально-правового 

регулювання, воно реалізує одну з найголовніших функцій – функцію 

державного примусу [109, с.227], яка ефективно застосовується при кваліфікації 

протиправних дій обвинуваченого за вчинення використання малолітньої дитини 

для заняття жебрацтвом за ч. 2 та 3 ст. 1501 КК України.  

 

2.6. Обставини, які підтверджують, що гроші, цінності та інше майно, 

які підлягають спеціальній конфіскації, одержані внаслідок вчинення 

кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна 

 

Гроші, цінності та інше майно, які підлягають спеціальній конфіскації, 

одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами 

від такого майна, є обставиною, яка підлягає обов’язковому доказуванню (п. 6 

ч. 1 ст. 91 КПК) та особливо характерна при вчиненні такого кримінального 

правопорушення, як використання малолітньої дитини для заняття жебрацтвом.  
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 Слід відзначити, що цю обставину було включено до предмету доказування 

у зв’язку з прийняттям ЗУ «Про внесення змін до Кримінального та 

Кримінального процесуального кодексів України стосовно виконання Плану дій 

щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України». Так, до 

ч. 1 ст. 91 КПК України було внесено зміни та додано п. 6 «Обставини, які 

підтверджують, що гроші, цінності та інше майно, які підлягають спеціальній 

конфіскації, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або 

є доходами від такого майна….». 

 Конфіскація майна, будучи об’єктивним наслідком вчиненого злочину, 

настає (повинна наставати) незалежно від розсуду суду, у всіх випадках, коли 

наявна відповідна умова (передумова, підстава та умова), і в розмірі, 

відповідному об’єктивно заподіяному збитку (отриманій вигоді), і (або) майна, 

використаного як знаряддя і засобу вчинення злочину. Наведені обставини 

характеризують особливість процесу застосування спеціальної конфіскації як 

іншого заходу кримінально-правового характеру. Оскільки, таким чином, 

реалізація спеціальної конфіскації не пов’язана з її індивідуалізацією, під її 

застосуванням слід розуміти діяльність суду щодо прийняття та закріплення у 

відповідному процесуальному документі остаточного рішення про визначення 

цього засобу впливу щодо особи, яка вчинила кримінальне правопорушення [353, 

c. 56].  

 Рішення про застосування спеціальної конфіскації приймається судом при 

постановленні обвинувального вироку (п. 2 ч. 4 ст. 374 КПК України) [153]. Крім 

того, згідно з приписами ч. 9 ст. 100 КПК України, у разі закриття кримінального 

провадження слідчим або прокурором питання про спеціальну конфіскацію та 

долю речових доказів і документів вирішується ухвалою суду на підставі 

відповідного клопотання, яке розглядається згідно зі ст.ст. 171-174 КПК [153]. Ці 

рішення суду, таким чином, є актами застосування спеціальної конфіскації як 

примусового заходу кримінально-правового характеру. Згідно з нині чинною 

редакцією ч. 9 ст. 100 КПК України «Питання про спеціальну конфіскацію та 

долю речових доказів і документів, які були надані суду, вирішується судом під 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/984_001/paran2#n2
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/984_001/paran2#n2
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час ухвалення судового рішення, яким закінчується кримінальне провадження. 

Такі докази і документи повинні зберігатися до набрання рішенням законної 

сили… » [153]. У попередній редакції цієї частини статті йшлося лише про 

конфіскацію речових доказів і документів, якими могли визнаватися, зокрема, 

гроші, цінності та інше майно, які належали обвинуваченому і були підшукані, 

виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення 

кримінального правопорушення або призначалися для схиляння особи до 

вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального 

забезпечення кримінальних правопорушень або винагороди за їх вчинення 

тощо [153]. 

 З метою забезпечення реалізації такої процесуальної діяльності судом 

слідчому у процесі досудового розслідування необхідно встановити та доказати 

обставини, які підтверджують, що гроші, цінності та інше майно, які підлягають 

спеціальній конфіскації, одержані внаслідок вчинення використання малолітньої 

дитини для заняття жебрацтвом та/або є доходами від такого майна. При цьому 

слід пам’ятати, що використання малолітньої дитини для заняття жебрацтвом – 

це кримінальне правопорушення з формальним складом у ч. 1, та з 

матеріальним – у ч. 2, 3.  

Тому доцільність та повнота встановлення означеної обставини буде 

залежати від кваліфікації протиправних дій винної особи, а також професійної 

підготовленості слідчого, вміння організовувати взаємодію із оперативними 

підрозділами тощо. Для проведення подальшого судового розгляду належно 

доказані такі обставини, визначені п. 6 ч. 1 ст. 91 КПК, є запорукою прийняття 

правосудного кінцевого процесуального рішення, яке буде відповідати як 

суспільній небезпечності вчиненого протиправного діяння, так і особі, яка його 

вчинила. 

Так, яскравими прикладами нашої аргументації є вивчені нами емпіричні 

дані, зокрема вироки судів України. Так, у вироку Івано-Франківського міського 

суду Івано-Франківської області від 16. 05 .2014 року у справі № 344/8334/13-к 

встановлено, що 05 січня 2013 року з метою отримання прибутку від 
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жебракування, тобто випрошування грошей у сторонніх осіб, обвинувачена, 

взявши своїх малолітніх дітей, прийшла на територію залізничного вокзалу 

ст. Івано-Франківськ ДТГО «Львівська залізниця». Реалізовуючи свій злочинний 

умисел 05 січня 2013 року приблизно о 14 годині, перебуваючи на території 

залізничного вокзалу ст. Івано-Франківськ ДТГО «Львівська залізниця», 

використовуючи своїх малолітніх дітей, які перебували разом з нею, з метою 

отримання прибутку підійшла до свідка та випросила в нього гроші в сумі 1 

гривня. Продовжуючи свою злочинну діяльність цього ж дня приблизно о 14 

годині 30 хвилин, перебуваючи на території залізничного вокзалу ст. Івано-

Франківськ ДТГО «Львівська залізниця», використовуючи своїх малолітніх дітей, 

які перебували разом з нею, з метою отримання прибутку підійшла до іншого 

свідка та випросила в нього гроші в сумі 1 гривня. Крім цього, 05 січня 2013 року 

приблизно о 15 годині 25 хвилин, перебуваючи на території залізничного вокзалу 

ст. Івано-Франківськ ДТГО «Львівська залізниця», використовуючи своїх 

малолітніх дітей, які перебували разом з нею, з метою отримання прибутку 

підійшла до свідка № 3 та випросила в нього гроші в сумі 2 гривні. Таким чином, 

внаслідок злочинних дій підсудна у використанні своїх малолітніх дітей для 

заняття жебрацтвом, тобто систематичному випрошуванні грошей у сторонніх 

осіб, 05 січня 2013 року випросила у пасажирів та відвідувачів залізничного та 

автовокзалу на території ст. Івано-Франківськ ЛТГО «Львівська залізниця» гроші 

в сумі 41 грн. 55 коп. Слід відзначити, що всі епізоди такої злочинної діяльності 

були належним чином доказані слідчим в ході досудового розслідування, а 

здобуті речові докази звернулися в дохід держави [40].  

У вироку Виноградівського районного суду Закарпатської області від 

26. 05. 2014 року у справі № 299/1393/14-к встановлено, що 15 лютого 2014 року 

близько 11 години, знаходячись на ринку МП «Урожай», що на вул. Шевченка в 

м. Виноградів, діючи умисно з особистих корисливих спонукань, усвідомлюючи 

протиправний характер своїх дій, їх караність та настання суспільно-небезпечних 

наслідків, обвинувачена використовувала чужу малолітню дитину, яка була 

прикута до інвалідного візка, для заняття жебрацтвом шляхом систематичного 
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випрошування грошових коштів від відвідувачів ринку МП «Урожай», які в 

подальшому використовувала для власних потреб. У судовому засіданні 

обвинувачена повністю підтвердила обставини пред’явленого їй обвинувачення 

за ч.2 ст. 1501 КК України та визнала вину у вчиненні злочину, що їй 

інкриміновано, та пояснила, що проживає разом із своєю онукою. З грудня 2013 

року вона декілька разів брала свою малолітню онуку в м. Виноградів, де на 

ринку випрошувала гроші у перехожих громадян. 15 лютого 2014 року вона 

приїхала на поїзді в м. Виноградів, після чого пішла на ринок «МП Урожай», де 

разом зі своєю малолітньою онукою, яка була прикута до інвалідного візка, 

оскільки є дитиною-інвалідом з дитинства, стояла на проході ринку і 

випрошувала у прохожих гроші. У цей час до них підійшли працівники міліції. 

Вину свою визнає повністю, в скоєному щиро розкаюється, просить суворо не 

карати, запевняє, що більше такого не повториться. Дитину використовувати для 

жебрацтва не буде, а оформить на неї опіку. Оскільки учасники судового 

провадження вважали недоцільним дослідження доказів щодо тих обставин, які 

ніким не оспорювалися, і судом встановлено, що вони правильно розуміють зміст 

цих обставин, не було сумнівів у добровільності їх позиції, судовий розгляд 

кримінального провадження було проведено у відповідності до вимог ч. 3 ст. 349 

КПК України, тобто суд обмежився допитом обвинуваченої. Питання про речові 

докази і документи вирішили в порядку ст. 100 КПК України. Вилучені у 

обвинуваченої грошові кошти у сумі 26 грн. були передані на зберігання у 

відділення «Ощадбанку» в м. Виноградів [39]. 

Вироком Печерського районного суду у м. Києві від 28.07.2014 року у 

справі № 757/18533/14-к встановлено, що обвинувачена, будучи матір’ю 

малолітньої дитини, систематично протягом тривалого часу використовувала 

свою малолітню дитину для зайняття жебрацтвом, тобто систематичного 

випрошування грошей у сторонніх осіб з метою отримання прибутку, при 

наступних обставинах: 29 листопада 2013 року обвинувачена  була затримана 

оперативно уповноваженим Голосіївського РУ ГУМВС України в м. Києві в 

підземному переході метро «Деміївська» за використання своєї малолітньої 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_909373/ed_2014_05_17/pravo1/T012341.html?pravo=1#909373
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_2568/ed_2014_05_06/pravo1/T124651.html?pravo=1#2568
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_2568/ed_2014_05_06/pravo1/T124651.html?pravo=1#2568
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_779/ed_2014_05_06/pravo1/T124651.html?pravo=1#779
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дитини для заняття жебрацтвом з метою отримання прибутку, а 02 лютого 

2014 року о 09 годині 30 хвилин була затримана з тих же підстав в переході 

станції метро «Палац спорту». Крім того, 01 березня 2014 року приблизно о 

9 годині 00 хвилин з метою систематичного випрошування грошей, спеціально 

взявши з собою свою малолітню дитину, прибула до підземного переходу метро 

«Палац Україна» на вул. Велика Васильківська, 103 в м. Києві. У судовому 

засіданні повністю визнала свою вину у вчиненні злочинів в межах висунутого 

обвинувачення, дала показання, що відповідають встановленим судом фактичним 

обставинам справи, щиро розкаялась і пояснила, що в 2013 році вона у зв’язку зі 

скрутним матеріальним становищем та відсутністю легального заробітку прибула 

до України разом із малолітньою донькою. Оскільки її чоловік перебуває на 

заробітках у м. Москві і їй матеріально не допомагає, вона також ніде не працює, 

то вирішила використовувати свою малолітню доньку для зайняття жебрацтвом. 

Обвинувачена визнала всі фактичні обставини вчинення нею злочинних епізодів 

у дати і періоди, вказані в обвинуваченні, зокрема факти систематичного 

використання нею своєї малолітньої доньки при зайнятті жебрацтвом у підземних 

переходах м. Києва. Визнавши показання обвинуваченої допустимим доказом у 

справі, суд прийшов до висновку про доведеність її вини у вчиненні злочинів, 

передбачених ч. 1 ст. 1501 КК України, ч. 2 ст. 1501 КК України, оскільки вона 

вчинила умисні дії, які виразились у використанні своєї малолітньої дитини для 

заняття жебрацтвом, тобто систематичного випрошування грошей у сторонніх 

осіб, в тому числі діючи повторно. Питання з речовими доказами суд вирішив 

відповідно до ч. 9 ст. 100 КПК України, а саме: гроші в сумі 4 грн. 97 коп., 

вилучені в обвинуваченої та отримані від злочинної діяльності, були передані до 

фінансового сектору Печерського РУ ГУМВС України в м. Києві (квитанція 

№ 00270 від 05. 05. 14 р.) та конфісковані у дохід держави [41].  

Вироком Центрально-міського районного суду м. Макіївки від 11. 06. 2014 

року у справі № 270/2632/14-к встановлено, що 20 квітня 2014 року у період часу 

з 09.00 год. до 10.00 год., знаходячись біля Свято-Георгіївського Храму, 

розташованого на пл. Соборній в Центрально-Міському районі м. Макіївки, 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_909373/ed_2014_06_19/pravo1/T012341.html?pravo=1#909373
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_909373/ed_2014_06_19/pravo1/T012341.html?pravo=1#909373
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_779/ed_2014_05_13/pravo1/T124651.html?pravo=1#779
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усвідомлюючи що її син та донька є малолітніми особами, обвинувачена 

використовувала їх для зайняття жебрацтвом, тобто систематичного 

випрошування грошей у сторонніх осіб з метою отримання прибутку. Судом 

встановлено, що знаходячись в зазначеному місці о 09.00 год. і тримаючи своїх 

дітей поруч із собою, тим самим викликаючи співчуття з боку сторонніх 

громадян, обвинувачена випрошувала у сторонніх осіб грошові кошти нібито на 

утримання дітей. Діючи у такий спосіб, отримала від декількох сторонніх осіб 

грошові кошти у загальній сумі 8 гривень 25 копійок, які в подальшому збиралась 

використати на свою користь. У той же день о 10.00 год. була зупинена 

працівниками Центрально-Міського РВ Макіївського МУ ГУМВС України в 

Донецькій області та супроводжена до дільничного пункту міліції, де в 

службовому приміщенні в ході огляду особистих речей останньої було виявлено і 

вилучено один пластиковий стакан об’ємом 0,2 л, в якому знаходилися грошові 

кошти на загальну суму 8,25 грн., які вона отримала у період часу з 09.00 год. до 

10.00 год. від зайняття жебрацтвом з використанням своїх малолітніх дітей. 

Обвинувачена винною себе в скоєнні кримінального правопорушення визнала 

повністю і пояснила, що 20 квітня 2014 року зранку вона зі своїми двома 

малолітніми дітьми прийшла до Собору просити милостиню, тому що їм не 

вистачає на проживання. За годину вона назбирала з різних осіб 8 грн., які були у 

неї вилучені працівниками міліції. Показання обвинуваченої відповідають 

фактичним обставинам справи і нею не заперечуються, тому, враховуючи думку 

учасників судового провадження, судовий розгляд проведений відповідно до ч. 3 

ст. 349 КПК України, а грошові кошти в сумі 8 грн. 25 коп. були здані до 

індивідуального сейфу № 014 сховища Макіївського міського відділення банку 

ПАТ «Всеукраїнський банк розвитку» та конфісковані на користь держави [42]. 

Отже, доказування обставини, визначених п. 6 ч. 1 ст. 91 КПК, є обов’язком 

слідчого та запорукою прийняття правосудного кінцевого процесуального 

рішення, яке буде відповідати як суспільній небезпечності вчиненого 

протиправного діяння, так і особі, яка його вчинила. 

 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_2568/ed_2014_05_13/pravo1/T124651.html?pravo=1#2568
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Висновки до розділу ІІ 

 

1. Подія кримінального правопорушення при розслідуванні використання 

малолітньої дитини для заняття жебрацтвом є складеним (з огляду вимог чинного 

КПК), але при цьому персоніфікованим (з огляду диспозиції ст. 1501 КК України) 

поняттям, яке включає в себе типовий для даного кримінального 

правопорушення час, місце та спосіб його вчинення, які необхідно встановлювати 

та доказувати в процесі розслідування. 

2. Суб’єктивна сторона розглядуваного злочину може характеризуватися 

або умисною, або подвійною (змішаною) формою вини. Мотив використання 

малолітньої дитини для заняття жебрацтвом, як правило, є корисним. Його 

суспільна небезпечність визначається не лише корисливим мотивом або метою 

отримання прибутку, а й характером дій, які вчинені щодо дитини, що негативно 

впливає на її фізичний і моральний розвиток. 

3. Відшкодування процесуальних витрат, коли діяння кваліфіковано за ч. 1 

ст. 1501 КК України, як правило, покладається на батьків або осіб, які їх 

замінюють.  

4. Обставини, які передбачені у п. 4 ч. 1 ст. 91 КПК та підлягають 

доказуванню при розслідуванні використання малолітньої дитини для заняття 

жебрацтвом, характеризуються видовою різноманітністю, а їх правильне 

встановлення вимагає від слідчого дотримання всіх правил доказування, фахової 

підготовленості та здатності до аналітичного мислення. 

5. Законодавець передбачив можливість, за наявності законних умов та 

підстав, які слід встановлювати і доказувати у процесі досудового розслідування, 

звільнення обвинуваченого, який вчинив таке кримінальне правопорушення, як 

використання малолітньої дитини для заняття жебрацтвом, від кримінальної 

відповідальності. 
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6. Доказування обставини, визначених п. 6 ч. 1 ст. 91 КПК, є обов’язком 

слідчого та запорукою прийняття правосудного кінцевого процесуального 

рішення. 
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РОЗДІЛ ІІІ 

ЗБИРАННЯ, ПЕРЕВІРКА ТА ОЦІНКА ДОКАЗІВ ПРИ РОЗСЛІДУВАННІ 

КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ ПРО ВИКОРИСТАННЯ 

МАЛОЛІТНЬОЇ ДИТИНИ ДЛЯ ЗАНЯТТЯ ЖЕБРАЦТВОМ 

 

3.1. Система слідчих (розшукових) дій, процесуальні та тактичні 

особливості підготовки і проведення окремих слідчих (розшукових) дій, які 

реалізуються з метою збирання доказів при розслідуванні злочинів про 

використання малолітньої дитини для заняття жебрацтвом: 

 

3.1.1. Система слідчих (розшукових) дій, які проводяться з метою 

збирання доказів 

 

Свого часу Ю. М. Грошевий та С. М. Стахівський цілком правильно 

стверджували про те, що найпоширеніший шлях одержання доказів у 

кримінальному процесі України – збирання доказової інформації за допомогою 

слідчих, судових та інших процесуальних дій [71, с.48, 51]. 

У розрізі тематики нашого дослідження, в першу чергу, слід в загальних 

рисах визначитися із авторськими підходами до підтримки позиції законодавця та 

теоретичних напрацювань, адже система слідчих (розшукових) дій, які 

проводяться з метою збирання доказів при розслідуванні злочинів про 

використання малолітньої дитини для заняття жебрацтвом, може бути правильно 

вибудувана лише при правильному розумінні базових її складових. Здавалося б, 

жодних теоретичних проблем із розумінням способів збирання та перевірки 

доказів за КПК 1960 року не існувало, однак це лише припущення, яке не мало 

жодного нормативного підґрунтя. Оскільки в тогочасному КПК були відсутні 

чіткі тлумачення термінів «слідча дія», «судова дія», «процесуальна дія», погляди 

дослідників із цього приводу теж суттєво відрізнялися, адже ряд авторів 

ототожнювали слідчі та судові дії, а інші – намагалися провести між ними різні 

площини та виокремити суттєві відмінності [30, с.54]. 
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Ряд науковців вважали первинною процесуальну дію, а похідною від неї – 

слідчу дію [174, с.5], що в принципі, на нашу точку зору, узгоджувалося із 

розумінням законодавця за КПК 1960 року. Однак категорично стверджувати, як 

ми переконані, про законодавче визначення слідчої дії у згаданому КПК не 

доводиться, адже така дефініція в ньому була взагалі відсутня, що в практичній 

діяльності і в працях науковців сприяло різним підходам та неоднаковому 

розумінню. І це незважаючи на те, як лаконічно і точно зауважив Л. М. Лобойко, 

що в тогочасному КПК термін «слідчі дії» згадувався понад 90 разів [175, с.187]. 

Ми погоджуємося із науково обґрунтованими поглядами тих науковців, які, 

характеризуючи поняття слідчих дій в умовах дії КПК 1960 року, цілком 

виправдано стверджували, що до них належать лише ті процесуальні дії слідчого, 

які спрямовані на збір та перевірку доказів [14, с.12], адже саме таке визначення 

випливало із мети тих слідчих дій, які були традиційно закріплені у різних 

нормах КПК 1960 року. 

Слідчі дії – це частина процесуальних дій, яка пов’язана із виявленням, 

фіксацією та перевіркою доказів у кримінальній справі, – так свого часу 

стверджував В.П. Шибіко [203, с.234] та інші дослідники [152, c.300; 317, с.49]. У 

2005 році у своїй монографії В .С. Кузьмічов і Ю .М. Чорноус, критикуючи 

ототожнення слідчих і процесуальних дій деякими науковцями, слушно вказали, 

що неправильно під слідчими розуміти всі процесуальні дії слідчого, які він 

вчиняв під час розслідування кримінальної справи. Не варто ототожнювати 

поняття «слідчі дії» та «дії слідчого», бо це призводить до їх розширеного 

юридичного тлумачення. Слідчі дії, хоча і є за своєю суттю процесуальними 

діями, однак ці два поняття не тотожні [163, с.195-197]. 

Слушне визначення, яке відрізнялося від вище наведених, змоделював 

Л. М. Лобойко: слідчі дії – це пізнавальні процесуальні дії, притаманні, в 

основному, для стадії досудового слідства, і призначені для пошуку, виявлення, 

фіксації та перевірки фактичних даних у кримінальній справі. Сукупність 

кримінально-процесуальних норм, які регламентують слідчі дії, є елементом 

доказового права, утворюючи правовий інститут слідчих дій [175, с.188]. 
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Розглядаючи базові питання основ кримінально-процесуального права 

п’яти країн, які представляють дві правові системи сучасності: романо-

германську (Україна, ФРН, Франція) та загального права (Англія, США), 

А. В. Молдован взагалі не приділив уваги поняттю слідчих дій за кримінально-

процесуальним законодавством України, а лише навів їх перелік та коротку 

характеристику [206, с.133-139]. Також деякі науковці слідчі дії розуміли як один 

із способів збирання доказів [180, с.153], що очевидно було правильним, однак 

надто вузьким авторським тлумаченням слідчих дій. 

В умовах дії КПК 1960 року С. М. Стахівський стверджував, що слідчі дії є 

частиною процесуальних дій, а основною їх рисою є міра застосування 

процесуального примусу. Вони завжди спрямовані на збір і перевірку доказів у 

кримінальній справі [289, с.7]. Цей дослідник, дотримуючись традиційної думки 

про існування двох різновидів відображень: матеріальних та ідеальних, 

справедливо вказував, що речі є джерелом матеріальних слідів-відбитків, а 

люди – ідеальних. Цей поділ став основою класифікації слідчих дій на наступні 

групи: нонвербальні слідчі дії, що спрямовані на отримання доказової інформації 

із матеріальних джерел (огляд, освідування, виїмка, обшук); вербальні слідчі дії, 

що направлені на отримання даних з ідеальних джерел у вигляді словесної 

інформації (допит, очна ставка); змішані (складні слідчі) дії – у результаті їх 

проведення отримується інформація і дані із обох вище вказаних 

джерел (пред’явлення для впізнання, відтворення обстановки і обставин події, 

експертиза) [289, c.10]. У першій групі слідчих дій слідчий збирає інформацію, 

що міститься в предметах і документах. У другій – доказова інформація йде від 

людей, які здатні по-різному сприймати, запам’ятовувати, відтворювати 

обставини, що цікавлять органи розслідування [71, с.108]. На наше переконання, 

отримати доказову інформацію від людей набагато важче, ніж від предметів. 

Тому тут повинна проявлятися майстерність і професіоналізм слідчого, вміння 

долати психологічні бар’єри спілкування, відрізняти правду від брехні, 

згладжувати конфліктні ситуації, які виникають у процесі розслідування тощо. 

Така класифікація слідчих дій є слушною як із теоретичної, так і з практичної 
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сторін, адже дозволяє без зайвих глибинних наукових дискусій відобразити 

специфіку провадження тогочасних слідчих, а сьогодні – слідчих (розшукових) 

дій при розслідуванні того чи іншого кримінального правопорушення. Саме таку 

спробу нами буде зроблено при розгляді окремих пунктів цього питання. 

Характеризуючи проблеми визначення слідчим процесуального статусу 

осіб, які беруть участь у досудовому провадженні та відповідно у слідчих діях за 

КПК1960 року, О. М. Калачова охарактеризувала слідчу дію як складову частину 

кримінального процесу [115, с.41]. Ототожнювали процесуальні дії слідчого та 

слідчі дії М. С. Городецька [125, с.62], Д. В. Смагіна [282, с.126-127]. Проводила 

поділ тогочасних простих та складних слідчих дій О. М. Кузів [160, с.38-39]. 

І. В. Басиста, В. І. Галаган, Ж. В. Удовенко дотримувались визнаного на той час у 

юридичній літературі визначення про те, що будь-яка слідча дія, передбачена і 

врегульована у КПК, є дією процесуальною [9, с.155]. 

Л. Д. Удалова до слідчих дій, разом із допитом, призначенням експертизи, 

очною ставкою, оглядом, освідуванням, ексгумацією трупа, пред’явленням для 

впізнання, відтворенням обстановки і обставин події, обшуком, виїмкою, 

накладенням арешту на кореспонденцію та зняттям інформації з каналів зв’язку, 

відносила ще й затримання підозрюваного [317, с.49], такої ж позиції 

дотримувався свого часу В. П. Шибіко [203, с.234], хоча в ст. 149 КПК 1960 року 

було вказано, що затримання підозрюваного належало до тимчасових запобіжних 

заходів [154]. Аналогічною із В. П. Шибіком та Л. Д. Удаловою була думка і 

Є. Г. Коваленка [152, с.304]. Л. М. Лобойко, проводячи власну класифікацію 

слідчих дій, до такої групи як «не загальновизнані (проблемні)», серед інших 

включив і накладення арешту на майно, призначення ревізії, одержання зразків 

для експертного дослідження [175, с.192]. 

Так, К. О. Чаплинський категорично стверджував, що дискусійним було 

питання щодо віднесення до слідчих дій накладення арешту на майно та його 

опис і відібрання зразків для експертного дослідження [332, с.19]. Деякі інші 

автори свого часу дотримувались думки, що в жодному випадку до усталеної на 

той час системи слідчих дій не може належати експертиза [174, с.46-48]. А такі 
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дослідники, як І. В. Басиста, В. І. Галаган, Ж. В. Удовенко цілком аргументовано 

підкреслювали, що існувала група процесуальних дій, віднесеність яких до 

слідчих було питанням неоднозначним і дискусійним. До таких процесуальних 

дій вони відносили: накладення арешту на майно (ст. 126 КПК1960 року); 

ексгумація трупа (ч. 2 ст. 192 КПК 1960 року); одержання зразків для експертного 

дослідження (ст. 199 КПК 1960 року); допит експерта (ст. 201 КПК 1960 року). У 

питанні затримання підозрюваного у вчиненні злочину дискусії щодо віднесення 

його до слідчих дій були вирішені законодавцем 21 червня 2001 року, коли 

затримання підозрюваного було унормовано у ч. 2 ст. 149 КПК 1960 року як 

тимчасовий запобіжний захід [8, с.156]. Із такими аргументами науковців ми 

погоджуємося в повному обсязі та підтримуємо їх, тому вважаємо, що 

затримання підозрюваного із означених причин не могло належати до слідчих дій 

ні за КПК 1960 року, та не належить до слідчих (розшукових) дій за чинним КПК, 

оскільки у ч. 2 ст. 176 чинного КПК також чітко унормовано положення про те, 

що затримання особи є тимчасовим запобіжним заходом [153]. 

Незважаючи  на той факт, що, можливо, при розслідуванні злочинів про 

використання малолітньої дитини для заняття жебрацтвом не всі 

слідчі (розшукові) дії проводяться з однаковою частотою, як і при розслідуванні 

інших видів кримінальних правопорушень, однак встановлюючи систему 

слідчих (розшукових) дій, які проводяться з метою збирання доказів, на наше 

переконання, кожній із них слід приділити чільне місце. 

Так, в умовах дії КПК 1960 року В. І. Галаган та О. В. Козак у власному 

монографічному дослідженні дійшли до обґрунтованих та правильних висновків 

про те, що одержання зразків для експертного дослідження – це процесуальна дія, 

що відноситься до заходів процесуального примусу [48, с.204-205]. Із таким 

висновком варто погодитися в повному обсязі, зокрема про причини 

неможливості віднесення отримання зразків для експертизи (ст. 245 КПК) до 

сучасних слідчих (розшукових дій).  

Не можемо обійти увагою і проблематику проведення ексгумації трупа в 

розрізі віднесеності цієї процесуальної дії до слідчих (розшукових) дій та 
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встановлення нашої авторської позиції щодо їх системи, бо тоді вона буде 

позбавлена об’єктивності, незважаючи на той факт, що в жодному з досліджених 

нами матеріалів емпірики така слідча (розшукова) дія при розслідуванні злочинів 

про використання малолітньої дитини для заняття жебрацтвом не проводилася. 

Отже, що ж до проведення ексгумації трупа, то із цього приводу у 2012 році теж 

вийшло ґрунтовне монографічне дослідження, в якому авторський колектив, на 

нашу думку, зумів дати однозначну відповідь на питання про віднесеність 

ексгумації трупа до окремої процесуальної дії, відмінної від огляду [47, с.164]. 

Як нам видається, арешт майна та призначення ревізій не могли і не можуть 

розглядатися як слідчі (розшукові) дії, оскільки арешт майна не має на меті збір 

та перевірку доказів, а лише виступає способом забезпечення цивільного позову 

чи можливої конфіскації майна. Більш зрозумілим і однозначним є підхід 

законодавця до вирішення цієї проблеми у чинному КПК, на відміну від КПК 

1960 року. Адже на сьогоднішній день наукові дискусії із цього питання 

втрачають актуальність через однозначну позицію законодавця, який у розділі 

другому КПК арешт майна відніс до заходів забезпечення кримінального 

провадження, що, на наш погляд, є цілком науково обґрунтованим та правильним 

кроком законодавчої ініціативи. Призначення ревізії хоча і є одним із способів 

збирання доказів стороною обвинувачення відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК, однак 

відповідно до цієї ж частини норми КПК належить до процесуальних дій, так як 

відмежоване законодавцем від слідчих (розшукових) та негласних 

слідчих (розшукових) дій. 

На наше переконання, в цілому норми чинного КПК є більш досконалими 

щодо розуміння поняття слідчих (розшукових) дій. Так, у ст. 223 КПК зазначено, 

що слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів 

або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні. 

Підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх 

відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети [153]. 

Проведеним нами аналізом цієї норми встановлено, що вперше у КПК 

України чітко унормовано поняття слідчих (розшукових) дій як дій, спрямованих 
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на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у 

конкретному кримінальному провадженні. Чітко у ч. 2 ст. 223 КПК закріплено 

підстави їх проведення, регламентовано визначення нічного часу, в який 

заборонено проведення слідчих (розшукових) дій, крім невідкладних випадків, 

коли затримка в їх проведенні може призвести до втрати слідів кримінального 

правопорушення чи втечі підозрюваного. На відміну від КПК 1960 року, в одній 

нормі прописано і загальні вимоги до процесуального провадження слідчих дій та 

визначено обов’язкових учасників, що спрощує сприйняття та дозволяє уникнути 

проведення аналізу більше десятка процесуальних норм особою, якій необхідно 

їх застосувати. На наше переконання, досить позитивною рисою аналізованої 

норми КПК, у порівнянні із КПК 1960 року, є можливість проводити огляди 

місцевості, приміщень (за винятком житла чи іншого володіння особи), речей та 

документів без обов’язкової участі понятих, що значно спрощує процес 

підготовки до даної слідчої (розшукової) дії, підвищує довіру до органів, які 

проводять досудове розслідування, та дозволяє уникнути вимушених 

фальсифікацій на які слідчі змушені були йти в умовах дії КПК 1960 року, 

проводячи огляди з «обов’язковою участю понятих» (особливо гостро ця 

проблема поставала у нічний час, при огляді дорожньо-транспортних пригод за 

межами населених пунктів, тобто за тих об’єктивних обставин, коли залучити 

понятих у слідчого не було практичної можливості). 

Основною негативною рисою ст. 223 КПК є відсутність вичерпного 

переліку всіх слідчих (розшукових) дій, що, на наш погляд, доцільно унормувати 

в окремій її частині та внести відповідні доповнення [251, c.419]. 

Дещо відмінними від наведених вище є погляди таких науковців, як 

О. В. Капліна, О. Г. Шило. Ці науковці, наводячи перелік слідчих (розшукових) 

дій, окремо не виділяють отримання зразків для проведення експертизи, а огляд 

трупа, пов’язаний із ексгумацією, розглядають як різновид огляду трупа, 

вказуючи при цьому, що ексгумація трупа не є слідчою (розшуковою) дією, а 

лише засобом забезпечення наступного огляду трупа [72, с.365, 403]. 

М. П. Климчук та Д. П. Письменний відзначають, що закон передбачає 
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проведення таких слідчих (розшукових) дій, як: допит, пред’явлення особи для 

впізнання, огляд, ексгумація трупа, обшук, слідчий експеримент, освідування 

особи, проведення експертизи [165, 37]. 

На наше переконання, і перша і друга точки зору науковців можуть бути 

піддані науковій дискусії. Що ж стосується огляду трупа, пов’язаного із 

ексгумацією, то дозволимо собі не підтримати позицію О. В. Капліної та 

О. Г. Шило, оскільки ми схиляємося до думки, що це є окрема слідча (розшукова) 

дія, яка має властиве лише їй початкове процесуальне рішення – здійснюється за 

постановою прокурора відповідно до ч. 1 ст. 239 КПК; свій особливий 

процесуальний порядок проведення, визначених учасників та складається із 

окремих етапів. Більше того, у ч. 6 цієї норми є пряма вказівка законодавця: «Про 

проведену слідчу (розшукову) дію складається протокол…». Ми вважаємо, що 

саме цими словами законодавець підтвердив позицію щодо виокремлення 

слідчої (розшукової) дії – ексгумації. Хоча сама назва аналізованої статті 

викликає плутанину у практичній діяльності слідчих підрозділів та є предметом 

наукових дискусій, що існувало і в умовах дії КПК 1960 року через некоректну 

побудову ч. 2 ст. 192 КПК 1960 року. Тому доцільно внести зміни до назви 

ст. 239 КПК, виходячи із її змісту, та закріпити її у чинному КПК у наступному 

формулюванні: «Стаття 239. Ексгумація трупа». Така наша позиція також 

підтверджується поглядами й інших науковців [47, с.164-165]. 

 Позицію М. П. Климчука та Д. П. Письменного теж дозволимо собі піддати 

корективам, адже пред’явлення особи для впізнання не є окремою 

слідчою (розшуковою) дією, а різновидом слідчої (розшукової) дії – пред’явлення 

для впізнання. Також у чинній редакції назви ст. 239 КПК однозначно вести мову 

про таку окрему слідчу (розшукову) дію, як ексгумація трупа, на наш погляд, 

недоцільно. Тому слід скоректувати її назву. 

Отже, виходячи із вище викладених аргументів, пропонуємо передбачити 

наступне формулювання нової ч. 9 ст. 223 чинного КПК: 

«До слідчих (розшукових) дій належать: допит (ст.ст. 224-226 КПК); 

пред’явлення для впізнання (ст.ст. 228-231 КПК); обшук (ст.ст. 234-236 КПК); 
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огляд (ст.ст.  237-238); ексгумація трупа (ст. 239 КПК); слідчий 

експеримент (ст. 240 КПК); освідування особи (ст. 241 КПК); проведення 

експертизи (ст.ст.  242-244 КПК). 

Отже, нами встановлено сучасну систему слідчих (розшукових) дій, які, як 

доведено, є основними способами збирання та перевірки доказів по будь-якому 

кримінальному провадженні та при розслідуванні злочинів про використання 

малолітньої дитини для заняття жебрацтвом зокрема.  

 

 

3.1.2. Процесуальні та тактичні особливості підготовки і проведення 

вербальних слідчих (розшукових) дій 

 

Окремі склади злочинів для їх ефективного розслідування потребують 

індивідуального підходу до побудови алгоритму провадження слідчих (роз-

шукових) дій. Насамперед це стосується тих кримінальних правопорушень, які 

вчиняються проти малолітніх, адже це та категорія осіб, яка вимагає не лише 

спеціального психологічного, педагогічного підходу, а в цих провадженнях є й 

низка процесуальних відмінностей проведення розслідування в цілому та 

процесуальних дій зокрема. Особливої уваги, на наш погляд, заслуговує склад 

злочину, передбачений ст. 1501 КК України. 

Отже, при розслідуванні кримінального правопорушення щодо 

використання малолітньої дитини для заняття жебрацтвом підлягають 

відпрацюванню такі найбільш типові слідчі версії:  

1) кримінальне правопорушення вчинене кимось із батьків; 

2) кримінальне правопорушення вчинене особою, яка замінює батьків; 

3) кримінальне правопорушення вчинене будь-якою іншою особою, 

крім батьків та осіб, які заміняють батьків; 

4) кримінальне правопорушення вчинене за попередньою змовою 

групою осіб; 

5) кримінальне правопорушення вчинене організованою групою. 
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Для ефективного планування розслідування, правильної кінцевої 

кваліфікації протиправних діянь та безпосереднього відпрацювання цих версій в 

першу чергу необхідно встановити свідків, потерпілого та особу підозрюваного. 

Це можливо ефективно реалізувати в результаті такої слідчої (розшукової) дії, як 

допит, адже вона є тією вербальною слідчою (розшуковою) дією, що проводиться 

частіше за інші слідчі (розшукові дії) та має більшість процесуальних 

особливостей, які відзначені у ст. 223 КПК.  

Результати проведеного нами анкетування 217 слідчих ОВС України теж 

засвідчують, що саме в результаті проведення допитів 61,3 % (133 опитаних) та 

інших слідчих дій 38,7 % (84 опитаних) була встановлена низка обставин, які 

підлягають доказуванню. Також така авторська думка має тверде наукове 

підґрунтя та побудована на переконливих результатах практичних досліджень. 

Зокрема, у літературі влучно зазначено, що допит є найбільш поширеним 

методом збирання доказів [273, с.358], тому займає 25 % усього робочого часу 

слідчого [140, с.79-91]. Так, у кожних вивчених нами матеріалах кримінальних 

проваджень (кримінальних справ) по даному злочину слідчим було проведено 

близько десятка допитів. І це не проста випадковість, а закономірність, що слідує 

із формулювання ст. 1501 КК України. Для прикладу, для того, щоб довести склад 

злочину, передбачений ч. 1 ст. 1501 КК України, зокрема факт використання 

батьками або особами, які їх замінюють, малолітньої дитини для заняття 

жебрацтвом (систематичного випрошування грошей, речей, інших матеріальних 

цінностей у сторонніх осіб), лише шляхом проведення допитів різних учасників 

кримінального провадження можна встановити та доказати переважну більшість 

обставин, які визначені у ст. 91 КПК, що нами уже зазначалося 

неодноразово [250, с. 290; 238, c.70]. 

Одним із яскравих прикладів нашої аргументації є кримінальна справа 

№ 323302. Так, по цій кримінальній справі, що на даний час перебуває в архіві 

Івано-Франківського міського суду, винуватість громадянки Лакатош Л. А. у 

вчиненні злочину, передбаченого частиною першою ст. 1501 КК України, вдалося 

довести сукупністю зібраних доказів: протоколом її допиту, у результаті чого 
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вона в повному обсязі визнала вину в інкримінованому злочині; показаннями 

законного представника Пушкар В. В., який підтвердив систематичність 

використання малолітнього сина Лакатош Р. Р. громадянкою Лакатош Л. А. для 

зайняття жебрацтвом; показаннями свідків Гретчук З. Я., Коропецького Р. М., 

Слободян В. М., Розметанюк В. В., які також підвердили факт та систематичність 

використання малолітнього сина Лакатош Р. Р. громадянкою Лакатош Л. А. для 

зайняття жебрацтвом; показаннями малолітнього потерпілого Лакатоша Р. Р. та 

іншими зібраними доказами у їх сукупності. Досудовим розслідуванням було 

доведено, що 05.01.2011 року, перебуваючи поблизу ринку, що на вул. Галицька 

в м. Івано-Франківську, Лакатош Людмила Августинівна 06.11.1975 р.н., 

використовуючи свого малолітнього сина Лакатоша Руслана Руслановича 

11.04.2004 р.н. для зайняття жебрацтвом, якого тримала на руках, випрошувала 

гроші у сторонніх осіб. Таким чином Лакатош Л. А. отримала прибуток в сумі 

18 гривень 40 копійок [147]. 

На перший погляд видається, що така сума коштів є незначною, однак 

«прибутковість» цього кримінального правопорушення лише протягом «одного 

робочого дня» може коливатися по сумах як місячна заробітна плата слідчого 

органу внутрішніх справ, однак, як ми вже відзначали в попередньому розділі, 

таких готівкових коштів жодного разу вилучати працівникам правоохоронних 

органів не доводилося, оскільки вони з певною частотою «скидаються» 

організаторам такого «бізнес-проекту». 

На відміну від інших складів злочинів, аналізоване нами кримінальне 

правопорушення, що кваліфікується за ч. 1 ст. 1501 КК України, має низку 

особливостей у підготовці та проведенні допитів різних учасників кримінального 

провадження, зокрема, в першу чергу, це пов’язане із особою потерпілого, а ним 

завжди є малолітній; підозрюваним завжди буде хтось із батьків або осіб, які їх 

замінюють. Також, допитуючи зазначені вище категорії осіб та свідків, необхідно 

довести факт систематичності випрошування грошей, речей, інших матеріальних 

цінностей у сторонніх осіб. 
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Процесуальні та тактичні особливості підготовки та проведення допиту 

підозрюваного. 

Для кваліфікації протиправних дій за ч. 1 ст. 1501 КК України необхідно 

встановити суб’єкт злочину, який є спеціальним. До початку допиту на 

підготовчому етапі слід отримати документальне підтвердження факту наявності 

родинних зв’язків у потерпілого із підозрюваним. Це можливо реалізувати на 

підставі вивчення таких документів, як паспорт підозрюваного, свідоцтво про 

народження малолітнього, а при їх відсутності – витребувавши їх дублікати чи 

форму № 1. 

Батьками та особами, які замінюють батьків, можуть бути визнані лише ті 

особи, які мають право і на яких покладається обов’язок виховувати дитину, 

піклуватися про її здоров’я, фізичний, духовний і моральний розвиток, навчання, 

створювати належні умови для розвитку її природних здібностей, поважати 

гідність дитини, готувати її до самостійного життя та праці. Батьки – це рідні 

батько і мати дитини, у т.ч. ті, з якими дитина спільно не проживає, а також: 

а) усиновителі; б) прийомні батьки; в) батьки-вихователі. Особами, які 

замінюють батьків, є: а) опікун, піклувальник; б) патронатний вихователь; 

в) фактичний вихователь (особа, яка взяла у свою сім’ю дитину-сироту чи 

дитину, з інших причин позбавлену батьківського піклування). За відсутності у 

дитини матері, батька або якщо батьки не можуть з поважних причин надавати 

дитині належне утримання (а також виховувати її та піклуватися про неї), 

особами, які замінюють батьків, можуть бути визнані баба і дід, повнолітні брат 

та сестра, а за відсутності у дитини матері, батька, баби, діда, повнолітніх братів 

та сестер або якщо ці особи не можуть з поважних причин надавати дитині 

належне утримання (а також виховувати її та піклуватися про неї) – мачуха і 

вітчим, які проживають з дитиною, а також інші особи, у сім’ї яких виховувалась 

дитина. Батьки можуть бути відсутні у дітей-сиріт, підкинутих дітей, дітей, від 

яких відмовились батьки, безпритульних дітей [213, с381]. Отже, суб’єктом, що 

виступає підозрюваним у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 1501 КК 

України, можуть бути повнолітні осудні особи, які володіють спеціальною 
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ознакою: є рідним батьком чи мамою малолітнього потерпілого, усиновителі; 

прийомні батьки; батьки-вихователі.  

Другу групу суб’єктів, які можуть бути визнані підозрюваними, є особи, які 

замінюють батьків: опікун, піклувальник, патронатний вихователь, фактичний 

вихователь. Також такими особами можуть бути визнані баба і дід, повнолітні 

брат та сестра, мачуха і вітчим, які проживають з дитиною, а також інші особи, у 

сім’ї яких виховувалась дитина. Факт належності повнолітніх осудних осіб до 

цих груп повинен бути підтверджений документально у матеріалах 

кримінального провадження.  

Процесуального статусу підозрюваного відповідно до ч. 1 ст. 42 КПК дані 

особи набудуть у кримінальному провадженні, якщо комусь із них у порядку, 

передбаченому ст.ст. 276-279 КПК, буде повідомлено про підозру, або когось із 

них буде затримано за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення. 

Підозрюваний підлягає допиту. Відповідно до ст. 224 чинного КПК допит 

проводиться за місцем проведення досудового розслідування або в іншому місці 

за погодженням із особою, яку мають намір допитати. Допит не може 

продовжуватися без перерви понад дві години, а в цілому – понад вісім годин на 

день. Перед допитом встановлюється особа, роз’яснюються її права, а також 

порядок проведення допиту. У разі відмови підозрюваного відповідати на 

запитання, давати показання особа, яка проводить допит, зобов’язана його 

зупинити одразу після отримання такої заяви [153]. 

Слід підкреслити, що в результаті вивчення нами кримінальних 

проваджень (кримінальних справ) встановлено, що у 40 % випадків підозрюва-

ні (обвинувачені за КПК 1960 року) за ч. 1 ст. 1501 КК України відмовлялися 

відповідати на запитання та давати показання. На наше переконання, це в першу 

чергу пов’язано із наявністю родинних стосунків із малолітнім потерпілим, що, 

очевидно, у підозрюваних викликало непереборний сором чи страх втратити 

власну дитину через можливе позбавлення батьківських прав, відібрання 

малолітньої дитини без позбавлення батьківських прав. 

У юридичній літературі висвітлено способи протидії відмові учасника 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T124651.html#16
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давати показання:  

а) роз’яснення і переконання в тому, що зайнята позиція шкідлива і 

невигідна самому підозрюваному. В першу чергу, як нам видається, доцільно 

роз’яснити підозрюваному зміст ст. 45 КК України щодо можливості звільнення 

від кримінальної відповідальності у зв’язку із дійовим каяттям, що вимагає від 

особи, яка вчинила злочин, щоб вона після вчинення злочину щиро покаялася, 

активно сприяла розкриттю злочину;  

б) проведення бесіди на абстрактну тему з метою отримання відомостей 

про риси характеру допитуваного, рівень розвитку, можливу його реакцію на 

різні тактичні прийоми. Слід дати підозрюваному можливість заспокоїтись, 

відволікти від небажаної для допитуваного теми розмови, щоб після 

встановлення із ним контакту знову до цієї теми повернутися;  

в) «втягнення допитуваного у суперечку». З цією метою слідчий зачіпає 

буденний факт, який підозрюваному буде неважко заперечувати. Потім 

наводяться слідчим схожі дискусійні інші факти, які підозрюваний теж повинен 

заперечувати і цим він втягується у суперечку і починає дискутувати в тих 

питаннях, які для слідчого є метою даного допиту; 

г) відтворення слідчим реальної картини злочину на підставі результатів 

огляду місця події, допитів інших учасників тощо, що може справити вплив на 

підозрюваного і стати рушійною силою для дачі ним показань; 

д) демонстрування можливостей слідства, підрозділів експертної 

служби (розкриття можливостей експертиз, які планує призначити 

слідчий) [266, с.208]. 

Очевидно, що більшість описаних тактичних прийомів доцільно 

застосовувати для подолання відмови підозрюваного від відповідей на запитання 

та надавання показань при розслідуванні використання малолітньої дитини для 

заняття жебрацтвом.  

Наступною особливістю підготовки та проведення допиту підозрюваного є 

необхідність залучення перекладача. Ця обставина нами була встановлена у 65 % 

вивчених нами кримінальних проваджень (кримінальних справ). Закономірність 
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тут криється у кримінологічній характеристиці осіб, які найчастіше вчиняють 

аналізований склад злочину. Ними є, як правило, вихідці із прикордонних 

областей, зокрема «роми». Вони, як правило, погано володіють українською 

мовою, а тому в силу вимог ст. 224 чинного КПК виникає доцільність у залученні 

перекладача. 

Правило, що закріплене у ч. 9 ст. 224 КПК, прямо стосується аналізованого 

нами складу злочину. Так, не може бути проведений одночасний допит для 

з’ясування причин розбіжностей у показаннях раніше допитаного малолітнього 

потерпілого з підозрюваним. Тобто в силу того, що потерпілим від кримінального 

правопорушення, передбаченого ст. 1501 КК України, завжди є малолітній, такий 

різновид допиту, як одночасний допит вже допитаного підозрюваного та 

потерпілого, проводити не припустимо. 

Під час допиту підозрюваного, якому інкримінується ч. 1ст. 1501 КК 

України, необхідно докладно з’ясувати: 

- ступінь родинних стосунків із малолітнім потерпілим та факт 

спільного проживання; 

- точний вік малолітнього потерпілого; кількість малолітніх, що 

використовувались підозрюваним для зайняття жебрацтвом одночасно або в 

різний час; 

- умови виховання малолітнього потерпілого; 

- стан житлово-побутових умов; 

- наявність у малолітнього потерпілого хронічних 

захворювань (особливо психічних); 

- чи бажав підозрюваний завдати шкоду фізичному чи/та психічному 

здоров’ю малолітнього; 

- з якою метою вчинявся ним злочин і чи переслідувалася ціль 

власного збагачення: отримання грошей, речей, інших матеріальних цінностей; 

- хто безпосередньо випрошував у сторонніх осіб матеріальні 

цінності (малолітній чи підозрюваний, який використовував дитину); 

- в яких формах (усно, письмово, конклюдентно) та діях малолітнього 
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та підозрюваного (тримання на руках малолітнього, контролювання зовні дій 

малолітнього, який самостійно випрошував матеріальні цінності у сторонніх осіб, 

тощо) полягало випрошування у сторонніх осіб матеріальних цінностей; 

- скільки разів вчинялося випрошування у сторонніх осіб матеріальних 

цінностей (чи було три і більше епізоди усного висловлення прохання подати 

милостиню або письмове чи конклюдентними діями висловлення такого ж 

прохання трьом і більше стороннім особам); 

- чи використовувались разом із малолітнім тварини (які саме) для 

заняття жебрацтвом? Чи мало місце знущання над твариною із застосуванням 

жорстоких методів: позбавлення їжі, води, тривале утримання на сильному 

морозі. 

Під час допиту підозрюваного (підозрюваних), якому (яким) інкримінується 

ч. 2 ст. 1501 КК України, необхідно додатково з’ясувати: 

- відомості про батьків чи осіб, які замінюють батьків чужої 

малолітньої дитини; 

- час і мета знайомства із малолітнім потерпілим; 

- спосіб і вид підтримання зв’язку із батьками чи особами, які 

замінюють батьків чужої малолітньої дитини; 

- спосіб і вид підтримання зв’язку із чужою малолітньою дитиною; 

- чи застосовувалися насильство чи погроза його застосування до 

малолітнього потерпілого, в якій мірі, формах і при яких умовах; 

- чи мало місце знущання над малолітнім із застосуванням жорстоких 

методів: позбавлення їжі, води, тривале утримання на сильному морозі; 

- чи застосовувалися насильство чи погроза його застосування до 

батьків дитини чи інших осіб, які намагалися протидіяти використанню дитини 

для заняття жебрацтвом, в якій мірі, формах і при яких умовах; 

- чи застосовувались катування з метою примусити малолітнього до 

заняття жебрацтвом; в якій мірі, формах і при яких умовах; 

- чи застосовувались катування до малолітнього під час використання 

дитини для заняття жебрацтвом; в якій мірі, формах і при яких умовах; 
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- чи викрадався малолітній, в який час, при яких обставинах і з якою 

метою? 

- чи була погроза щодо застосування насильства реальною для 

реалізації негайно або в майбутньому; заподіяння якої шкоди і кого вона 

стосувалася; чи висловлювалась і щодо кого погроза вбивством; чи 

висловлювалась і щодо кого погроза знищення чужого майна 

загальнонебезпечним способом?  

- злочин вчинено підозрюваним вперше чи повторно; чи був 

підозрюваний раніше засудженим за цей чи інший злочин; чи звільнявся 

підозрюваний від кримінальної відповідальності за цей злочин на підставі 

ст.ст. 45-49 КК України або на підставі акта амністії чи помилування; чи було 

судимість знято або погашено; 

- чи вчинялися аналогічні злочини щодо інших малолітніх; Якщо так, 

то скільки разів, в який час і протягом якого періоду часу, при яких умовах; 

- чи вчинялися схожі або інші злочини щодо неповнолітніх чи 

дорослих; якщо так, то які саме злочини вчинялися, скільки разів, в який час і 

протягом якого періоду часу, при яких умовах; 

- чи вчинялися раніше злочини, передбачені ст.ст. 150, 303 або 304 КК 

України; 

- скільки ще осіб спільно із підозрюваним вчинили даний злочин; хто 

ці особи; чи існувала у них заздалегідь попередня домовленість на вчинення 

даного злочину до його початку (зокрема на стадії готування до нього); чи 

домовлялись про спільне вчинення злочину (узгодження місця, часу, способу 

вчинення злочину, змісту виконуваних кожним із співвиконавців функцій (ролей) 

тощо; 

- чи існувала незаконна угода щодо малолітнього, із ким вона 

укладалася, з якою метою і при яких обставинах; чи існували факти переміщення, 

переховування, передачі, одержання малолітнього; 

- чи існував факт вербування чи одержання малолітнього і подальше 

використання його самим вербувальником (одержувачем) для заняття 
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жебрацтвом; 

- чи існував факт купівлі малолітнього або здійснення іншої угоди 

щодо нього, а також вербування, переміщення, переховування, передача і 

одержання такої дитини однією особою з подальшим використання її для заняття 

жебрацтвом іншою особою; 

- чи існувало тривале примусове утримання підозрюваним при собі 

малолітнього під час його використання для заняття жебрацтвом; скільки часу 

тривало примусове утримання, в який спосіб, в якому місці і за участю яких осіб 

та при яких обставинах це відбувалося. 

Під час допиту підозрюваного (підозрюваних), якому (яким) інкримінується 

ч. 3 ст. 1501 КК України, необхідно додатково з’ясувати: 

- чи був спрямований умисел у підозрюваного на нанесення 

малолітньому середньої тяжкості чи тяжких тілесних ушкоджень, чи бажав він їх 

настання; 

- скільки ще осіб спільно із підозрюваним вчинили цей злочин; хто ці 

особи; чи попередньо вони організовувалися для готування або вчинення цього 

злочину та інших злочинів; 

- чи потребувало вчинення цього злочину довготривалої підготовки; 

- чи розроблявся підозрюваним спільно з іншими особами план 

вчинення цього злочину;  яким чином розподілялися функції учасників групи; чи 

обізнані всі учасники групи із цим планом. 

Процесуальні та тактичні особливості підготовки та проведення допиту 

малолітнього потерпілого. 

Допит малолітнього потерпілого повинен відбуватися відповідно із 

загальними вимогами, що передбачені у ст. 224 КПК, враховуючи особливості, 

визначені ст.ст. 226, 227 КПК. На відміну від дорослого потерпілого, допит 

малолітньої особи проводиться у присутності законного представника, педагога 

або психолога, а за необхідності – лікаря. Допит малолітньої особи не може 

продовжуватися без перерви понад одну годину, а загалом – понад дві години на 

день. Особам, які не досягли шістнадцятирічного віку, роз’яснюється обов’язок 



115 

 

про необхідність давання правдивих показань, не попереджуючи про 

кримінальну відповідальність за відмову від давання показань і завідомо 

неправдиві показання. До початку допиту особам, зазначеним у частині першій 

ст. 226 КПК, роз’яснюється їхній обов’язок бути присутніми при допиті, а також 

право заперечувати проти запитань та ставити запитання [153]. 

Відповідно до вимог ст. 227 КПК при проведенні слідчих (розшукових) дій 

за участю малолітньої або неповнолітньої особи забезпечується участь законного 

представника, педагога або психолога, а за необхідності – лікаря. До початку 

слідчої (розшукової) дії законному представнику, педагогу, психологу або лікарю 

роз’яснюється їхнє право за дозволом ставити уточнюючі запитання малолітній 

або неповнолітній особі. У виняткових випадках, коли участь законного 

представника може завдати шкоди інтересам малолітнього потерпілого, слідчий, 

прокурор за клопотанням малолітнього або неповнолітнього чи з власної 

ініціативи має право обмежити участь законного представника у виконанні 

окремих слідчих (розшукових) дій або усунути його від участі у кримінальному 

провадженні та залучити замість нього іншого законного представника [153]. 

Отже, ретельна підготовка до проведення допиту є запорукою отримання 

достовірних доказів. У процесі підготовки слідчий повинен провести ряд 

організаційних і тактичних заходів. Підготовка до допиту може бути поділена на 

три основні рівні: пізнавальний (вивчення слідчим матеріалів, збір даних про 

допитуваного, вивчення спеціальних питань); прогностичний (слідчий на основі 

здобутих відомостей на першому рівні прогнозує різні ситуації допиту, визначає 

можливість виникнення різних реакцій у допитуваного чи небажаних для 

слідчого психічних станів як результатів вжитих тактичних прийомів та вибирає 

найбільш ефективні тактичні прийоми для встановлення психологічного 

контакту) і синтезуючий (слідчий складає план допиту, визначає найбільш 

доцільне місце, час і режим його проведення, які узгоджуються із вимогами 

КПК) [134, с.91]. 

На підготовчому етапі допиту, як і при проведенні інших 

слідчих (розшукових) дій [11, с.114], чільне місце займає такий елемент, як 
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визначення кола учасників на підставі норм КПК. Отже, для проведення допиту 

малолітнього потерпілого від злочину, передбаченого ст. 1501 КК України, на 

підготовчому етапі, в першу чергу, слідчий повинен, виконавши вимоги ч. 1 

ст. 226 КПК, визначитися із колом осіб, яких він повинен залучити до 

провадження цієї слідчої (розшукової) дії. На наше переконання, слідчому 

нагально слід визначити особу, яку він залучатиме як законного представника. 

Крім того, відповідно до ст. 58 КПК потерпілого у кримінальному провадженні 

може представляти представник – особа, яка в кримінальному провадженні має 

право бути захисником. Повноваження представника потерпілого на участь у 

кримінальному провадженні підтверджуються документами, передбаченими 

ст. 50 КПК, якщо представником потерпілого є особа, яка має право бути 

захисником у кримінальному провадженні. Представник користується 

процесуальними правами потерпілого, інтереси якого він представляє, крім 

процесуальних прав, реалізація яких здійснюється безпосередньо потерпілим і не 

може бути доручена представнику [153]. 

 Відповідно до ст. 59 КПК, якщо потерпілим є неповнолітня особа або 

особа, визнана в установленому законом порядку недієздатною чи обмежено 

дієздатною, до участі в процесуальній дії разом з нею залучається її законний 

представник. Питання участі законного представника потерпілого у 

кримінальному провадженні регулюється згідно з положеннями ст. 44 КПК, в 

якій зазначено, що як законні представники можуть бути залучені 

батьки (усиновлювачі), а в разі їх відсутності – опікуни чи піклувальники особи, 

інші повнолітні близькі родичі чи члени сім’ї, а також представники органів 

опіки і піклування, установ і організацій, під опікою чи піклуванням яких 

перебуває неповнолітній, недієздатний чи обмежено дієздатний. Про залучення 

законного представника слідчий, прокурор виносить постанову, а слідчий суддя, 

суд – постановляє ухвалу, копія якої вручається законному представнику. У разі 

якщо дії чи інтереси законного представника суперечать інтересам особи, яку він 

представляє, за рішенням слідчого, прокурора, слідчого судді, суду такий 

законний представник замінюється іншим з числа осіб, що вище зазначені. 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T124651.html#397
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T124651.html#359
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T124651.html#12
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Законний представник користується процесуальними правами особи, інтереси 

якої він представляє, крім процесуальних прав, реалізація яких здійснюється 

безпосередньо самою особою і не може бути доручена представнику [153]. 

 Відповідно до п. п  11, 12 ч. 1 ст. 3 КПК малолітньою є особа – дитина до 

досягнення нею чотирнадцяти років, а в поняття неповнолітня особа включається 

малолітня особа, а також дитина у віці від чотирнадцяти до вісімнадцяти років. 

Тобто, як нам видається, звідси випливає, що всі процесуальні вимоги 

законодавця, які в чинному КПК стосуються категорії неповнолітніх, 

поширюються і на малолітніх осіб та процесуальні дії за їх участю. 

 Отже, призначаючи законного представника малолітньому потерпілому від 

злочину, передбаченого ст. 1501 КК України, слідчий в першу чергу має зважити 

на те, що якщо злочин кваліфіковано за першою частиною даної норми, то 

законним представником у жодному випадку не може бути призначений той з 

батьків або осіб, які їх замінюють, який є підозрюваним по кримінальному 

провадженні. Більше того, за результатами проведеного нами вивчення 

матеріалів кримінальних проваджень (кримінальних справ) встановлено, що у 

70 % з них використовували малолітніх для заняття жебрацтвом самі батьки. 

Тому, на наше переконання, із тактичних і етичних спонукань взагалі залучати як 

законного представника навіть іншого із батьків просто недоцільно. Адже існує 

велика ймовірність того, що на малолітнього потерпілого таким законним 

представником вже у кримінальному провадженні буде чинитися негативний 

вплив, що, очевидно, перешкоджатиме нормальному режиму провадження всіх 

процесуальних дій за його участю, зокрема і допиту. Тому в даному випадку 

законного представника слідчому слід підібрати із числа інших повнолітніх 

близьких родичів чи членів сім’ї або представників органів опіки і піклування. 

 На превеликий жаль, у практичній діяльності по розслідуванні значної 

кількості кримінальних правопорушень цієї категорії слідчі не враховують цю 

особливість і призначають малолітнім із неблагополучних сімей законним 

представником іншого з батьків, хто не є підозрюваним. У такому випадку, 

звичайно, процесуальні порушення зі сторони слідчого відсутні, але тактика дій, 
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на наше переконання, є неправильною. Так, по кримінальній справі № 317546 

законним представником малолітньому Рошташу В. В. було призначено його 

батька – Рошташа В. М., у присутності якого малолітній взагалі відмовлявся 

будь-що говорити і постійно плакав. Слідчий вчинив таку слідчу помилку 

незважаючи на те, що підозрюваною була мати малолітнього, а батько вів 

аморальний спосіб життя, постійно лаявся [146]. 

 Правильно і тактично грамотно вчинив при аналогічних обставинах 

слідчий по кримінальній справі № 323302, призначивши законним представником 

малолітньому потерпілому Лакатошу Р. Р. працівника служби у справах дітей 

Івано-Франківського виконавчого комітету [147]. 

Оскільки відповідно до ст. 58 КПК потерпілого у кримінальному 

провадженні може представляти представник – особа, яка в кримінальному 

провадженні має право бути захисником, то вважаємо, що малолітньому 

потерпілому, якого використовували для заняття жебрацтвом, просто необхідно 

призначати такого професійного представника для ефективної і всесторонньої 

реалізації прав малолітнього потерпілого, який в силу свого віку, фізичного, 

розумового розвитку часто не здатний повною мірою навіть їх усвідомити, не 

говорячи вже про наявність у такого малолітнього розумової відсталості, що є 

також частою особливою ознакою кримінологічної характеристики малолітніх 

потерпілих саме від даного злочину1. Зокрема, навряд чи малолітній потерпілий 

зможе самостійно усвідомити вимоги ст. ст. 56 та 57 КПК та успішно в повному 

обсязі без представника їх реалізовувати. Виходячи із наведеного, пропонуємо 

закріпити обов’язок суб’єктів, що здійснюють розслідування, призначати 

малолітньому потерпілому представника й унормувати таке положення у новій 

ч. 5 ст. 58 КПК, відобразивши її у наступній редакції: 

«Якщо потерпілим від кримінального правопорушення є неповнолітній чи 

малолітній, то слідчий, прокурор виносить постанову, а слідчий суддя, суд – 

постановляє ухвалу про призначення йому представника у порядку, що 

                                                           
1 Авторський коментар. Такий факт нами відстежено у 35 % проаналізованих кримінальних проваджень 

(кримінальних справ). 
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визначений статтею 49 КПК України». 

Порядок залучення до допиту та інших слідчих (розшукових) дій педагога, 

психолога, а за необхідності – лікаря у КПК не деталізований. Тому у практичній 

діяльності слідчих підрозділів трапляються випадки неоднакового розуміння цієї 

вимоги законодавця суб’єктами, які здійснюють кримінальне провадження. У 

ряді випадків, що нами досліджувалися, такі учасники не залучалися слідчим 

навіть, коли обставини кримінального провадження цього вимагали, а без 

залучення лікаря та психолога допит малолітнього потерпілого взагалі 

неможливо було провести. Так, у кримінальній справі № 323302 досудовим 

розслідуванням було встановлено, що малолітній потерпілий Лакатош Р. Р. 

страждає на розумову відсталість легкого ступеня з соціальною дезадаптацією. 

Загальний недорозвиток мовлення ІІ рівня. Малолітній спілкується простими 

реченнями із значними аграматизмами. Мовлення дитини спотворене, 

малозрозуміле для оточуючих. Будь-які шкільні знання відсутні (не знає букв, не 

рахує, не орієнтується в порах року, днях тижня, не знає кольорів, не знає своїх 

паспортних даних та місця проживання). Пам’ять дитини знижена, увага 

розсіяна [147].  

При вказаних фактичних обставинах слідчий лише обмежився допитом 

підозрюваного – матері малолітнього, лікаря, який консультував малолітнього 

потерпілого. Допит малолітнього потерпілого по кримінальній справі взагалі не 

проводився. На наше переконання, у цій ситуації слідчому необхідно було 

залучити законного представника, представника, лікаря та психолога і провести 

допит малолітнього потерпілого. Адже в даному випадку слідчим було втрачено 

важливе джерело доказів. На такі процесуальні порушення суд, що розглядав 

справу, жодним чином не відреагував, хоча завдання таких учасників, як педагог, 

психолог, лікар у кримінальному провадженні полягає в тому, щоб допомогти 

слідчому визначити особливості особи неповнолітнього, установити із ним 

психологічний контакт, вибрати тактику допиту, сформулювати питання з 

урахуванням особливостей психіки неповнолітнього [134, с.111]. В аналізованій 

практичній ситуації слідчим було проігноровано таку можливість. 
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Виходячи із вище викладеного пропонуємо доповнити чинний КПК новими 

ст.ст. 711-713 у наступному формулюванні: 

«Стаття 711  Педагог. 

Педагогом у кримінальному провадженні є особа, яка має диплом про вищу 

педагогічну освіту та здобула освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста чи 

магістра і залучається слідчим для участі у провадженні слідчих (розшукових) дій 

за участю неповнолітнього чи малолітнього». 

«Стаття 712 Психолог. 

Психологом у кримінальному провадженні виступає особа, яка має диплом 

про вищу психологічну освіту та здобула освітньо-кваліфікаційний рівень 

спеціаліста чи магістра і залучається слідчим для участі у провадженні 

слідчих (розшукових) дій за участю неповнолітнього чи малолітнього». 

«Стаття 713 Лікар. 

Лікарем у кримінальному провадженні є особа, яка має диплом про вищу 

медичну освіту та здобула освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста чи 

магістра і залучається слідчим для участі у провадженні слідчих (розшукових) дій 

за участю неповнолітнього чи малолітнього». 

 Малолітні діти є досить вразливими, особливо гостро ця проблематика 

постає під час провадження слідчих (розшукових) дій за їх участю. Такі учасники 

процесуальних дій повинні найменшою мірою піддаватися травмуванню їхньої 

психіки. Тому, на наше переконання, при розслідуванні такого кримінального 

правопорушення, як використання малолітньої дитини для заняття жебрацтвом, 

слідчому доцільно скористатися вимогами ст. 225 КПК, яка дозволяє у 

виняткових випадках, пов’язаних із необхідністю отримання показань свідка чи 

потерпілого під час досудового розслідування, якщо через існування небезпеки 

для життя і здоров’я свідка чи потерпілого, їх тяжкої хвороби, наявності інших 

обставин, що можуть унеможливити їх допит в суді або вплинути на повноту чи 

достовірність показань, сторона кримінального провадження має право 

звернутися до слідчого судді із клопотанням провести допит такого свідка чи 

потерпілого в судовому засіданні, в тому числі одночасний допит двох чи більше 
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вже допитаних осіб. У цьому випадку допит свідка чи потерпілого здійснюється у 

судовому засіданні в місці розташування суду або перебування хворого свідка, 

потерпілого в присутності сторін кримінального провадження з дотриманням 

правил проведення допиту під час судового розгляду. Неприбуття сторони, що 

була належним чином повідомлена про місце та час проведення судового 

засідання, для участі в допиті особи за клопотанням протилежної сторони не 

перешкоджає проведенню такого допиту в судовому засіданні. Допит особи, 

згідно з положеннями цієї статті, може бути також проведений за відсутності 

сторони захисту, якщо на момент його проведення жодній особі не повідомлено 

про підозру у цьому кримінальному провадженні[153]. 

 Такими «іншими обставинами», що відзначені у вище наведеній нормі, на 

наш погляд, може виступати малолітній вік потерпілого, якого з етичних 

спонукань достатньо допитати один раз у судовому засіданні під час досудового 

розслідування, цим самим виключивши подальші виклики до органів, що 

проводять розслідування, та суду. 

 Правильність нашої позиції підтверджується тими аргументами, що 

наведені у юридичній літературі. Так, В. Ю. Шепітько влучно відзначив, що дітей 

рекомендується допитувати тільки у крайніх випадках, бо допит може негативно 

вплинути на їхню психіку [134, с.282]. 

 Також на підготовчому етапі допиту малолітнього потерпілого слідчому 

необхідно визначитися із місцем та обстановкою допиту, адже особливості такого 

допиту значною мірою зумовлені особливостями психіки малолітніх, якій 

властиві: підвищена значущість і самозначущість, схильність до фантазування, 

висока емоційність, швидка втомлюваність, нестійка поведінка, незначний чи 

зовсім відсутній життєвий досвід, що нерідко призводить до неправильної оцінки 

ними розслідуваної події в цілому чи окремих її елементів. Слідчий, готуючись 

до допиту малолітнього, повинен з’ясувати ступінь розвитку дитини, міру 

різноманітних впливів на неї дорослих, особливості її характеру. Від цього 

передовсім залежить вибір місця допиту. Дітей дошкільного (від 3 до 6-7 років) і 

молодшого шкільного віку (від 6-7 років до 11-12 років) слід допитувати у 
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звичних для них умовах: у дитсадку, школі, навіть вдома: офіційна обстановка 

кабінету слідчого не повинна сковувати і лякати їх. На підлітків (від 11-12 років 

до 14 -15 років) офіційна обстановка місця допиту має позитивний вплив: 

пройнявшись почуттям відповідальності, вони швидше дають правдиві 

свідчення [188, с.377-378]. 

 Слідчий також повинен з участю таких фахівців, як психолог, педагог, 

лікар, завчасно підготувати питання для малолітнього. Вони повинні бути 

простими і доступними для усвідомлення малолітнім. Завершальним етапом 

підготовки є планування. Письмовий план найефективніше відображати у формі 

таблиці [134, 111]. 

 У процесі допиту малолітнього слідчому слід встановити із ним 

психологічний контакт. Для цього рекомендується провести бесіди на загальні 

теми (спорт, навчання, ігри, нові фільми, книжки), продемонструвати знання його 

потреб та інтересів [134, с.283]. Бажано розпочинати допит із бесіди, що включає 

елементи гри, яка допоможе встановленню довірливих стосунків. 

Психологічному контакту з допитуваним буде сприяти спокійний, упевнений тон 

слідчого, його манера звертання. Особливими тактичними прийомами, що 

застосовуються під час допиту малолітніх, є роз’яснення важливості 

повідомлення правдивих показань; демонстрування поінформованості про 

обставини життя, роз’яснення сутності та значення пред’явлених і оголошених 

матеріалів; роз’яснення неправильно зайнятої ним позиції [347, с.277]. 

 Допит малолітнього не припускає використання підвищеного, повчального, 

зверхнього тону розмови, слідчому варто дотримуватися доброзичливості, 

увічливості, налаштування на відверту бесіду. Одночасно підлітку потрібно 

відразу дати зрозуміти, що він бере участь не просто в бесіді зі старшою особою, 

а в процесуальній дії, від якої залежить доля багатьох людей. Інколи внаслідок 

викривленого сприйняття, сорому малолітні намагаються приховати справжній 

перебіг подій, дають неправдиві свідчення чи відмовляються давати 

показання [59, с.226]. Також слідчий не повинен піддаватися на провокації, 

грубість малолітнього [144, с.489]. 
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 При виявленні неправди у свідченнях малолітнього найефективнішими є 

прийоми емоційного впливу. Логічне переконання не дієве через нерозуміння 

допитуваним самого факту викриття, а також непереборного духу протиріччя, що 

призводить до впертого повторювання очевидної брехні. Ефективним може стати 

повторний допит, однак якщо під час нього малолітній слово в слово повторює 

раніше дані показання, вживаючи при цьому вирази, окремі слова, не характерні 

для його віку, слідчий може запідозрити, що це є результатом навіювання з боку 

дорослих. Суттєві відмінності в деталях між початковими та повторними 

показаннями вказують на фантазію дитини: вигадані деталі заздалегідь погано 

утримуються у пам’яті, а відтак, замінюються новими [188, с.377-378]. 

Неправдиві показання малолітнього можуть бути наслідком неправильного 

розуміння «геройства» і «дружби». Тому, формулюючи запитання для 

малолітнього, слідчий не повинен йому нічого навіювати, підводити до якоїсь 

відповіді. У показаннях малолітнього можуть виникати також і добросовісні 

помилки [134, с.111]. Одержані показання повинні бути обов’язково 

проаналізовані з точки зору наявності в них внутрішніх протиріч, а також 

протиріч з іншими доказами [347, с.278]. Показання малолітніх слід піддавати 

критичній оцінці та ретельно перевіряти, а також  у  доступній для їхнього 

сприйняття формі пояснити сутність і значення допиту. Фіксацію показань 

доцільно проводити після закінчення слідчої (розшукової) дії [59, с.227]. 

 Практично у 50 % вивчених нами кримінальних проваджень (кримінальних 

справ) малолітні потерпілі відмовлялись давати показання чи відповідати на 

запитання. Така ситуація у криміналістиці вважається конфліктною. Деякі автори 

рекомендують з’ясувати мотиви заперечування і переконати допитуваного, що 

відмова від давання показань лише тимчасово ускладнює і затягує слідство, 

ставить його в невигідне становище [273, с.366]. Інші дослідники вважають, що 

слідчий повинен бути наділений рисою артистизму. Він повинен «грати» з 

малолітнім в такий спосіб, щоб той навіть не засумнівався у нещирості слідчого 

допомогти йому [266, с.209]. На наш погляд, обидві останні рекомендації не 

зовсім узгоджуються із вимогами ч. 8 ст. 224 КПК, де унормовано, що особа має 
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право не відповідати на запитання з приводу тих обставин, щодо надання яких є 

пряма заборона у законі (таємниця сповіді, лікарська таємниця, професійна 

таємниця захисника, таємниця нарадчої кімнати тощо) або які можуть стати 

підставою для підозри, обвинувачення у вчиненні нею, близькими родичами чи 

членами її сім’ї кримінального правопорушення, а також щодо службових осіб, 

які виконують негласні слідчі (розшукові) дії, та осіб, які конфіденційно 

співпрацюють із органами досудового розслідування [153]. 

 Виходячи із вимог наведеної частини норми, на наше переконання, до 

малолітнього потерпілого від такого кримінального правопорушення, як 

використання малолітньої дитини для заняття жебрацтвом, у процесі допиту 

недоцільно застосовувати будь-які тактичні прийоми, якщо такий малолітній 

відмовляється давати показання чи відповідати на запитання, коли хтось із 

підозрюваних є одним із батьків цієї дитини чи особою, яка їх замінює. Адже 

«підштовхуючи» такого малолітнього потерпілого до дачі показань, слідчий буде 

діяти всупереч вимогам ч. 8 ст. 224 КПК, цим самим зазіхне на унормоване у цій 

частині норми КПК право малолітнього потерпілого не відповідати на запитання 

з приводу тих обставин, які можуть стати підставою для підозри, обвинувачення 

у вчиненні його близькими родичами чи членами його сім’ї кримінального 

правопорушення. 

 Вважаємо, що з метою належної фіксації ходу і результатів допиту такого 

малолітнього, виключення у подальшому будь-яких конфліктних ситуацій з 

приводу об’єктивності і процесуальної відповідності його проведення, доцільно 

під час допиту застосовувати фотозйомку, аудіо- та/або відеозапис, що прямо 

передбачено у ч. 5 ст. 224 КПК [153]. 

Також відповідно до пункту третього ч. 1 ст. 232 КПК проведення допиту 

малолітнього або неповнолітнього потерпілого може бути в режимі 

відеоконференції при трансляції з іншого приміщення (дистанційне досудове 

розслідування) [153]. Така рекомендація законодавця є слушною, однак, на наше 

переконання, враховуючи результати проведеного нами вивчення кримінальних 

проваджень (кримінальних справ), на жаль, означена форма провадження допиту 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T124651.html#12
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T124651.html#12
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малолітнього потерпілого від такого кримінального правопорушення, як 

використання малолітньої дитини для заняття жебрацтвом, практично у слідчій 

діяльності не застосовується. 

Під час допиту малолітнього потерпілого необхідно докладно з’ясувати: 

- вік малолітнього (число, місяць, рік народження) та його розуміння 

тих протиправних дій, від яких він є потерпілим; загальна здатність малолітнього 

правильно реагувати й оцінювати те, що з ним відбувається; 

- його стан здоров’я на даний час та до вчинення із ним протиправних 

дій; 

- ступінь родинних стосунків із підозрюваним та факт спільного 

проживання; 

- кількість малолітніх, що використовувались разом із підозрюваним 

для зайняття жебрацтвом одночасно або в різний час; 

- кількість і відомості про осіб, які використовували його для зайняття 

жебрацтвом; 

- умови виховання малолітнього потерпілого; 

- стан житлово-побутових умов; 

- наявність у малолітнього потерпілого хронічних 

захворювань (особливо психічних); 

- відносини у сім’ї та відомості про батьків чи осіб, що їх заміняють; 

- хто безпосередньо випрошував у сторонніх осіб матеріальні 

цінності (малолітній чи підозрюваний, який використовував його); 

- в яких формах (усно, письмово, конклюдентно) та діях малолітнього і 

підозрюваного (тримання на руках малолітнього, контролювання зовні дій 

малолітнього, який самостійно випрошував матеріальні цінності у сторонніх осіб, 

тощо) полягало випрошування у сторонніх осіб матеріальних цінностей; 

- скільки разів вчинялося випрошування у сторонніх осіб матеріальних 

цінностей (чи було три і більше епізоди усного висловлення прохання подати 

милостиню або письмове чи конклюдентними діями висловлення такого ж 

прохання трьом і більше стороннім особам); 
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- чи використовувались разом із малолітнім тварини (які саме) для 

заняття жебрацтвом; чи мало місце знущання над твариною із застосуванням 

жорстоких методів: позбавлення їжі, води, тривале утримання на сильному 

морозі; 

- час і мета знайомства із підозрюваним; 

- спосіб і вид підтримання зв’язку із батьками чи особами, які 

замінюють батьків; 

- спосіб і вид підтримання зв’язку із підозрюваним; 

- чи застосовувалися насильство чи погроза його застосування до 

малолітнього потерпілого, в якій мірі, формах і при яких умовах; 

- чи мало місце знущання над малолітнім із застосуванням жорстоких 

методів: позбавлення їжі, води, тривале утримання на сильному морозі; 

- чи застосовувалися насильство, чи погроза його застосування до 

батьків дитини чи інших осіб, які намагалися протидіяти використанню дитини 

для заняття жебрацтвом, в якій мірі, формах і при яких умовах; 

- чи застосовувались катування з метою примусити малолітнього до 

заняття жебрацтвом, в якій мірі, формах і при яких умовах; 

- чи застосовувались катування до малолітнього під час використання 

дитини для заняття жебрацтвом, в якій мірі, формах і при яких умовах? 

- чи викрадався малолітній, в який час, при яких обставинах? 

- чи була для малолітнього потерпілого погроза щодо застосування 

насильства реальною для реалізації негайно або в майбутньому; заподіяння якої 

шкоди і кого вона стосувалася; чи висловлювалась і щодо кого погроза 

вбивством; чи висловлювалась і щодо кого погроза знищення чужого майна 

загальнонебезпечним способом; 

- чи існували факти переміщення, переховування, передачі, одержання 

малолітнього; 

- чи існував факт купівлі малолітнього або здійснення іншої угоди 

щодо нього, а також вербування, переміщення, переховування, передача і 

одержання такої дитини однією особою з подальшим використання її для заняття 
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жебрацтвом іншою особою? 

- чи існувало тривале примусове утримання підозрюваним при собі 

малолітнього під час його використання для заняття жебрацтвом; скільки часу 

тривало примусове утримання, в який спосіб, в якому місці і за участю яких осіб 

та при яких обставинах це відбувалося; 

- чи наносив підозрюваний або інші особи малолітньому тілесні 

ушкодження, при яких обставинах і з допомогою яких засобів це відбувалося; 

скільки ще осіб спільно із підозрюваним вчиняли цей злочин [246, с.196-199; 

239, с.312]. 

Процесуальні і тактичні особливості підготовки та проведення допиту 

свідків. 

 У ч. 1 ст. 65 КПК закріплено положення про те, що свідком є фізична особа, 

якій відомі або можуть бути відомі обставини, що підлягають доказуванню під 

час кримінального провадження, і яка викликана для давання показань [153]. 

На наш погляд, коло свідків при розслідуванні використання малолітньої 

дитини для заняття жебрацтвом є специфічним, та відмінним від інших 

кримінальних правопорушень. У першу чергу, свідками є ті особи, які на власні 

очі бачили факт використання малолітньої дитини для заняття жебрацтвом, а 

також це ті фізичні особи, які подавали милостиню такому малолітньому 

потерпілому чи підозрюваному, який використовував малолітнього для заняття 

жебрацтвом. Саме із показань цих свідків слідчий може встановити таку 

обов’язкову ознаку для кваліфікації даного протиправного діяння за ст. 1501 КК 

України, як систематичність випрошування грошей, речей, інших матеріальних 

цінностей у сторонніх осіб. Адже, встановлюючи та допитуючи свідків, слідчий 

повинен для правильної кваліфікації виходити із тих обставин, чи ці свідки 

особисто можуть підтвердити три і більше епізоди усного висловлення прохання 

підозрюваним чи малолітнім потерпілим подати милостиню або письмове чи 

конклюдентними діями висловлення такого ж прохання трьом і більше стороннім 

особам. Так, у більшості вивчених нами кримінальних 

провадженнях (кримінальних справах) саме такі дані в першу чергу з’ясовувалися 
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слідчим у свідків під час їх допиту. Також у процесі провадження такої 

слідчої (розшукової) дії, як допит, слідчий повинен чітко дотримуватись норм 

чинного КПК. Згідно із вимогами ст. 224 КПК кожний свідок допитується 

окремо, без присутності інших свідків. У разі допиту свідка він попереджається 

про кримінальну відповідальність за відмову давати показання і за давання 

завідомо неправдивих показань. При необхідності до участі в допиті залучається 

перекладач. Допитувана особа має право використовувати під час допиту власні 

документи і нотатки, якщо її показання пов’язані з будь-якими обчисленнями та 

іншими відомостями, які важко зберегти в пам’яті. За бажанням допитуваної 

особи вона має право викласти свої показання власноручно. За письмовими 

показаннями особи їй можуть бути поставлені додаткові запитання. Слідчий, 

прокурор має право провести одночасний допит двох чи більше вже допитаних 

осіб для з’ясування причин розбіжностей у їхніх показаннях. На початку такого 

допиту встановлюється, чи знають викликані особи одна одну і в яких стосунках 

вони перебувають між собою. Свідки попереджаються про кримінальну 

відповідальність за відмову від давання показань і за давання завідомо 

неправдивих показань, а потерпілі – за давання завідомо неправдивих показань. 

Викликаним особам по черзі пропонується дати показання про ті обставини 

кримінального провадження, для з’ясування яких проводиться допит, після чого 

слідчим, прокурором можуть бути поставленні запитання. Особи, які беруть 

учать у допиті, їх захисники чи представники мають право ставити одна одній 

запитання, що стосуються предмета допиту. Оголошення показань, наданих 

учасниками допиту на попередніх допитах, дозволяється лише після давання 

ними показань [153]. 

При розслідуванні такого кримінального правопорушення, як використання 

малолітньої дитини для заняття жебрацтвом, особливо важливе значення при 

доказуванні мають показання свідків. Відповідно до ч. 1 ст. 95 КПК показання – 

це відомості, які надаються в усній або письмовій формі під час допиту 

підозрюваним, обвинуваченим, свідком, потерпілим, експертом щодо відомих їм 
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обставин у кримінальному провадженні, що мають значення для цього 

кримінального провадження [153]. 

Щодо отриманих показань свідка слід з’ясувати їх достовірність, тому в 

ст. 96 КПК закріплено повноваження сторони кримінального провадження, яка 

має право ставити свідку запитання щодо його можливості сприймати факти, про 

які він дає показання, а також щодо інших обставин, які можуть мати значення 

для оцінки достовірності показань свідка. Для доведення недостовірності 

показань свідка сторона має право надати показання, документи, які 

підтверджують його репутацію, зокрема, щодо його засудження за завідомо 

неправдиві показання, обман, шахрайство або інші діяння, що підтверджують 

нечесність свідка. Свідок зобов’язаний відповідати на запитання, спрямовані на 

з’ясування достовірності його показань. Свідок може бути допитаний щодо 

попередніх показань, які не узгоджуються із його показаннями [153]. 

Новелою чинного КПК є унормоване право слідчого отримувати показання 

з чужих слів. Так, у ст. 97 КПК вказано, що показаннями з чужих слів є 

висловлювання, здійснене в усній, письмовій або іншій формі, щодо певного 

факту, яке ґрунтується на поясненні іншої особи. Суд має право визнати 

допустимим доказом показання з чужих слів незалежно від можливості допитати 

особу, яка надала первинні пояснення, у виняткових випадках, якщо такі 

показання є допустимим доказом згідно з іншими правилами допустимості 

доказів. Суд може визнати доказами показання з чужих слів, якщо сторони 

погоджуються визнати їх доказами. Суд має право визнати допустимим доказом 

показання з чужих слів, якщо підозрюваний, обвинувачений створив або сприяв 

створенню обставин, за яких особа не може бути допитана. Показання з чужих 

слів не може бути допустимим доказом факту чи обставин, на доведення яких 

вони надані, якщо показання не підтверджується іншими доказами, визнаними 

допустимими згідно з правилами, відмінними від положень ч. 2 цієї статті. У 

будь-якому разі не можуть бути визнані допустимим доказом показання з чужих 

слів, якщо вони даються слідчим, прокурором, співробітником оперативного 

підрозділу або іншою особою стосовно пояснень осіб, наданих слідчому, 
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прокурору або співробітнику оперативного підрозділу під час здійснення ними 

кримінального провадження [153]. 

 Ця норма КПК, на наше переконання, може бути застосована і при 

формуванні доказів по кримінальних провадженнях щодо використання 

малолітньої дитини для заняття жебрацтвом, хоча в силу нетривалого терміну дії 

чинного КПК у досліджених нами кримінальних провадженнях такий доказ не 

мав місця при формуванні доказової бази слідчим чи прокурором.  

Під час допиту свідка необхідно докладно з’ясувати: 

- приблизний вік малолітнього; 

- його стан здоров’я та загальний вигляд; можливість його впізнати та 

перелік ознак для впізнання; 

- кількість малолітніх, що використовувались підозрюваним для 

зайняття жебрацтвом одночасно або в різний час; 

- кількість і відомості про осіб, які використовували малолітнього для 

зайняття жебрацтвом; можливість їх впізнати та перелік ознак для впізнання; 

- хто безпосередньо випрошував у сторонніх осіб матеріальні 

цінності (малолітній чи підозрюваний, який використовував його); 

- в яких формах (усно, письмово, конклюдентно) і діях малолітнього та 

підозрюваного (тримання на руках малолітнього, контролювання зовні дій 

малолітнього, який самостійно випрошував матеріальні цінності у сторонніх осіб, 

тощо) полягало випрошування у сторонніх осіб матеріальних цінностей; 

- скільки разів вчинялося випрошування у сторонніх осіб матеріальних 

цінностей (чи було три і більше епізоди усного висловлення прохання подати 

милостиню або письмове чи конклюдентними діями висловлення такого ж 

прохання трьом і більше стороннім особам); 

- чи використовувались разом із малолітнім тварини (які саме) для 

заняття жебрацтвом; чи мало місце знущання над твариною із застосуванням 

жорстоких методів: позбавлення їжі, води, тривале утримання на сильному 

морозі; 

- чи застосовувалися насильство чи погроза його застосування до 



131 

 

малолітнього потерпілого, в якій мірі, формах і при яких умовах; 

- чи мало місце знущання над малолітнім із застосуванням жорстоких 

методів: позбавлення їжі, води, тривале утримання на сильному морозі; 

- чи застосовувались катування з метою примусити малолітнього до 

заняття жебрацтвом, в якій мірі, формах і при яких умовах; 

- чи застосовувались катування до малолітнього під час використання 

дитини для заняття жебрацтвом, в якій мірі, формах і при яких умовах; 

- чи викрадався малолітній, в який час, при яких обставинах; 

- чи висловлювалась і щодо кого погроза вбивством; чи 

висловлювалась і щодо кого погроза знищення чужого майна 

загальнонебезпечним способом; 

- чи існували факти переміщення, переховування, передачі, одержання 

малолітнього; 

- чи існував факт купівлі малолітнього або здійснення іншої угоди 

щодо нього, а також вербування, переміщення, переховування, передача і 

одержання такої дитини однією особою з подальшим використання її для заняття 

жебрацтвом іншою особою; 

- чи існувало тривале примусове утримання підозрюваним при собі 

малолітнього під час його використання для заняття жебрацтвом, скільки часу, в 

який спосіб, в якому місці і за участю яких осіб це відбувалося; 

- чи наносив підозрюваний або інші особи малолітньому тілесні 

ушкодження, при яких обставинах і з допомогою яких засобів; скільки ще осіб 

спільно із підозрюваним вчиняли даний злочин [243, с. 230-231]. 

3.1.3 Процесуальні та тактичні особливості підготовки і проведення 

нонвербальних слідчих (розшукових) дій 

 

Речі, тобто предмети матеріального світу, що перебувають в будь-яких 

агрегатних станах, у процесі взаємодії відображають один одного матеріально, на 

обох об’єктах виникають сліди відображення: об’ємні і поверхневі, нашарування 

і відшарування, тиску і ковзання, периферичні і локальні, відділення і поділу, 
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видимі і мало видимі [273, с.321]. Речі як джерело елементарних матеріальних 

відображень відображають фактичні дані, інформацію про злочин в 

очевидній (видимій) або прихованій формі. Для виявлення сліду і зчитування 

відображеної інформації досить спостереження, дотику, нюху, слуху, тобто 

органолептичних засобів, що є прийомами чуттєвого пізнання. Якщо сліди 

відображення (невидимі) лежать за порогом чуттєвого сприйняття, то 

застосовуються технічні засоби (мікроскопія, спектроскопія, хроматографія 

тощо), що розширюють чуттєве пізнання. Тактичні засоби, в основі яких лежать 

чуттєві засоби збирання інформації, називають органолептичними, а засновані на 

них слідчі (розшукові) дії одержали назву «нонвербальні» [272, с.326-327]. 

Серед нонвербальних слідчих (розшукових) дій, що спрямовані на 

отримання доказової інформації із матеріальних джерел, які найчастіше 

провадяться при розслідуванні кримінальних правопорушень щодо використання 

малолітньої дитини для заняття жебрацтвом, на наш погляд, слід виділити такі, як 

освідування, огляд та обшук [249, с.226]. 

Відповідно до ст. 241 КПК слідчий, прокурор здійснює освідування 

підозрюваного, свідка чи потерпілого для виявлення на їхньому тілі слідів 

кримінального правопорушення або особливих прикмет, якщо для цього не 

потрібно проводити судово-медичну експертизу. Освідування здійснюється на 

підставі постанови прокурора та, за необхідності, за участю судово-медичного 

експерта або лікаря. Освідування, яке супроводжується оголенням освідуваної 

особи, здійснюється особами тієї ж статі, за винятком його проведення лікарем і 

за згодою особи, яка освідується. Слідчий, прокурор не можуть бути присутнім 

при освідуванні особи іншої статі, коли це пов’язано з необхідністю оголювати 

особу, що підлягає освідуванню. Перед початком освідування особі, яка підлягає 

освідуванню, пред’являється постанова прокурора. Після цього особі 

пропонується добровільно пройти освідування, а в разі її відмови освідування 

проводиться примусово. При освідуванні не допускаються дії, які принижують 

честь і гідність особи або небезпечні для її здоров’я. За необхідності 

здійснюється фіксування наявності чи відсутності на тілі особи, яка підлягає 
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освідуванню, слідів кримінального правопорушення або особливих прикмет 

шляхом фотографування, відеозапису чи інших технічних засобів. Зображення, 

демонстрація яких може розглядатись як образлива для освідуваної особи, 

зберігаються в опечатаному вигляді і можуть надаватися лише суду під час 

судового розгляду. Про проведення освідування складається протокол згідно з 

вимогами КПК. Особі, освідування якої проводилося примусово, надається копія 

протоколу освідування [153]. 

На наше переконання, таке формулювання норми чинного КПК буде 

сприяти усуненню тих проблемних моментів, які існували в практичній 

діяльності слідчих підрозділів в умовах дії КПК 1960 року. Зокрема, у власному 

монографічному дослідженні свого часу К. О. Чаплинський, підсумовуючи 

полярні погляди науковців та результати емпіричних досліджень щодо такої 

процесуальної дії, як освідування, цілком правильно констатував, що однією з 

найбільш гострих проблем, пов’язаних з освідуванням, була проблема 

допустимості застосування примусу, і в першу чергу – у формі фізичного впливу, 

його меж і підстав до учасників процесу, які відмовлялися від його проведення. 

Також по-різному трактувалося вченими коло учасників, які підлягали 

освідуванню за тогочасним КПК. Критичними вважалися твердження 

законодавця щодо процесуальної можливості проводити освідування свідка, адже 

в кримінально-процесуальних кодексах Білорусії, Казахстану, Киргизії не 

передбачалося такої можливості [332, с.86-88].  

Справді, нами встановлено, що можливість і правові підстави застосування 

слідчим фізичного впливу до освідуваного мало як своїх прихильників [187, с.72; 

289, с.31-31; 3, с.124; 306, с.22; 181, с.347; 37, с.80; 38, с.8; 90, с.80-82], так і 

противників [297, с.220; 19, с.311; 168, с.235-238; 308, с.73]. Думки науковців 

щодо можливості освідування свідка теж поділялися на «за» [342, с.75; 306, с.6; 

305, с.13; 289, с.31] і «проти» [208, с.134], хоча відповідно до вимог ст. 193 КПК 

1960 року, на наше переконання, такий учасник, як свідок, однозначно підлягав 

освідуванню. 
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Більше того, деякі дослідники взагалі відносили освідування не до окремої 

процесуальної дії, а до різновидності слідчого огляду [347, с.260], що, на наше 

переконання, не припустимо було ні в умовах дії КПК 1960 року, ні на 

сьогоднішній день, оскільки в силу мети, завдань та особливого процесуального 

порядку проведення можна обґрунтовано стверджувати, що це окрема 

слідча (розшукова) дія. Слушним є погляд М. В. Салтевського про те, що 

освідування – дуже близька до слідчого огляду самостійна дія [273, с.335]. 

 На сьогоднішній день переважна більшість означених вище проблем при 

проведенні освідування знайшли своє вирішення шляхом унормування в чинному 

КПК наступних положень: 

- однозначно у ч. 1 ст. 241 КПК передбачено мету освідування – 

виявлення на тілі підозрюваного, свідка чи потерпілого слідів кримінального 

правопорушення або особливих прикмет, якщо для цього не потрібно проводити 

судово-медичну експертизу; дозволено при цьому застосовувати 

фотографування, відеозапис чи інші технічні засоби (ч. 4 ст. 241 КПК); 

- чітко унормовано коло осіб, які підлягають освідуванню, як от: 

підозрюваний, свідок чи потерпілий; 

- правовою підставою для проведення освідування є постанова 

прокурора, та прямо передбачено у ч. 3 ст. 241 КПК випадки проведення 

примусового освідування. 

Результати вивчених нами кримінальних проваджень (кримінальних справ) 

засвідчують, що розслідуючи таке кримінальне правопорушення, як 

використання малолітньої дитини для заняття жебрацтвом, у слідчого найчастіше 

виникає необхідність у проведенні освідування підозрюваного. На другому місці 

за частотою слідчої необхідності у проведенні освідування перебуває малолітній 

потерпілий. 

Освідування підозрюваного найчастіше стосується наявності у нього 

особливих прикмет (рубців, татуювань, відсутності певних частин тіла), на які 

вказують свідки. Нами встановлено, що в розглядуваному кримінальному 

правопорушенні, очевидно в силу його специфічності, у слідчого виникає 
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необхідність освідувати підозрюваного на предмет відсутності у нього певних 

частин тіла (руки, ноги), що часто буває лише удаваним для зовнішнього 

спостереження оточуючими. Очевидно, такі підозрювані, вводячи в оману осіб, у 

яких вони випрошують гроші, матеріальні цінності тощо, використовуючи при 

цьому малолітню дитину, сподіваються ще більше розчулити перехожих 

громадян та імітують відсутність у себе рук чи ніг. З урахуванням таких вихідних 

даних виникає складна слідча ситуація, щодо якої ми не знайшли однозначної 

відповіді про алгоритм дій ні в науковій літературі, ні в методичних 

рекомендаціях, ні в практиці діяльності слідчих підрозділів. Як поступити 

слідчому у ситуації, коли всі свідки вказують, що в підозрюваного були відсутні 

певні частини тіла, а насправді слідчий володіє фактичними даними, що це була 

лише «вигідна» імітація, вчинена підозрюваним для власного ефективнішого 

збагачення? Як нам видається, такий підозрюваний однозначно підлягає 

освідуванню відповідно до вимог ст. 241 КПК, а за результатами проведення цієї 

слідчої (розшукової) дії його слід додатково допитати щодо розбіжностей у 

показаннях свідків про відсутність певних частин тіла у нього та встановленої їх 

наявності у процесі провадження освідування. Таку ситуацію, на наш погляд, 

можна віднести до різновиду конфліктних ситуацій, в яких проводиться 78 % всіх 

освідувань. Зважаючи на це, слідчий повинен використовувати у процесі 

проведення освідування підозрюваного такі тактичні прийоми:  

- спостереження за поведінкою освідуваного, що дозволить слідчому 

вчасно змінити напрям і тактику здійснюваних дій; спостереження за фізичним і 

психічним станом освідуваного допоможе слідчому у виборі найбільш 

оптимальних шляхів встановлення психологічного контакту; 

- встановлення негативних обставин, що дозволить слідчому успішно 

викрити інсценування [332, с.103]. 

У свою чергу, освідування малолітнього потерпілого теж має ряд 

особливостей. Отриманий нами емпіричний матеріал засвідчує, що досить часто 

підозрювані використовують для заняття жебрацтвом малолітніх із вродженими 

фізичними чи психічними вадами, які мають зовнішній прояв. У першу чергу, це 
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малолітні, в яких відсутні певні частини тіла (рука, нога, фаланги пальців в силу 

фізичного недорозвитку малолітнього або вроджених вад), але найчастіше це діти 

із «Синдромом Дауна».  

Хвороба Дауна – одна із форм олігофренії, при якій затримка розумового та 

фізичного розвитку сполучається зі своєрідним соматичним синдромом і 

зовнішнім виглядом хворого, порушенням діяльності залоз внутрішньої секреції 

та нерідко низкою дефектів. Для цього захворювання найбільш типовим є 

зовнішній вигляд хворого, який характеризується зменшеним розміром черепа і 

плоскою потилицею, косим розташуванням очей, широким запавшим переніссям, 

напіввідкритим ротом, деформованими вухами. Нижня щелепа виступає вперед. 

Зовнішній вигляд є настільки типовим, що таких дітей ще називають «дітьми 

однієї матері» [26, с.665]. 

На наш погляд, у такому випадку, коли свідки вказують, що малолітній 

потерпілий мав саме такий типовий вигляд, доцільно провести його освідування з 

метою встановлення описаних вище особливих прикмет у їх сукупності. 

У силу вимог ст. 234 КПК обшук проводиться з метою виявлення та 

фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, 

відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було 

здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження 

розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді. У разі 

необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або 

прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням. До 

клопотання також має бути додано оригінали або копії документів та інших 

матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також 

витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань. Клопотання про обшук 

розглядається у суді в день його надходження за участю слідчого або 

прокурора [153]. 

При розслідуванні кримінальних правопорушень про використання 

малолітньої дитини для заняття жебрацтвом у слідчого виникає необхідність у 
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проведенні обшуку з метою відшукання грошей, речей, інших матеріальних 

цінностей, які за допомогою малолітнього випрошені у сторонніх осіб.  

З цією метою, слідчий, отримавши ухвалу слідчого судді про дозвіл на 

обшук житла чи іншого володіння особи, дотримуючись вимог ст. 236 КПК, 

повинен виконати її. Для цього слід визначитися із учасниками, яких слідчий 

запросить (відповідно до ч. 1 ст. 236 КПК – потерпілий, підозрюваний, захисник, 

представник та інші учасники кримінального провадження). У кримінальних 

провадженнях при розслідуванні кримінальних правопорушень про використання 

малолітньої дитини для заняття жебрацтвом, на наш погляд, участь малолітнього 

потерпілого у обшуку є недоцільною та неприпустимою. Адже слідчий повинен 

уникати травмуючих ситуацій, в яких зайвий раз наноситься непоправна шкода 

психіці малолітнього потерпілого. 

З метою одержання допомоги з питань, що потребують спеціальних знань, 

слідчий, для участі в обшуку має право запросити спеціалістів. Слідчий вживає 

належних заходів для забезпечення присутності під час проведення обшуку осіб, 

чиї права та законні інтереси можуть бути обмежені або порушені. Обшук житла 

чи іншого володіння особи на підставі ухвали слідчого судді повинен відбуватися 

в час, коли завдається найменша шкода звичайним заняттям особи, яка ними 

володіє, якщо тільки слідчий не вважатиме, що виконання такої умови може 

суттєво зашкодити меті обшуку. Перед початком виконання ухвали слідчого 

судді особі, яка володіє житлом чи іншим володінням, а за її відсутності – іншій 

присутній особі повинна бути пред’явлена ухвала і надана її копія. Слідчий, 

прокурор має право заборонити будь-якій особі залишити місце обшуку до його 

закінчення та вчиняти будь-які дії, що заважають проведенню обшуку. 

Невиконання цих вимог тягне за собою передбачену законом відповідальність. У 

разі відсутності осіб у житлі чи іншому володінні копія ухвали повинна бути 

залишена на видному місці у житлі чи іншому володінні особи. При цьому 

слідчий зобов’язаний забезпечити схоронність майна, що знаходиться у житлі чи 

іншому володінні особи, та неможливість доступу до нього сторонніх осіб. 

Обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, 
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необхідному для досягнення мети обшуку [153]. У юридичній літературі також 

наведено рекомендацію про те, що оптимально проводити обшук зранку, 

оскільки учасники обшуку працюють зі свіжими силами, а отже – 

продуктивно [188, с.310]. У процесі обшуку слід застосовувати такі прийоми, як 

плановість та послідовність обстеження приміщення, використовуючи 

ексцентричний, концентричний, фронтальний прийоми дослідження підлоги, 

стелі, громіздких об’єктів; активне використання технічних засобів та 

спеціальних знань спеціалістів; використання логічних та психологічних 

прийомів (особливу увагу слід звертати на дії осіб, які виявляють послужливість, 

прагнення в усьому полегшити роботу слідчого і таким чином залишити тайники 

недослідженими, створити неправильне уявлення, що шукати даремно); після 

добросовісної видачі об’єктів пошуку обшук не припиняється [347, с.288]. 

Якщо використання малолітньої дитини для заняття жебрацтвом вчинене 

організованою групою, то в житлі чи іншому володінні членів цієї групи слід 

проводити одночасні обшуки [5, с.18-19; 332, с.123; 83, с.226; 23, с.56; 208, с.138; 

35, с.285; 335, с.385; 82, с.30; 110, с.396; 22, с.312]. Під ними К. О. Чаплинський, 

на наш погляд, правильно розуміє погоджене за часом проведення 

взаємодіючими між собою слідчо-оперативними групами провадження кількох 

обшуків у різних місцях або осіб, які здійснюються в межах одного 

кримінального провадження [332, с.123]. 

Деякі автори їх ще іменують тактичною операцією «груповий обшук» та 

рекомендують у процесі проведення застосовувати ще одну тактичну операцію 

«допущение обыска с отрицательным результатом». Її суть полягає в тому, що 

реально існує декілька різних об’єктів обшуку. При здійсненні такої операції 

відповідно до тактичного задуму вибирається один із об’єктів обшуку, де і 

проводиться слідча (розшукова) дія, а за іншими здійснюється оперативний 

нагляд. У процесі такого оперативного нагляду встановлюється динаміка місця 

перебування злочинних формувань, ознаки переміщення об’єктів чи людей, зміна 

місця їх розташування. Після такого спостереження слідчий в змозі провести 

більш результативні обшуки [344, с.334]. 
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На наше переконання, такі науково обґрунтовані рекомендації будуть 

слушними і при розслідуванні використання малолітньої дитини для заняття 

жебрацтвом вчинене організованою групою. Узагальнення емпіричного 

матеріалу дозволяє нам зробити обґрунтоване припущення, що у процесі таких 

обшуків можна відшукати і малолітнього, якого використовували для заняття 

жебрацтвом, адже у вивчених нами кримінальних провадженнях (кримінальних 

справах) непоодинокими є випадки протиправного утримання, позбавлення волі і 

переховування таких малолітніх [236, с.250]. 

Досить слушним із цього приводу є коментар В. Ю. Шепітька про те, що в 

роботі правоохоронних органів відзначається поява нового об’єкта пошуку по 

даній категорії злочинів (вчинених організованими групами): особи, яку 

переховують у тих чи інших місцях (особливо при незаконному позбавленні волі 

чи викраденні людини). Проведення таких обшуків пов’язане із реальною 

загрозою вчинення збройного опору. Тому під час проведення обшуку може 

виникнути необхідність подолання такої протидії та затримання тих чи інших 

осіб [344, с.334].  

За рішенням слідчого чи прокурора може бути проведено обшук осіб, які 

перебувають в житлі чи іншому володінні, якщо є достатні підстави вважати, що 

вони переховують при собі предмети або документи, які мають значення для 

кримінального провадження. Обшук особи повинен бути здійснений особами тієї 

ж статі. Слідчий, прокурор під час проведення обшуку має право відкривати 

закриті приміщення, сховища, речі, якщо особа, присутня при обшуку, 

відмовляється їх відкрити або обшук здійснюється за відсутності визначених у 

КПК осіб. При обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, 

фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти 

графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих 

речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати речі і документи, які 

мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом 

з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального 

провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого 
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прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та 

не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово 

вилученим майном. Особи, у присутності яких здійснюється обшук, при 

проведенні цієї слідчої (розшукової) дії мають право робити заяви, що підлягають 

занесенню до протоколу обшуку [153]. 

Наступною нонвербальною слідчою (розшуковою) дією, що направлена на 

збір доказів у аналізованих кримінальних провадженнях, є огляд. Відповідно до 

ст. 237 КПК він проводиться слідчим чи прокурором з метою виявлення та 

фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення. 

Для участі в огляді може бути запрошений потерпілий, підозрюваний, захисник, 

законний представник та інші учасники кримінального провадження. З метою 

одержання допомоги з питань, що потребують спеціальних знань, слідчий, 

прокурор для участі в огляді може запросити спеціалістів. Особи, у присутності 

яких здійснюється огляд, при проведенні цієї слідчої (розшукової) дії мають 

право робити заяви, що підлягають занесенню до протоколу огляду. При 

проведенні огляду дозволяється вилучення лише речей і документів, які мають 

значення для кримінального провадження, та речей, вилучених з обігу. Усі 

вилучені речі і документи підлягають негайному огляду і опечатуванню із 

завіренням підписами осіб, які брали участь у проведенні огляду. У разі якщо 

огляд речей і документів на місці здійснити неможливо або їх огляд пов’язаний з 

ускладненнями, вони тимчасово опечатуються і зберігаються у такому вигляді 

доти, доки не буде здійснено їх остаточні огляд і опечатування. Слідчий, 

прокурор має право заборонити будь-якій особі залишити місце огляду до його 

закінчення та вчинювати будь-які дії, що заважають проведенню огляду. 

Невиконання цих вимог тягне за собою передбачену законом відповідальність. 

При огляді слідчий, прокурор або за їх дорученням залучений спеціаліст має 

право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати 

плани і схеми, виготовляти графічні зображення оглянутого місця чи окремих 

речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати речі і документи, які 

мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом 
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з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального 

провадження. Вилучені речі та документи, що не відносяться до предметів, які 

вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном [153]. 

 Виходячи із вимог наведеної норми КПК очевидним є факт унормованого 

права слідчого залучати до огляду потерпілого, однак в силу особливостей, якими 

характеризується потерпілий від використання малолітньої дитини для заняття 

жебрацтвом, через свій малолітній вік, вважаємо недоцільним виконання слідчим 

цього повноваження.  

 Проведеним нами вивченням кримінальних проваджень (кримінальних 

справ) встановлено, що найчастіше при розслідуванні використання малолітньої 

дитини для заняття жебрацтвом об’єктом огляду була місцевість, речі і 

документи. Це пов’язано, в першу чергу, з тим, що найчастіше дане кримінальне 

правопорушення вчиняється на певній місцевості, як от пішохідна зона, подвір’я 

біля церков, підземні переходи, приміщення і прилегла територія залізничних 

вокзалів та автовокзалів, а також місце події може бути «рухомим». Таку назву 

виділено деякими криміналістами, коли йдеться про вчинення злочину у 

трамвайних вагонах, автобусах, тролейбусах та у вагонах поїздів 

тощо [144, с.173]. 

 При розслідуванні аналізованого кримінального правопорушення як 

правило співпадають і місце події, і місце злочину, бо сліди у більшості випадків 

виявляються в тому ж місці, де і вчинялося кримінальне правопорушення.  

 Тактика огляду місця події від використання малолітнього для заняття 

жебрацтвом в першу чергу полягає у виборі слідчим методу просторового огляду 

місця події. На наше переконання, найбільш ефективним буде вибірковий метод, 

коли огляду підлягають лише ті ділянки місцевості, на яких, на думку слідчого, 

локалізовано найбільше слідів та об’єктів, що стосуються місця події. Також 

виправданим буде ексцентричний спосіб огляду, оскільки часто на початку 

огляду важко буває визначити межі місця події [188, с.297-298]. 

 До тактичних вимог, яких повинен дотримуватися слідчий в процесі 

огляду, слід віднести своєчасність (проведення слідчої (розшукової) дії відразу, 
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як тільки це необхідно); єдине керівництво оглядом (підпорядкування інших 

учасників слідчому); об’єктивність і повнота огляду (всебічне обстеження всієї 

обстановки, слідів та речових доказів); планомірність огляду (передбачає 

дотримання певного порядку в діях слідчого: визначення меж огляду, 

послідовність дій і об’єктів, які належить оглянути, дотримання тактичних і 

організаційних прийомів огляду); застосування науково-технічних засобів та 

суворе дотримання криміналістичних правил поводження з матеріальними 

джерелами доказової інформації [59, с.153-154]. 

 Виконанню перелічених вимог буде сприяти планування слідчим огляду 

місця події, яке є досить специфічним. Огляд місця події фактично є однією із 

небагатьох слідчих (розшукових) дій, яку завчасно не прийнято планувати  і 

письмові плани його проведення зазвичай не складаються. Це пов’язано із 

невідкладністю огляду, яка передбачає фактично негайне його проведення після 

отримання відомостей про вчинення кримінального правопорушення. Із 

тактичних міркувань прийнято планувати огляд уже на місці події, коли 

отримано первинну інформацію як про подію кримінального правопорушення, 

так і про обстановку. У такому випадку слідчий подумки складає план дій, який 

передбачає перш за все виконання тактичних задач огляду місця події. У ньому 

повинні знайти відображення задачі пошуку, фіксація слідів та інших речових 

доказів тощо [266, с.174-177]. 

 Після проведення організаційно-підготовчих заходів слідчий переходить 

безпосередньо до огляду, під час якого знайомиться з обстановкою місця події, 

висуває версії стосовно події злочину (робочий етап). Якщо діяльність слідчого 

на підготовчому етапі має організаційний характер, то на робочому етапі вона 

набуває дослідницького характеру [332, с.65]. 

 При реалізації робочого етапу огляду місця події, ділянки місцевості та ін., 

де підозрюваний використовував малолітнього для заняття жебрацтвом, увагу 

слід зосередити на відшуканні грошей та інших цінностей, які підозрюваний 

отримав від зазначеної протиправної діяльності, та провести їх детальний огляд. 

Також на місці події можуть бути залишені підручні засоби для сидіння, дитяча 
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коляска тощо. Огляд таких предметів здійснюють у межах загального огляду на 

місці їх виявлення. За необхідності й для більш ретельного огляду проводять 

окремий огляд таких об’єктів, про що складають окремий протокол [59, с.156]. 

 Так, у кримінальній справі № 323302 за результатами проведеного огляду 

місця події слідчим було виявлено та вилучено гроші в сумі 30 гривень 

15 копійок, які підозрювана Лакатош Л. А. отримала від використання свого 

малолітнього сина для заняття жебрацтвом. У подальшому вказані гроші були 

оглянуті як речові докази по кримінальній справі та долучені до її 

матеріалів [147]. 

 При розслідуванні цього кримінального правопорушення у процесі огляду 

місця події можна первинно з’ясувати, в яких діях підозрюваного полягало 

випрошування у сторонніх осіб матеріальних цінностей. Зокрема, якщо 

підозрюваний контролював зовні дії малолітнього, який самостійно випрошував 

матеріальні цінності у сторонніх осіб, то час перебування такого підозрюваного 

на місці події встановлюють, виходячи із кількості змін матеріальної обстановки, 

кількості слідів ніг, наявності решток їжі, випивки, слідів перевдягання, 

відпочинку, куріння тощо. Також обов’язково на місці події такий підозрюваний 

повинен залишити одорологічні (запахові) сліди [273, с.341]. 

 Звичайно, що інструментом, що здійснює логічний зв’язок знайденого з 

діями осіб, які брали участь у злочині, та іншими доказами, виступає причинно-

наслідковий зв’язок, який немов з мозаїчних фрагментів відновлює картину події. 

Якщо з цих позицій розглядати обставини події та складові об’єкти, пов’язані з 

подією злочину, можна побачити, що всі вони є наслідками певних причин. 

Аналіз таких наслідків і є підставою для уявного сходження до причини, що їх 

породила, а отже, й до встановлення шуканого. У процесі огляду узагальнення 

результатів аналізу дає змогу слідчому накопичувати інформацію, синтезувати її 

за допомогою встановлення причинних зв’язків, що й служать основою для 

формування уявної моделі події. Характер і обсяг доказової інформації 

обумовлюють повноту й обґрунтованість уявної моделі. Кожна модель події має 

певний ступінь правдоподібності, що зумовлено, з одного боку, наявною 
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інформацією, а з іншого – обставинами, які необхідно з’ясувати для встановлення 

об’єктивної істини. У тих випадках, коли обставини першої групи є більш чітко 

вираженими, то обґрунтованість версії, що висувається щодо події злочину, буде 

вагомішою, а її уявна модель – більш повною [145, с.225-226]. Схожої точки зору 

дотримуються й інші науковці [332, с.76; 189, с.10; 15, с 43; 182, с.52; 268, с.36; 

351, с.131; 277, с.9]. 

 Тому повноцінно проведений слідчим огляд місця події при вчиненні 

такого кримінального правопорушення, як використання малолітньої дитини для 

заняття жебрацтвом, дозволить слідчому сформувати обґрунтоване припущення 

про осіб та їх кількість, які використовували малолітнього для заняття 

жебрацтвом, ступінь родинних відносин потерпілого та підозрюваного, факт 

застосуванням насильства, наявність попередньої змови групи чи організованої 

групи осіб тощо. Ці фактичні дані можуть стати вихідними для правильної 

кваліфікації слідчим вчиненого кримінального правопорушення. 

 

 

3.1.4. Процесуальні та тактичні особливості підготовки і проведення 

змішаних (складних) слідчих (розшукових) дій 

 

Розглядаючи тактику провадження низки слідчих дій за КПК 1960 року, 

М. В. Салтевський стверджував, що пред’явлення для впізнання – це вербальна 

дія, психофізичну сутність якої становить впізнавання. Людина сприймає 

навколишній світ органами чуттів, унаслідок цього в її пам’яті утворюються 

сліди пам’яті – уявні суб’єктивні образи: зорові, слухові, нюхові, дотикальні. У 

повсякденній практичній діяльності людина безперервно сприймає реальні 

предмети і порівнює їх з образами, що зберігалися в її пам’яті, раніше 

сприйнятих предметів. Якщо ознаки і властивості реального предмета збігаються 

з ознаками образу, що запам’ятався, суб’єкт констатує, що це той самий предмет 

або схожий з ним. Такий механізм впізнавання, яким людина користується в 

практичному житті, поповнюючи свої знання новими суб’єктивними образами 
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пізнаваних об’єктів. Тому пред’явлення для впізнання – це спосіб (форма, метод) 

ідентифікації по пам’яті. Це специфічна процесуальна дія, в ході якої 

здійснюється криміналістична ідентифікація або групофікація за ідеальними 

відображеннями (уявними образами, слідами пам’яті) [273, с.374]. 

Ми в повному обсязі погоджуємося із всіма наведеними науково 

обґрунтованими доводами вказаного дослідника, за винятком віднесеності ним 

пред’явлення для впізнання до вербальних слідчих (розшукових) дій. Вважаємо, 

що із цього приводу слід підтримати доводи С. М. Стахівського щодо належності 

пред’явлення для впізнання до змішаних (складних) слідчих (розшукових) дій, 

адже ця процесуальна дія спрямована на отримання доказової інформації та 

даних як із матеріальних джерел, так із ідеальних джерел [289, с.10]. Розглядаючи 

концептуально тактичне забезпечення проведення слідчих дій за умов дії КПК 

1960 року, аналогічної точки зору дотримувався і К. О. Чаплинський та відносив 

пред’явлення для впізнання до процесуальних дій, коли інформація отримується 

зі змішаних джерел [332, с.307]. Детально досліджували дану слідчу (розшукову) 

дію й інші науковці, виробивши тактичні і методичні рекомендації щодо її 

належного провадження [297, с.277; 301, с.193; 135, с.117; 137, с.341; 138, с.559; 

74, с.25; 234, с.158; 136, с.116; 227, с.61; 18, с.117; 269, с.257; 211, с.147; 143, с. 

121; 196, с.2; 176, с.6; 6, с.210; 107, с.18]. 

У ст. 228 КПК України закріплено процесуальні вимоги щодо пред’явлення 

для впізнання особи. Зокрема унормовано правило про те, що перед тим, як 

пред’явити особу для впізнання, слідчий, прокурор попередньо з’ясовує, чи може 

особа, яка впізнає, впізнати цю особу, опитує її про зовнішній вигляд і прикмети 

цієї особи, а також про обставини, за яких вона бачила цю особу, про що складає 

протокол. Якщо особа заявляє, що вона не може назвати прикмети, за якими 

впізнає особу, проте може впізнати її за сукупністю ознак, у протоколі 

зазначається, за сукупністю яких саме ознак вона може впізнати особу. 

Забороняється попередньо показувати особі, яка впізнає, особу, яка повинна бути 

пред’явлена для впізнання, та надавати інші відомості про прикмети цієї особи. 

Особа, яка підлягає впізнанню, пред’являється особі, яка впізнає, разом з іншими 
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особами тієї ж статі, яких має бути не менше трьох і які не мають різких 

відмінностей у віці, зовнішності та одязі. Перед тим як пред’явити особу для 

впізнання, їй пропонується у відсутності особи, яка впізнає, зайняти будь-яке 

місце серед інших осіб, які пред’являються. Особі, яка впізнає, пропонується 

вказати на особу, яку вона має впізнати, і пояснити, за якими ознаками вона її 

впізнала. З метою забезпечення безпеки особи, яка впізнає, впізнання може 

проводитися в умовах, коли особа, яку пред’являють для впізнання, не бачить і не 

чує особи, яка впізнає, тобто поза її візуальним та аудіоспостереженням. Про 

умови проведення такого впізнання та його результати зазначається в протоколі. 

Про результати впізнання повідомляється особа, яка пред’являлася для впізнання. 

При пред’явленні особи для впізнання особі, щодо якої згідно з КПК вжито 

заходів безпеки, відомості про особу, взяту під захист, до протоколу не вносяться 

і зберігаються окремо. За необхідності впізнання може провадитися за 

фотознімками, матеріалами відеозапису з додержанням вимог, зазначених у 

ч.ч. 1, 2 цієї статті. Проведення впізнання за фотознімками, матеріалами 

відеозапису виключає можливість у подальшому пред’явленні особи для 

впізнання. Фотознімок з особою, яка підлягає впізнанню, пред’являється особі, 

яка впізнає, разом з іншими фотознімками, яких повинно бути не менше трьох. 

Фотознімки, що пред’являються, не повинні мати різких відмінностей між собою 

за формою та іншими особливостями, що суттєво впливають на сприйняття 

зображення. Особи на інших фотознімках повинні бути тієї ж статі і не повинні 

мати різких відмінностей у віці, зовнішності та одязі з особою, яка підлягає 

впізнанню. Матеріали відеозапису з зображенням особи, яка підлягає впізнанню, 

можуть бути пред’явлені лише за умови зображення на них не менше чотирьох 

осіб, які повинні бути тієї ж статі і не повинні мати різких відмінностей у віці, 

зовнішності та одязі з особою, яка підлягає впізнанню. При пред’явленні особи 

для впізнання можуть бути залучені спеціалісти для фіксування впізнання 

технічними засобами, психологи, педагоги та інші спеціалісти. За правилами цієї 

статті може здійснюватися пред’явлення особи для впізнання за голосом або 

ходою, при цьому впізнання за голосом повинно здійснюватися поза візуальним 
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контактом між особою, що впізнає, та особами, які пред’явлені для 

впізнання [153]. 

Пред’явлення для впізнання особи за матеріальними зображеннями у 

вигляді суб’єктивних портретів (малюнків, фотороботів, композиційних 

мальованих портретів, скульптурних портретів обличчя за черепом) у чинному 

КПК не передбачено, а тому забороняється [142, с.195]. 

У порівнянні із ст. 174 КПК 1960 року аналізована норма чинного КПК 

містить ряд новацій та позитивних революційних моментів, зокрема: 

- у ст. 228 чинного КПК законодавцем не обмежується коло осіб – 

учасників кримінального провадження, які можуть впізнавати і яких можуть 

пред’являти для впізнання (у ч. 1 ст. 174 КПК 1960 року закріплювалося право 

слідчого пред’являти для впізнання яку-небудь особу лише свідкові, потерпілому, 

обвинуваченому, підозрюваному); 

- у чинній нормі КПК, у порівнянні із КПК 1960 року, більш деталізовано 

робочий етап проведення пред’явлення для впізнання в цілому та за 

фотознімками; 

- унормовано нові, не закріплені у КПК раніше, види впізнання, зокрема 

впізнання за матеріалами відеозапису, а також за такими функціональними 

ознаками людини, як за голосом та ходою. 

Що ж стосується пред’явлення для впізнання поза візуальним 

спостереженням, то на сьогоднішній день такий різновид пред’явлення для 

впізнання іменується, як впізнання поза візуальним та аудіоспостереженням. 

Саме із даного приводу у нас є деякі зауваження та доповнення.  

У 2006 році щодо тактики проведення такого різновиду впізнання людини 

було захищено дисертаційне дослідження на здобуття наукового ступеня 

кандидата юридичних наук [11] та вийшли друком методичні рекомендації [10]. 

Вважаємо за доцільне такий вид пред’явлення для впізнання виділити в серію 

окремих норм в чинному КПК, як це було вже запропоновано у вказаних вище 

роботах щодо пред’явлення для впізнання поза візуальним спостереженням, 

виходячи із специфіки його проведення, громіздкого підготовчого та робочого 
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етапів даного різновиду слідчої (розшукової) дії. 

Також у нас викликає застереження об’єднання законодавцем у ст. 232 КПК 

різновидів двох різнопланових слідчих (розшукових) дій, як от допит та 

пред’явлення для впізнання. Як нам видається, лише той факт, що ці 

процесуальні дії можуть проводитися у режимі відеоконференції не може бути 

підставою для їх об’єднання в одну процесуальну норму. Доцільніше було б, 

слідуючи вказаним вище рекомендаціям, процесуальний порядок проведення 

впізнання в режимі відеоконференції відобразити у серії норм, що стосуються 

пред’явлення для впізнання, зокрема поряд із таким його різновидом, як 

впізнання поза візуальним та аудіоспостереженням, а ті процесуальні вимоги, що 

стосуються допиту в режимі відеоконференції передбачити у новій ст. 2241 КПК. 

Статтею 229 КПК врегламентовано процесуальний порядок пред’явлення 

речей для впізнання. Зокрема передбачено, що перед тим, як пред’явити для 

впізнання річ, слідчий, прокурор або захисник спочатку запитує в особи, яка 

впізнає, чи може вона впізнати цю річ, опитує про ознаки цієї речі і обставини, за 

яких вона цю річ бачила, про що складається протокол. Якщо особа заявляє, що 

вона не може назвати ознаки, за якими впізнає річ, проте може впізнати її за 

сукупністю ознак, особа, яка проводить процесуальну дію, зазначає це у 

протоколі. Забороняється попередньо показувати особі, яка впізнає, річ, яка 

повинна бути пред’явлена для впізнання, та надавати інші відомості про її 

прикмети. Річ, що підлягає впізнанню, пред’являється особі, яка впізнає, в числі 

інших однорідних речей одного виду, якості і без різких відмінностей у 

зовнішньому вигляді, у кількості не менше трьох. Особі, яка впізнає, 

пропонується вказати на річ, яку вона впізнає, і пояснити, за якими ознаками вона 

її впізнала. Якщо інших однорідних речей не існує, особі, яка впізнає, 

пропонується пояснити, за якими ознаками вона впізнала річ, яка їй 

пред’являється в одному екземплярі. В силу вимог ст. 231 КПК про проведення 

пред’явлення для впізнання складається протокол згідно з вимогами КПК, у 

якому докладно зазначаються ознаки, за якими особа впізнала особу, річ чи труп, 

або зазначається, за сукупністю яких саме ознак особа впізнала особу, річ чи 
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труп. У разі проведення пред’явлення для впізнання згідно з правилами, 

передбаченими частинами п’ятою і шостою ст. 228 КПК, у протоколі, крім 

відомостей, передбачених цією статтею, обов’язково зазначається, що 

пред’явлення для впізнання проводилося в умовах, коли особа, яка пред’явлена 

для впізнання, не бачила і не чула особи, яка впізнає, а також вказуються всі 

обставини і умови проведення такого пред’явлення для впізнання. У такому разі 

анкетні дані особи, яка впізнає, до протоколу не вносяться і не долучаються до 

матеріалів досудового розслідування. Якщо проводилося фіксування ходу 

слідчої (розшукової) дії технічними засобами, до протоколу додаються 

фотографії осіб, речей чи трупа, що пред’являлися для впізнання, матеріали 

відеозапису. У разі якщо пред’явлення для впізнання проводилося в умовах, коли 

особа, яку пред’явили для впізнання, не бачила і не чула особи, яка впізнає, всі 

фотографії, матеріали відеозаписів, за якими може бути встановлена особа, яка 

впізнавала, зберігаються окремо від матеріалів досудового розслідування [15]. 

Необхідність у проведенні пред’явлення для впізнання виникає у слідчого, 

виходячи з фактичних обставин кримінального провадження. Дана 

слідча (розшукова) дія не є обов’язковою для провадження за чинним КПК і не 

була такою за КПК 1960 року, про що вже відзначалося свого часу у 

монографічній літературі [331, с.311].  

Слідчий проводить пред’явлення для впізнання, розслідуючи різні 

кримінальні правопорушення, однак щодо ряду з них така слідча (розшукова) дія 

проводиться досить часто. Так, проведеним нами вивченням матеріалів 

кримінальних проваджень (кримінальних справ) встановлено, що практично у 

60% випадків слідчий, розслідуючи кримінальні правопорушення про 

використання малолітнього для заняття жебрацтвом, проводив цю 

слідчу (розшукову) дію. Зокрема, у 40 % досліджених нами випадків для 

впізнання свідкам пред’являвся підозрюваний, з них у 10 випадках за 

фотознімками. У решті вивчених матеріалів пред’являлися для впізнання цінності 

та майно, що було отримане підозрюваним внаслідок використання малолітнього 

для зайняття жебрацтвом. У 4 випадках проводилося так зване пред’явлення для 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T124651.html#1763
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T124651.html#16
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впізнання за зворотними ідентифікаційними зв’язками, тобто коли підозрюваний 

впізнавав малолітню дитину, яку використовував для заняття жебрацтвом. У 5 

випадках свідки впізнавали малолітнього потерпілого. Отже, з метою підвищення 

ефективності та результативності пред’явлення для впізнання при розслідуванні 

кримінальних правопорушень про використання малолітнього для заняття 

жебрацтвом слідчому необхідно володіти арсеналом тих криміналістичних 

прийомів, які детально описані у спеціальній літературі.  

Так, під час допиту, який проводиться з метою встановлення ознак 

зовнішності особи, доцільно застосовувати науково-технічні засоби і способи, що 

полегшать складання словесного портрету. До них належать виготовлення 

мальованих портретів, різних фотороботів (в тому числі з використанням 

комп’ютерної техніки). Також у допитуваного слід з’ясувати, чи не був він у 

стані переляку, хвилювання в момент спостереження, що могло викликати у 

нього неправильне сприйняття. Крім того, слідчий повинен з’ясувати тип і 

особливості пам’яті допитуваного, а у випадку пред’явлення для впізнання за 

голосом – можливість цієї особи визначити особливості голосу особи, яка буде 

пред’являтися для впізнання: тембр, висоту, силу, хрипоту, шепелявість, 

місцевий діалект тощо [134, с.142]. 

На робочому етапі даної слідчої (розшукової) дії слід дотримуватись 

наступних рекомендацій, які мають успішні результати у практичній діяльності 

слідчих підрозділів, а саме: 

- на особі, яка пред’являється для впізнання, по можливості повинен 

бути той самий одяг, в якому спостерігав його впізнаючий. Статисти повинні 

бути одягнуті у схожий одяг; 

- пред’явлення для впізнання за голосом чи особливостям мови 

повинно проводитися таким чином, щоб впізнаючий не бачив особи, яку впізнає, 

а лише чув її голос. Потрібно створити можливість для впізнаючого порівняти 

голоси декількох осіб. Слідчому слід врахувати можливість здійснити умисні 

спроби особою, яка пред’являється для впізнання, змінити чи імітувати голос; 

- при проведенні пред’явлення для впізнання за ходою слід 
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продемонструвати впізнаючому ходу не тільки особи, яка пред’являється для 

впізнання, а й інших осіб – статистів. У процесі такого впізнання відзначаються 

ознаки ходи, її вид (підстрибуюча, шаркаюча, морська); 

- при впізнанні за фотознімками їх слід підбирати в фас, в профіль, в ¾ 

повороту голови і наклеювати на один листок паперу, нумерувати, проставляти 

на куті кожної фотокартки відбиток печатки; 

- при пред’явленні для впізнання за відеозаписом впізнаючому 

пред’являють відеофільм, відеоматеріал чи відеофільми із зображенням особи, 

яка пред’являється для впізнання, серед інших осіб тієї ж статі в кількості не 

менше трьох, які не мають різких відмінностей в зовнішності та одягу [134, с.223-

224]. 

При проведенні пред’явлення для впізнання особи за функціональними 

ознаками слідчий повинен дуже ретельно підбирати осіб, які б могли 

демонструвати аналогічні властивості. Одну й ту ж навичку слід демонструвати 

послідовно для всіх осіб. Слідчий має створити належні умови сприйняття, 

можливість повторити прийом [347, с.299]. 

Наступною складною слідчою (розшуковою) дією, яка проводиться з метою 

збору доказів при розслідуванні кримінальних правопорушень щодо 

використання малолітньої дитини для заняття жебрацтвом, є експертиза. 

Процесуальний порядок її призначення, проведення і проблеми, які при цьому 

виникають в умовах дії КПК 1960 року, були предметом дослідження значної 

кількості науковців [4; 20; 55; 61; 65; 79; 84; 100; 110; 111; 121; 127]. 

Відповідно до ст. 242 КПК експертиза проводиться експертом за 

зверненням сторони кримінального провадження або за дорученням слідчого 

судді чи суду, якщо для з’ясування обставин, що мають значення для 

кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не допускається 

проведення експертизи для з’ясування питань права. Слідчий або прокурор 

зобов’язаний звернутися до експерта для проведення експертизи щодо: 

1) встановлення причин смерті; 

2) встановлення тяжкості та характеру тілесних ушкоджень; 
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3) визначення психічного стану підозрюваного за наявності відомостей, які 

викликають сумнів щодо його осудності, обмеженої осудності; 

4) встановлення віку особи, якщо це необхідно для вирішення питання про 

можливість притягнення її до кримінальної відповідальності, а іншим способом 

неможливо отримати ці відомості; 

5) встановлення статевої зрілості потерпілої особи в кримінальних провадженнях 

щодо злочинів, передбачених ст. 155 Кримінального кодексу України. 

Примусове залучення особи для проведення медичної або психіатричної 

експертизи здійснюється за ухвалою слідчого судді, суду [153]. 

У ст. 243 КПК визначено порядок залучення експерта, зокрема сторона 

обвинувачення залучає експерта за наявності підстав для проведення експертизи, 

у тому числі за клопотанням сторони захисту чи потерпілого. Сторона захисту 

має право самостійно залучати експертів на договірних умовах для проведення 

експертизи, у тому числі обов’язкової. Експерт може бути залучений слідчим 

суддею за клопотанням сторони захисту у випадках та в порядку, передбачених 

ст. 244 КПК [153]. 

Отже, виходячи із необхідності правильної кваліфікації дій підозрюваного 

у вчиненні використання малолітньої дитини для заняття жебрацтвом, при 

ознаках нанесення тілесних ушкоджень малолітньому потерпілому, слідчий, 

керуючись ч. 2 ст. 242 КПК, зобов’язаний призначити судово-медичну 

експертизу для встановлення тяжкості та характеру тілесних ушкоджень. Якщо 

згідно висновку експерта буде встановлено, що малолітньому потерпілому 

спричинені середньої тяжкості чи тяжкі тілесні ушкодження, то дії 

підозрюваного слід кваліфікувати за ч. 3 ст. 1501 КК України. При призначенні 

експертиз слідчий повинен правильно вміти визначати черговість їх проведення. 

Якщо одні і ті ж об’єкти підлягають різним експертним дослідженням, чи коли 

проведення одних експертиз обумовлене результатами інших, слідчий має 

визначити найбільш доцільну послідовність їх провадження. У кожному 

конкретному випадку треба визначити ту першу експертизу, яка дозволить 

провести і наступні дослідження, оскільки неправильно вибрана перша 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2012_02_04/an/808/T012341.html#808
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експертиза може знищити сліди і не дасть можливості проводити наступні 

експертизи. Наприклад, якщо із матеріалів кримінального провадження буде 

встановлено, що підозрюваний у використанні малолітньої дитини для заняття 

жебрацтвом наносив тілесні ушкодження малолітньому потерпілому ножем, то 

першочергово доцільно призначати дактилоскопічну експертизу по 

встановленню наявності слідів пальців рук підозрюваного на рукоятці ножа. У 

подальшому рекомендується призначити комплексну судову-медичну і 

матеріалознавчу (волокнознавчу) експертизу для встановлення наявності на 

клинку ножа нашарувань мікроволокон, слідів крові, що утворились у результаті 

контакту ножа із тілом і одягом малолітнього потерпілого. Лише на завершення 

доцільно призначити експертизи по встановленні належності знаряддя злочину 

до холодної зброї і трасологічну експертизу по механізму утворення пошкоджень 

на одязі малолітнього вказаним ножем [266, с.287]. 

При підготовці до призначення експертизи, у ході її виконання й у процесі 

оцінки висновку слідчий повинен тісно взаємодіяти із судовим експертом та 

іншими компетентними особами. Під час підготовки матеріалів слідчий 

консультується з фахівцем, що брав участь у слідчій (розшуковій) дії, з 

майбутнім експертом, якщо він уже визначений, або іншою компетентною 

особою [144, с.234]. 

Призначаючи експертизу, слідчий готує постанову. Це правило прямо не 

закріплено у нормах чинного КПК на відміну від КПК 1960 року. Однак саме так 

при розслідуванні кримінальних правопорушень поступають слідчі. Така 

постанова повинна складатися із трьох частин, а саме: вступної, 

описової (викладається короткий зміст обставин провадження; детальні відомості 

відносно об’єктів експертизи; формулюються підстави для призначення 

експертизи із вказівкою норм КПК), резолютивної (слідчий формулює рішення 

про призначення експертизи; вказується її вид, прізвище, ім’я, по-батькові 

експерта чи назва експертної установи; питання, по яких слід дати висновок; 

перелік матеріалів, що надаються експерту) [344, с.244]. 
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 Вибір експертної установи чи експерта здійснюється слідчим з 

урахуванням виду експертизи, об’єктів дослідження і характеру питань, що 

ставляться на вирішення експертизи. В Україні існує система судово-експертних 

установ, в яких проводяться судові експертизи. Якщо експертиза проводиться 

поза їх межами, то слідчим визначається конкретний експерт [134, с.172]. 

 Однак криміналістичні, судово-медичні і судово-психіатричні експертизи 

проводяться тільки в державних спеціалізованих установах, науково-дослідних 

інститутах судових експертиз, науково-дослідних лабораторіях судових 

експертиз, бюро судово-медичних експертиз, науково-дослідних, експертно-

криміналістичних центрах головних управлінь і обласних управлінь, 

міністерствах юстиції, внутрішніх справ, охорони здоров’я, оборони і Служби 

безпеки [273, с.406]. 

 Виходячи із перелічених вимог, на наше переконання, у кримінальних 

провадженнях щодо використання малолітньої дитини для заняття жебрацтвом 

слідчий повинен призначати комплексну психолого-психіатричну і психологічну 

експертизу малолітнього потерпілого. Це випливає із результатів здобутої нами 

емпірики щодо кримінологічної характеристики особи малолітнього 

потерпілого (у 40 % досліджених ними кримінальних проваджень (кримінальних 

справ) малолітні потерпілі страждали на хворобу Дауна, розумову відсталість 

легкого та середнього ступенів) та необхідності встановлення і підтвердження 

факту безпорадного стану потерпілого, який не викликаний його малоліттям. 

Незважаючи на те, що така кваліфікуюча ознака, як використання безпорадного 

стану потерпілого у ст. 1501 КК України відсутня, хоча сам факт малоліття 

потерпілого вже означає його фізичну та психічну безпорадність [213, с.390], для 

ефективного провадження слідчих (розшукових) дій, особливо допиту, слідчому 

необхідно володіти такими відомостями про малолітнього потерпілого. 

Враховуючи викладене, пропонуємо внести доповнення до назви та змісту ст. 486 

КПК та відобразити її у наступному викладі: 
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«Стаття 486. Комплексна психолого-психіатрична і психологічна 

експертиза неповнолітнього підозрюваного, обвинуваченого чи малолітнього 

потерпілого 

1. У разі необхідності для вирішення питання про наявність у 

неповнолітнього підозрюваного, обвинуваченого чи малолітнього потерпілого 

психічного захворювання чи затримки психічного розвитку та його здатності 

повністю або частково усвідомлювати значення своїх дій і керувати ними в 

конкретній ситуації призначається комплексна психолого-психіатрична 

експертиза. 

2. Для з’ясування рівня розвитку, інших соціально-психологічних рис особи 

неповнолітнього підозрюваного, обвинуваченого чи малолітнього потерпілого, 

які необхідно враховувати при призначенні покарання, обранні заходу виховного 

характеру або під час провадження слідчих (розшукових) та інших 

процесуальних дій за його участю, може бути призначена психологічна 

експертиза». 

Результати проведеного нами вивчення стану розслідування кримінальних 

проваджень щодо використання малолітньої дитини для заняття жебрацтвом 

також засвідчують, що є низка проблем у слідчій діяльності із встановленням віку 

такого малолітнього потерпілого. В першу чергу це пов’язано із тим, що будь-які 

документи, які б підтверджували вік потерпілого, у ряді випадків відсутні, а 

проведеними заходами та слідчими (розшуковими) й іншими процесуальними 

діями знайти будь-яке документальне підтвердження віку не представляється 

можливим. У такому випадку, на наше переконання, слідчий, виходячи із 

криміналістичних рекомендацій, повинен призначити судово-медичну експертизу 

по встановленні віку такого потерпілого. В іншому ж випадку, без фактичних 

даних, що підтверджують малоліття потерпілого, кваліфікувати кримінальне 

правопорушення за ст. 1501 КК України буде помилково. 

 Ще в умовах дії КПК 1960 року К. О. Чаплинський цілком обґрунтовано 

стверджував, що відтворення обстановки й обставин події належить до 

найскладніших слідчих дій. У правоохоронній діяльності, особливо при 
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розслідуванні тяжких злочинів, проведення цієї процесуальної дії має важливе, а 

часом – вирішальне значення. Однак, незважаючи на це, у слідчій практиці 

досить рідко використовуються його пізнавальні можливості [332, с.381], хоча 

значна кількість науковців присвятила свої ґрунтовні праці методиці і тактиці 

провадження цієї процесуальної дії [292; 216; 183; 31; 327; 269; 177; 60; 286; 330]. 

 На сьогоднішній день, на відміну від КПК 1960 року, у чинному КПК 

урегульовано процесуальний порядок провадження лише слідчого експерименту і 

це, як правильно відзначає В. Г. Лукашевич, суттєво обмежило традиційні засоби 

доказування, що позитивно себе зарекомендували в минулому. У ст. 194 КПК 

1960 року було передбачено проведення по суті двох різних за свою 

пізнавальною сутністю та логіко-інформаційною структурою слідчих дій – 

перевірки і уточнення показань на місці та слідчого експерименту [177, с.33]. Так, 

з метою перевірки й уточнення результатів допиту свідка, потерпілого, 

підозрюваного або обвинуваченого або даних, одержаних при провадженні 

огляду та інших слідчих дій, слідчий міг виїхати на місце і в присутності 

понятих, а в необхідних випадках з участю спеціаліста, свідка, потерпілого і 

підозрюваного або обвинуваченого відтворити обстановку й умови, в яких ті чи 

інші події могли відбуватися в дійсності. Виконання цих дій допускалося при 

умові, коли вони не принижували гідність осіб, що брали у них участь, і не були 

небезпечними для їх здоров’я. В необхідних випадках слідчий проводив 

вимірювання, складав плани і креслення, а також проводив фотографування. Про 

проведення всіх зазначених дій складався протокол [154]. 

 Результати проведеного нами вивчення кримінальних 

проваджень (кримінальних справ) засвідчують, що в умовах дії КПК 1960 року у 

процесі розслідування кримінальних справ щодо використання малолітнього для 

заняття жебрацтвом слідчі, практично у кожному другому випадку, проводили з 

метою збору та перевірки доказів таку слідчу дію, як відтворення обстановки і 

обставин події. Як правило, відтворювали обстановку та обставини злочину на 

місці його вчинення за участю підозрюваного та інших обов’язкових учасників.  

 У вивчених нами кримінальних провадженнях, розпочатих з 20 листопада 
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2012 року, встановлено зовсім протилежну ситуацію. У жодному дослідженому 

нами кримінальному провадженні щодо розслідування кримінальних 

правопорушень про використання малолітньої дитини для заняття жебрацтвом 

слідчий експеримент з метою збору чи перевірки доказів не проводився. Це 

можна пояснити, на наш погляд, наступними причинами:  

- у поле нашого зору в архівах судів потрапила незначна кількість 

розглянутих кримінальних провадження в силу короткого строку дії чинного 

КПК і, логічно, нетривалої слідчої і судової практики по їх розгляду за новими 

процесуальними вимогами; 

- через збереження у чинному КПК лише одного елементу колишньої 

слідчої дії відтворення обстановки й обставин події, в силу своєї процесуальної 

специфіки, слідчий експеримент по розслідуванні даної категорії кримінальних 

правопорушень не несе суттєвого доказового значення. 

 Ми схиляємося до другого варіанту запропонованого нами розвитку подій, 

адже відповідно до ст. 240 чинного КПК з метою перевірки і уточнення 

відомостей, які мають значення для встановлення обставин кримінального 

правопорушення, слідчий, прокурор має право провести слідчий експеримент 

шляхом відтворення дій, обстановки, обставин певної події, проведення 

необхідних дослідів чи випробувань. За необхідності слідчий експеримент може 

проводитися за участю спеціаліста. Під час проведення слідчого експерименту 

можуть проводитися вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, 

складатися плани і схеми, виготовлятися графічні зображення, відбитки та зліпки, 

які додаються до протоколу. До участі в слідчому експерименті можуть бути 

залучені підозрюваний, потерпілий, свідок, захисник, представник. Проведення 

слідчого експерименту допускається за умови, що при цьому не створюється 

небезпека для життя і здоров’я осіб, які беруть у ньому участь, чи оточуючих, не 

принижуються їхні честь і гідність, не завдається шкода. Слідчий експеримент, 

що проводиться в житлі чи іншому володінні особи, здійснюється лише за 

добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого 

судді за клопотанням слідчого, погодженого з прокурором, або прокурора, яке 
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розглядається в порядку, передбаченому цим Кодексом, для розгляду клопотань 

про проведення обшуку в житлі чи іншому володінні особи. Про проведення 

слідчого експерименту слідчий, прокурор складає протокол згідно з вимогами 

КПК. Крім того, у протоколі докладно викладаються умови і результати слідчого 

експерименту [153]. Важливою умовою проведення слідчого експерименту є його 

проведення в умовах, максимально наближених до тих, у яких у минулому 

відбувалася досліджувана дія чи подія. Тому, перш ніж проводити дослідницькі 

дії, необхідно відтворити (реконструювати) обстановку, у якій вони 

проводитимуться. Ступінь реконструкції залежить від характеру експерименту, 

обстановки, у якій він здійснюватиметься, від можливостей реконструювання. 

Недотримання цієї умови розцінюється як порушення вимог кримінального 

процесуального закону, що спричиняє втрату доказового значення одержаних 

даних. Експериментальні дії, що можуть проводитися в рамках слідчого 

експерименту, можна поділити на дві групи: 1) ті, що пов’язані із відтворенням 

дій; 2) ті, що пов’язані із реконструкцією обстановки і обставин події [72, с.405]. 

 Отже, можемо констатувати, що до чинного КПК із КПК 1960 року 

законодавцем включено лише одну складову частину колишньої слідчої дії – 

відтворення обстановки й обставин події, яка полягає у реалізації слідчим лише 

експериментальних дій, проводити які слідчому при розслідуванні ряду 

кримінальних правопорушень немає ні процесуальних, ні фактичних підстав, або 

ж у цьому нема доцільності.  

3.2. Проведення негласних слідчих (розшукових) дій та інших 

процесуальних дій при розслідуванні злочинів про використання 

малолітньої дитини для заняття жебрацтвом 

 

 Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК сторона обвинувачення здійснює збирання 

доказів шляхом проведення не лише слідчих (розшукових) дій, а й негласних 

слідчих (розшукових) дій і також інших процесуальних дій, передбачених 

КПК [153].  
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Тобто ми можемо констатувати, що вперше у чинному КПК, зокрема у ч. 2 

ст. 99, унормовано положення про те, що протоколи, складені за результатами 

проведення негласних слідчих (розшукових) дій та додатки до них, матеріали 

фотозйомки, звукозапису, відеозапису та інші носії інформації (у тому числі 

електронні), а також носії інформації, на яких за допомогою технічних засобів 

зафіксовано процесуальні дії, якщо вони складені у порядку, що передбачений у 

КПК, належать до такого джерела доказів, як документи. Матеріали, в яких 

зафіксовано фактичні дані про протиправні діяння окремих осіб та груп осіб, 

зібрані оперативними підрозділами з дотриманням вимог Закону України «Про 

оперативно-розшукову діяльність», за умови відповідності вимогам ст. 99 КПК, є 

документами та можуть використовуватися в кримінальному провадженні як 

докази [153]. 

Ці положення є революційними і в них відображено пропозиції провідних 

науковців, які десятиліттями їх обґрунтовували на сторінках спеціальної 

юридичної літератури. Слід також відзначити, що в останній діючій редакції КПК 

1960 року, із змінами станом на 16 червня 2011 року, вже у ч. 2 ст. 65 було 

унормовано положення про те, що джерелами доказів, серед інших, є протоколи з 

відповідними додатками, складеними уповноваженими органами за результатами 

оперативно-розшукових заходів. Тобто за умов дотримання встановленої у 

тогочасному КПК та відомчих нормативно-правових документах процесуальної 

процедури результати оперативно-розшукової діяльності із додатками набували 

статусу доказів.  

На сьогоднішній день законодавець пішов у цьому напрямі набагато 

дальше, розширивши у КПК 2012 року засоби збирання доказів у кримінальному 

провадженні шляхом закріплення в ньому загальної процедури проведення 

негласних слідчих (розшукових) дій. Раніше більшість цих заходів, крім 

накладення арешту, огляду та виїмки кореспонденції і знаття інформації з каналів 

зв’язку (ст. 1871 КПК 1960 р.), можна було здійснювати лише в межах 

оперативно-розшукової діяльності, яку ініціативно проводили оперативні 

підрозділи органів, визначені у ст. 5 Закону України «Про оперативно-розшукову 
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діяльність» [72, с.417]. Норми КПК, які регламентують негласні 

слідчі (розшукові) дії, мають сприяти вирішенню дилем щодо використання 

результатів оперативно-розшукової діяльності у кримінальному 

процесі [264, с.611-616]. 

Протилежно-полярні погляди теж мають місце. Так, О. В. Меживой 

проблему вбачає в тому, що законодавцем фактично зроблено спробу 

регламентувати оперативно-розшукову діяльність за допомогою кримінальних 

процесуальних норм, тому що КПК 2012 року не просто зачіпає сферу про-

цесуальних відносин, а змішує різні за змістом і суттю поняття (процесуальні і не 

процесуальні), що є абсурдним [195, с.124]. На наш погляд, такі критичні 

зауваження не можуть бути голослівними, повинні виходити із результатів 

апробації нового законодавства і розробки напрямів із його удосконалення, 

усунення існуючих прогалин та суперечностей норм в КПК. 

У спеціальній юридичній літературі деякими науковцями висловлено і 

критичні погляди щодо самої назви такого способу збирання доказів. Зокрема, 

В. П. Меживой небезпідставно відзначає, що аналіз ознак запропонованих у КПК 

негласних слідчих (розшукових) дій дозволяє дійти висновку про їх практично 

повну тотожність з оперативно-розшуковими заходами, які протягом десятків 

років успішно здійснювалися уповноваженими оперативними підрозділами. 

Таким чином, закріплені у КПК 2012 року негласні слідчі дії фактично є 

оперативно-розшуковими заходами, але чомусь їх синонім законодавець зазначив 

у дужках як «розшукові», замість «оперативно-розшукові». Таке тлумачення 

законодавця є неправильним. У даному випадку доцільніше було б закріпити у 

КПК термін «оперативно-розшукові» дії [194, с.119]. Такі авторські коментарі 

заслуговують на увагу, оскільки випливають із глибокого дискурсу в історичне 

надбання оперативно-розшукової діяльності та її еволюції.  

Відповідно до ст. 246 КПК негласні слідчі (розшукові) дії – це різновид 

слідчих (розшукових) дій, відомості про факт та методи проведення яких не 

підлягають розголошенню, за винятком випадків, передбачених КПК. Негласні 

слідчі (розшукові) дії проводяться у випадках, якщо відомості про злочин та 
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особу, яка його вчинила, неможливо отримати в інший спосіб. Негласні 

слідчі (розшукові) дії, передбачені ст.ст.  260, 261, 262, 263, 264 (в частині дій, що 

проводяться на підставі ухвали слідчого судді), 267, 269, 270, 271, 272, 274 КПК, 

проводяться винятково в кримінальному провадженні щодо тяжких або особливо 

тяжких злочинів. Рішення про проведення негласних слідчих (розшукових) дій 

приймає слідчий, прокурор, а у випадках, передбачених КПК – слідчий суддя за 

клопотанням прокурора або за клопотанням слідчого, погодженого з прокурором. 

Слідчий зобов’язаний повідомити прокурора про прийняття рішення щодо 

проведення певних негласних слідчих (розшукових) дій та отримані результати. 

Прокурор має право заборонити проведення або припинити подальше проведення 

негласних слідчих (розшукових) дій. Виключно прокурор має право прийняти 

рішення про проведення такої негласної слідчої (розшукової) дії, як контроль за 

вчиненням злочину. У рішенні про проведення негласної слідчої (розшукової) дії 

зазначається строк її проведення. Строк проведення негласної слідчої (роз-

шукової) дії може бути продовжений: прокурором, якщо негласна 

слідча (розшукова) дія проводиться за його рішенням – до вісімнадцяти місяців; 

керівником органу досудового розслідування, якщо негласна слідча (розшукова) 

дія проводиться за його або слідчого рішенням – до шести місяців; начальником 

головного, самостійного управління Міністерства внутрішніх справ України, 

Центрального управління Служби безпеки України, головного управління, 

управління Міністерства внутрішніх справ України, органу, що здійснює 

контроль за додержанням податкового законодавства, органу державного бюро 

розслідувань в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та 

Севастополі, регіонального органу Служби безпеки України в межах компетенції, 

якщо негласна слідча (розшукова) дія проводиться за рішенням слідчого – до 

дванадцяти місяців; Міністром внутрішніх справ України, Головою Служби 

безпеки України, головою органу, що здійснює контроль за додержанням 

податкового законодавства, головою державного бюро розслідувань, якщо 

негласна слідча (розшукова) дія проводиться за рішенням слідчого – до 

вісімнадцяти місяців; слідчим суддею, якщо негласна слідча (розшукова) дія 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T124651.html#2013
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http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T124651.html#2021
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проводиться за його рішенням у порядку, передбаченому ст. 249 КПК. Проводити 

негласні слідчі (розшукові) дії має право слідчий, який здійснює досудове 

розслідування злочину, або за його дорученням – уповноважені оперативні 

підрозділи органів внутрішніх справ, органів безпеки, органів, що здійснюють 

контроль за додержанням податкового законодавства, органів Державної 

пенітенціарної служби України, органів Державної прикордонної служби 

України, органів Державної митної служби України. За рішенням слідчого чи 

прокурора до проведення негласних слідчих (розшукових) дій можуть залучатися 

інші особи [153]. 

 Отже, виходячи із вимог аналізованої норми КПК, керуючись ч. 4 ст. 12 КК 

України, можна констатувати, що при розслідуванні такого кримінального 

правопорушення, як використання малолітньої дитини для зайняття жебрацтвом, 

негласні слідчі (розшукові) дії у переважній більшості випадків можуть 

проводитися лише при кваліфікації даного кримінально-караного діяння за 

ч.ч. 2 та 3 ст. 1501 КК України, тобто при вчиненні тяжкого злочину. При цьому 

слід виходити із вимог чинного КПК та зважати на те, що негласні 

слідчі (розшукові) дії мають свої особливості. По-перше, вони проводяться 

негласно. Це означає неочевидність, скритність проведення цих дій від осіб, які в 

них не беруть участі, у тому числі й від співробітників правоохоронних органів, 

навіть якщо вони мають відповідний допуск, але насамперед – від осіб, груп, 

організацій, відносно яких вони проводяться [72, с.420]. У першу чергу, при 

розслідуванні такого кримінального правопорушення, як використання 

малолітньої дитини для зайняття жебрацтвом, вчиненого за попередньою змовою 

групою осіб чи організованою групою, проведення негласних 

слідчих (розшукових) дій в більшості випадків, на наше переконання, дозволить 

за їх результатами слідчому більш повно та у визначені законом строки розкрити 

і розслідувати даний злочин та встановити всіх причетних до використання 

малолітнього для зайняття жебрацтвом осіб. Адже специфіка проведення 

негласних слідчих (розшукових) дій, за переконаннями ряду провідних 

науковців, дозволяє нейтралізувати можливу протидію з боку цих суб’єктів, 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T124651.html#1955
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забезпечити безпеку їх учасників, результативність негласних 

слідчих (розшукових) дій, зберегти у таємниці факт їх здійснення, засоби та 

методи, що при цьому застосовувались, тобто негласність може бути обумовлена 

практичною доцільністю[72, с.420]. 

 У чинному КПК вперше закріплено вичерпний перелік негласних 

слідчих (розшукових) дій. Ними законодавець вважає такі дії: аудіо-, 

відеоконтроль особи; аудіо-, відеоконтроль місця; арешт, огляд і виїмка 

кореспонденції; зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж; 

зняття інформації з електронних інформаційних систем; обстеження публічно 

недоступних місць, житла чи іншого володіння особи; установлення 

місцезнаходження радіоелектронного засобу; спостереження за особою, річчю 

або місцем; контроль за вчиненням злочину; виконання спеціального завдання з 

розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації; 

негласне отримання зразків необхідних для порівняльного дослідження; 

використання конфіденційного співробітництва [87, с.18]. 

 Деякі автори переконливо стверджують, що прийняття у КПК норми, яка 

закріплює вичерпний перелік негласних слідчих (розшукових) дій, дає 

можливість слідчому (оперативному працівнику) визначати та застосовувати 

конкретні негласні слідчі (розшукові) дії в процесі отримання доказової бази 

щодо осіб, які підозрюються чи обвинувачуються у вчиненні злочинів, а також у 

випадках, якщо іншим способом отримати відомості про злочин і злочинця 

неможливо [219, с.4]. 

 Ми вважаємо, що така думка є надто категоричною  і вимагає деяких 

уточнень. Із даного приводу, на нашу точку зору, більш вдалою є позиція 

А. М. Волощука та С. Л. Деревянкіна, які правильно підкреслили, що прийняття 

норми про те, що збирання доказів, серед іншого, може реалізовуватися шляхом 

проведення негласних слідчих (розшукових) дій (ч. 2 ст. 93 КПК) дає можливість 

слідчому та оперативному працівнику за письмовим дорученням слідчого 

визначати та застосовувати конкретні негласні слідчі (розшукові) дії в процесі 

отримання доказової бази щодо осіб, які підозрюються або обвинувачуються у 
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вчиненні тяжких та особливо тяжких злочинів, якщо іншим способом отримати 

відомості про злочин і злочинця неможливо[45, с.15]. Тобто, КПК 2012 року, 

розширивши засоби і способи збирання доказів, значно звузив, у порівнянні із 

законодавством, яке діяло у цій галузі до 20 листопада 2012 року, повноваження 

оперативних підрозділів щодо документування злочинної діяльності, адже на 

сьогоднішній день, відповідно до ч. 1 ст. 41 КПК оперативні підрозділи органів 

внутрішніх справ, органів безпеки, органів, що здійснюють контроль за 

додержанням податкового законодавства, органів Державної пенітенціарної 

служби України, органів Державної прикордонної служби України, органів 

Державної митної служби України здійснюють слідчі (розшукові) дії та негласні 

слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні лише за письмовим 

дорученням слідчого, прокурора [153]. Така новація законодавця має як своїх 

радикальних прихильників, які небезпідставно відзначають, що надання слідчому 

права на проведення негласних слідчих (розшукових) дій сприяє вирішенню 

одвічної проблеми професійних відносин слідчих і оперативних працівників, яка 

існувала в рамках КПК 1960 року [223], так і противників. Ми переконані, що 

лише результати узагальнень практичної діяльності слідчих підрозділів можуть 

свідчити про певні проблеми на даному шляху імплементації законодавчих 

положень, які спільними зусиллями науковців і практиків слід успішно долати. 

Отже, розслідуючи таке кримінальне правопорушення, як використання 

малолітньої дитини для зайняття жебрацтвом, слідчий при кваліфікації 

протиправних дій підозрюваного за ч.ч. 2 та 3 ст. 1501 КК України при умові 

неможливості отримати відомості про даний злочин та особу, яка його вчинила в 

інший спосіб, може у процесуальному порядку, що визначений у ст. 246-253, 

проводити негласні слідчі (розшукові) дії, а також вправі підготувати письмове 

доручення про їх здійснення оперативному підрозділу. Виходячи із узагальнених 

нами даних практичної діяльності, доводиться констатувати, що найчастіше із 

даного приводу слідчий готує письмове доручення оперативному підрозділу. І це 

виправданий крок, десятиліттями апробований практикою, бо ніхто краще не в 

змозі провести негласну слідчу (розшукову) дію, ніж той орган чи службова 
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особа, які володіють належною вузькою спеціалізацією у цій галузі та арсеналом 

необхідних засобів і методів. Так, отримавши ухвалу слідчого судді чи постанову 

прокурора, виходячи з вимог КПК, слідчий вправі дати письмове доручення 

оперативному підрозділу що реалізації  

 Крім виняткових невідкладних випадків, пов’язаних із врятуванням життя 

людей та запобіганням вчиненню тяжкого або особливо тяжкого злочину, 

передбаченого розділами I, II, VI, VII (ст.ст. 201та 209), IX, XIII, XIV, XV, XVII 

Особливої частини Кримінального кодексу України, що закріплено у ч. 1 ст. 250 

КПК [153], негласні слідчі (розшукові) дії проводяться за клопотанням слідчого, 

погодженого з прокурором чи прокурора на підставі ухвали слідчого судді. В 

силу ч. 4 ст. 246 КПК виключно прокурор має право прийняти рішення про 

проведення такої негласної слідчої (розшукової) дії, як контроль за вчиненням 

злочину. Слід наголосити на тому, що у ст. 247 КПК законодавцем зроблено 

уточнення про те, що розгляд таких клопотань здійснюється спеціальним слідчим 

суддею, тобто головою чи за його визначенням іншим суддею Апеляційного суду 

Автономної Республіки Крим, апеляційного суду області, міст Києва та 

Севастополя, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган 

досудового розслідування [153]. 

Такий слідчий суддя, виконуючи вимоги ст. 248 КПК, зобов’язаний 

розглянути клопотання про надання дозволу на проведення негласної 

слідчої (розшукової) дії протягом шести годин з моменту його отримання. 

Розгляд клопотання здійснюється за участю особи, яка подала клопотання. У 

клопотанні, серед іншого, в обов’язковому порядку зазначається найменування 

кримінального провадження та його реєстраційний номер. Звідси слідує, що до 

внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань негласні 

слідчі (розшукові) дії проводитися у жодному випадку не можуть, зокрема і при 

розслідуванні такого кримінального правопорушення, як використання 

малолітньої дитини для зайняття жебрацтвом. 

Також обов’язковою умовою проведення негласних слідчих (розшукових) 

дій у будь-якому кримінальному провадженні взагалі, та при розслідуванні 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2012_02_04/an/556/T012341.html#556
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використання малолітньої дитини для зайняття жебрацтвом, зокрема, згідно з 

вимогами п.п. 7 та 9 ч. 2 ст. 248 КПК є обґрунтування слідчим неможливості 

отримання відомостей про злочин та особу, яка його вчинила, в іншій спосіб, а 

також обґрунтування можливості отримання під час проведення негласної 

слідчої (розшукової) дії доказів, які самостійно або в сукупності з іншими 

доказами можуть мати суттєве значення для з’ясування обставин злочину або 

встановлення осіб, які його вчинили [153]. 

У судовому засіданні слідчий чи прокурор повинні довести слідчому судді, 

який постановляє ухвалу про дозвіл на проведення негласної слідчої (розшукової) 

дії, наявність достатніх підстав вважати, що: вчинений злочин відповідної 

тяжкості; під час проведення негласної слідчої (розшукової) дії можуть бути 

отримані докази, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати 

суттєве значення для з’ясування обставин злочину або встановлення осіб, які 

вчинили злочин. Постановлення слідчим суддею ухвали про відмову в наданні 

дозволу на проведення негласної слідчої (розшукової) дії не перешкоджає 

повторному зверненню з новим клопотанням про надання такого дозволу [153]. 

 Результати негласних слідчих (розшукових) дій автоматично не набувають 

статусу доказів у кримінальному провадженні. Такі матеріали підлягають 

перевірці на тих самих підставах, що і результати проведення інших 

слідчих (розшукових) дій. Так, особи, які їх проводили або були залучені до їх 

проведення, можуть бути допитані як свідки. Крім цього, як зазначається у 

п.п. 1 та 3 ст. 256 КПК, можуть бути допитані також особи, з приводу дій або 

контактів яких проводилися такі дії. Це означає, що матеріали, отримані в 

результаті негласних слідчих (розшукових) дій, повинні вказувати на джерело їх 

походження, щоб у відповідній ситуації існувала можливість дослідження та 

отримання пояснень авторів матеріалів чи обізнаних із ними осіб. Така перевірка 

може здійснюватись з участю сторін, у тому числі, в умовах закритого судового 

засідання, шляхом допитів, проведення експертиз, експериментів і інших гласних 

слідчих (розшукових) дій. Із цього випливає, що отримані в результаті негласних 
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слідчих (розшукових) дій дані можуть використовуватися в доказуванні, якщо 

вони отримані із процесуальних джерел, передбачених ч. 2 ст. 84 КПК [348, с.53]. 

 Виходячи із вище викладеного, слідчому при розслідуванні такого 

кримінального правопорушення, як використання малолітньої дитини для 

зайняття жебрацтвом, необхідно чітко дотримуватись вимог ст. 252 КПК щодо 

фіксації ходу і результатів негласних слідчих (розшукових) дій. Так, фіксація 

ходу і результатів негласних слідчих (розшукових) дій повинна відповідати 

загальним правилам фіксації кримінального провадження, які передбачені КПК. 

За результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії складається 

протокол, до якого в разі необхідності долучаються додатки. Відомості про осіб, 

які проводили негласні слідчі (розшукові) дії або були залучені до їх проведення, 

у разі здійснення щодо них заходів безпеки можуть зазначатися із забезпеченням 

конфіденційності даних про таких осіб у порядку, визначеному законодавством. 

Проведення негласних слідчих (розшукових) дій може фіксуватися за допомогою 

технічних та інших засобів. Протоколи про проведення негласних 

слідчих (розшукових) дій з додатками не пізніше ніж через 24 години з моменту 

припинення зазначених негласних слідчих (розшукових) дій передаються 

прокурору. Прокурор вживає заходів щодо збереження отриманих під час 

проведення негласних слідчих (розшукових) дій речей і документів, які планує 

використовувати у кримінальному провадженні [153]. 

 Надзвичайно новаторським і гуманістичним є положення ст. 253 КПК, 

якого слід дотримуватись, зокрема, і при проведенні негласних слідчих (роз-

шукових) дій у кримінальних провадженнях щодо розслідування кримінальних 

правопорушень про використання малолітньої дитини для зайняття жебрацтвом. 

Йдеться про норму щодо повідомлення осіб, щодо яких проводилися негласні 

слідчі (розшукові) дії. Особи, конституційні права яких були тимчасово обмежені 

під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій, а також підозрюваний, 

його захисник мають бути письмово повідомлені прокурором або за його 

дорученням слідчим про таке обмеження. Конкретний час повідомлення 

визначається із урахуванням наявності чи відсутності загроз для досягнення мети 
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досудового розслідування, суспільної безпеки, життя або здоров’я осіб, які 

причетні до проведення негласних слідчих (розшукових) дій. Відповідне 

повідомлення про факт і результати негласної слідчої (розшукової) дії повинне 

бути здійснене протягом дванадцяти місяців з дня припинення таких дій, але не 

пізніше звернення до суду з обвинувальним актом [153]. Із нашою позицією 

погоджуються й інші науковці та вважають, що дані положення КПК є 

гуманними з огляду на те, що обмеження конституційних прав, пов’язаних з 

таємницею особистого життя, які мають місце під час проведення негласних 

слідчих (розшукових) дій, супроводжується обов’язковим повідомленням осіб 

про їх застосування у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним 

законодавством [328, с.163-166]. 

 Отже, нами встановлено, що негласні слідчі (розшукові) дії при 

розслідуванні такого кримінального правопорушення, як використання 

малолітньої дитини для зайняття жебрацтвом, проводяться з метою збору доказів 

відповідно з вимогами КПК у переважній більшості випадків на підставі ухвали 

спеціального слідчого судді, який є головою, чи за його визначенням іншим 

суддею Апеляційного суду Автономної Республіки Крим, апеляційного суду 

області, міст Києва та Севастополя, у межах територіальної юрисдикції якого 

знаходиться орган досудового розслідування, у тому випадку, коли протиправні 

діяння підозрюваного слідчим кваліфіковано за ч.ч. 2 чи 3 ст. 1501 КК України.  

 

 

3.3. Перевірка та оцінка зібраних у кримінальному провадженні 

доказів 

 

 Інститут доказування та доказів в кримінальному провадженні виступає як 

один із базових відносно до інших інститутів кримінального процесу. Саме з 

допомогою основних положень цього інституту (докази, джерела доказів, засоби 

доказування та інші) встановлюються обставини скоєння кримінального 

правопорушення та причетності до нього певної особи. Збирання, перевірка та 
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оцінка фактичних даних – це основна діяльність, що здійснюється органами 

досудового розслідування при встановленні певних фактів [16, c.57]. 

Як ми вже зазначали у попередньому розділі роботи, відповідно до вимог 

ст. 91 КПК у кримінальному провадженні підлягають доказуванню: 1) подія 

кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення 

кримінального правопорушення); 2) винуватість обвинуваченого у вчиненні 

кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення 

кримінального правопорушення; 3) вид і розмір шкоди, завданої кримінальним 

правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат; 4) обставини, які 

впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, 

характеризують особу обвинуваченого, обтяжують чи пом’якшують покарання, 

які виключають кримінальну відповідальність або є підставою закриття 

кримінального провадження; 5) обставини, що є підставою для звільнення від 

кримінальної відповідальності або покарання; 6) обставини, які підтверджують, 

що гроші, цінності та інше майно, які підлягають спеціальній конфіскації, 

одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами 

від такого майна, або призначалися (використовувалися) для схиляння особи до 

вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального 

забезпечення кримінального правопорушення чи винагороди за його вчинення, 

або є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов’язаного з їх 

незаконним обігом, або підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як 

засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення; 7) обставини, що є 

підставою для застосування до юридичних осіб заходів кримінально-правового 

характеру [153]. 

Також нами підтримано, висловлену у юридичній літературі точку зору про 

те, що основними засобами збирання доказової бази по будь-якому 

кримінальному провадженні є слідчі (розшукові) дії та проаналізовано сучасний 

стан їх унормування у кримінальному процесуальному законодавстві України, 

процесуальні і тактичні особливості провадження при розслідуванні такого 
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кримінального правопорушення, як використання малолітньої дитини для заняття 

жебрацтвом [253, с.336-338]. 

Такі наші переконання і доводи власної позиції слідують також із аналізу 

змісту ст. 93 КПК у якій закріплено правило про те, що збирання доказів 

здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим у порядку, 

передбаченому КПК. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом 

проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, 

витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого 

самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб 

речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів 

перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК. Сторона 

захисту, потерпілий здійснює збирання доказів шляхом витребування та 

отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, 

підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, копій 

документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій, актів перевірок; 

ініціювання проведення слідчих (розшукових) дій, негласних 

слідчих (розшукових) дій та інших процесуальних дій, а також шляхом 

здійснення інших дій, які здатні забезпечити подання суду належних і 

допустимих доказів. Ініціювання стороною захисту, потерпілим проведення 

слідчих (розшукових) дій здійснюється шляхом подання слідчому, прокурору 

відповідних клопотань, які розглядаються в порядку, передбаченому ст. 220 КПК. 

Постанова слідчого, прокурора про відмову в задоволенні клопотання про 

проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій може 

бути оскаржена слідчому судді. Докази можуть бути одержані на території 

іноземної держави в результаті здійснення міжнародного співробітництва під час 

кримінального провадження [153]. 

Є й інші, критичні погляди науковців, щодо непослідовності законодавця у 

питаннях визначення поняття збирання, перевірки та оцінки доказів. 

В. М. Беднарська категорично стверджує, що законодавець досить чітко визначає, 

що фактичні дані стають доказами тільки після їх перевірки в судовому 
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засіданні[16, с.59] Із таким твердженням досить важко погодитися, адже у ст. 93 

КПК регламентовано процесуальний порядок збирання доказів у досудовому 

провадженні зокрема.  

Для ефективного здійснення процесу доказування необхідне безпосереднє 

пізнання слідчим, судом обставин, що підлягають доказуванню, та побічних 

доказів. Таке пізнання може мати правове значення, якщо воно відбувалося в 

кримінальному процесуальному провадженні при проведенні тих дій, які 

передбачені у КПК, у встановленому порядку і закріплені у протоколах. В тих 

випадках, коли таке пізнання здійснюється поза межами процесу слідчим та 

іншими, визначеними у КПК суб’єктами доказування, то це є перешкодою для 

участі у розслідуванні чи судовому розгляді [348, с.52]. 

Пізнання навколишньої дійсності – це не тільки одержання знань про неї, 

але і розуміння цих знань. Роль такого розуміння в тому, що воно є необхідним 

для розвитку пізнання, яке полягає не стільки в зростанні обсягу знань, скільки в 

змінах їхньої якісної специфіки і глибини. За своїм змістом доказування є досить 

складною формою пізнання та діяльності, на які впливає низка чинників. 

Умовами подолання труднощів, які виникають у процесі доказування, є висока 

професійна майстерність тих суб’єктів, які його реалізують [71, с.48]. Ці суб’єкти 

мають безпосередньо дослідити всі наявні докази у кримінальному провадженні, 

дати їм правову оцінку. 

Принцип безпосередності дослідження доказів можна визначити не як 

певний обов’язок або сукупність норм, а як правове положення. Він, за винятком 

окремих випадків, передбачає особисте сприйняття не самих фактів злочину, а 

доказів про них. Змістом даного принципу можна вважати особисте сприйняття 

доказів особами, які їх оцінюють та обґрунтування рішення доказами, які були 

особисто сприйняті та оцінені суб’єктами доказування [126, с.267-268]. 

Обов’язок доказування перелічених вище обставин, передбачених 

ст. 91 КПК, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених КПК 

випадках –  на потерпілого. Винятком є ситуація, коли обов’язок доказування 

належності та допустимості доказів, даних щодо розміру процесуальних витрат 
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та обставин, які характеризують обвинуваченого, покладається на сторону, що їх 

подає (ст. 92 КПК) [153]. 

 Пізнання, яке реалізуються в доказуванні переліченими суб’єктами, 

повинно включати у себе три обов’язкові елементи, а саме: збір, перевірку та 

оцінку доказів. С. М. Стахівський дещо розширив коло цих елементів та 

обґрунтував чотиричленну концепцію доказування, яка завершується прийняттям 

процесуального рішення та його аргументацією (мотивацією)[ 71, с.48-49]. Таку 

наукову позицію ми підтримуємо частково, оскільки вважаємо, що інститут 

обґрунтування та прийняття рішень у кримінальному провадженні слід виділити 

в окрему позицію, яка потребує проведення глибоких наукових досліджень, 

особливо в умовах дії чинного КПК. 

 Такий елемент процесу доказування, як перевірка вже зібраних доказів, 

серед науковців теж не отримала однакового розуміння. Деякі дослідники 

ототожнювали перевірку та дослідження доказів [17, с.56], а інші – 

виокремлювали її як елемент оціночної діяльності слідчого, прокурора, 

судді [288, с.117].  

 Так, М .М. Михеєнко, В. Т. Нор, В. П. Шибіко ще в 1999 році одностайно 

стверджували, що перевірка доказів і їх джерел передує їх оцінці і є необхідною 

передумовою останньої. Основна відмінність перевірки та оцінки полягає в тому, 

що перша здійснюється як за допомогою практичних (слідчих і судових) дій, так і 

логічним шляхом, за допомогою лише розумової діяльності, друга ж є винятково 

розумовою діяльністю. Перевірка доказів і їх джерел рівнозначна їх 

дослідженню – елементу процесу доказування. Метою такої перевірки є 

визначення їх доброякісності, достовірності, повноти, законності засобів 

одержання. Основні способи перевірки доказів і їх джерел – аналіз кожного з них 

окремо, зіставлення з іншими доказами, провадження повторних або нових 

слідчих і судових дій. На практиці деякі процесуальні дії призначені законом і 

використовуються для перевірки уже наявних доказів, зокрема, це слідчий 

експеримент, очна ставка, пред’явлення для впізнання, освідування, огляд, 

обшук. Способами перевірки є також оперативно-розшукові заходи, але це не 
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процесуальний спосіб застосування тактичних засобів проведення процесуальних 

дій, зокрема допиту [203, с.122]. 

 До способів перевірки доказів свого часу А. О. Ляш також відносив 

провадження повторних або нових процесуальних дій та оперативно-розшукових 

заходів, які треба «вводити в справу процесуальними засобами» [180, с.146]. На 

сьогоднішній день законодавець формально спростив таку процедуру, 

унормувавши в КПК процесуальний порядок провадження негласних 

слідчих (розшукових) дій, які відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК є також способами 

збирання, а очевидно і перевірки доказів. 

У свою чергу Л. М. Лобойко за умов дії КПК 1960 року серед вже 

перелічених вище шляхів перевірки доказів, а також через провадження таких 

процесуальних дій, як очна ставка, відтворення обстановки і обставин події, 

пред’явлення для впізнання, виділив провадження експертизи [174, с.120]. Як нам 

видається, однозначно стверджувати, що провадження експертизи направлене 

лише на перевірку доказів, не зовсім було виправдано в силу вимог ст. 196 КПК 

1960 року та ст. 242 чинного КПК. Адже призначаючи значну кількість експертиз 

у кримінальних провадженнях, слідчий формує доказову базу, збирає докази, які 

в подальшому може перевіряти, призначаючи повторні чи додаткові експертизи 

або проводячи допит експерта, який проводив експертне дослідження з приводу 

підготовленого ним висновку. Аналогічний допит експерта може бути 

проведений у судовому засіданні. Такі ситуації часто виникають при 

розслідуванні кримінальних правопорушень про використання малолітньої 

дитини для зайняття жебрацтвом, коли з метою збору доказів, зокрема фактичних 

даних, які характеризують особу малолітнього потерпілого, слідчий призначає 

цілу низку експертиз. По-перше, це судово-медична експертиза із визначення 

віку такого потерпілого при відсутності інших способів встановити його вік, а по-

друге, це комплексна психолого-психіатрична і психологічна експертизи. Ми 

схиляємося до точки зору, що ці експертизи будуть направлені на збір доказів у 

даному кримінальному провадженні, зокрема у першому випадку – на 

встановлення віку потерпілого, якого використовували для зайняття жебрацтвом, 



174 

 

що необхідно доказати для правильної кваліфікації дій підозрюваного саме за 

ст. 1501 КК України. У другому ж випадку – на визначення наявності чи 

відсутності певних психічних захворювань чи розладів у такого малолітнього 

потерпілого, розумової відсталості, підтвердження факту безпорадного стану 

потерпілого, який не викликаний його малоліттям тощо. Ці дані, як ми вже 

наголошували, вкрай необхідні слідчому для ефективного провадження 

слідчих (розшукових) дій, особливо допиту та направлені на збір доказів. У 

подальшому процесі розслідування даного кримінального правопорушення, 

виходячи із вимог ч. 3 ст. 95 КПК експерт зобов’язаний давати показання 

слідчому, прокурору, слідчому судді та суду, які вже будуть направлені на 

перевірку, уточнення висновку експерта. Висновок або думка експерта, який дає 

показання, можуть визнаватися судом доказом, лише якщо такий висновок або 

думка корисні для ясного розуміння показань (їх частини) і ґрунтуються на 

спеціальних знаннях в розумінні ст. 101 КПК. Якщо експерт висловив думку або 

висновок, що ґрунтується на спеціальних знаннях в розумінні ст. 101 КПК, а в 

подальшому суд не визнав їх недопустимими доказами в порядку, передбаченому 

ч. 2 ст. 89 КПК, інша сторона має право допитати такого експерта [153]. 

Результати такого допиту експерта вже будуть направлені на перевірку зібраних 

у кримінальному провадженні доказів.  

Також слідчий, розслідуючи кримінальні правопорушення щодо 

використання малолітньої дитини для зайняття жебрацтвом, в силу вимог ч. 7 

ст. 101 КПК має право звернутися до суду з клопотанням про виклик експерта 

для допиту під час судового розгляду для роз’яснення чи доповнення його 

висновку [153]. Такі дії слідчого, а в подальшому – і судді, теж будуть направлені 

на перевірку отриманого експертного висновку. 

А. В. Молдован під шляхом перевірки доказів визначав аналіз доказів по 

суті, співставлення з іншими доказами [206, с.91]. Нам такий підхід видається 

усіченим і надто лаконічним, а також таким, який не узгоджувався із всіма 

закріпленими у тогочасному КПК способами перевірки зібраних доказів. 
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Ми ж схиляємося до переконливих аргументів Є .Г. Коваленка про те, що 

ототожнення понять дослідження доказів та їх перевірки є не зовсім 

правомірним. Дослідження доказів – це отримання відповідним суб’єктом 

інформації, що міститься в них (фактичних даних), її сприйняття і переробка. 

Часто дослідження доказів вимагає застосування більш чи менш складних 

методів і способів (як, наприклад, при експертному дослідженні речових доказів), 

і тоді воно стає самостійним елементом процесу доказування. На відміну від 

дослідження, перевірка доказів – це діяльність, спрямована на підтвердження чи 

заперечення інформації, що міститься в них. Перевірити доказ – означає зібрати 

дані, на основі яких можна зробити висновок про його достовірність та 

допустимість. Докази можуть бути перевірені тільки за допомогою інших доказів, 

тобто їх перевірка здійснюється у ході провадження процесуальних дій. Отже, 

дослідження доказів є необхідною та істотною передумовою їх подальшої 

перевірки [152, с.144-145]. 

Проведеним нами вивченням кримінальних проваджень (кримінальних 

справ) встановлено, що при розслідуванні такого кримінального правопоруше-

ння, як використання малолітньої дитини для зайняття жебрацтвом, слідчі, з 

метою перевірки зібраних доказів, найчастіше проводили наступні процесуальні 

дії: 

- щодо слідчих (розшукових) дій, то перше місце займають допити свідків з 

метою перевірки показань підозрюваного чи малолітнього потерпілого (у 70 %), 

на другому місці перебуває проведення пред’явлення для впізнання 

підозрюваного свідкам (у 55 %), і на останньому місці – призначення експертиз з 

метою перевірки зібраних доказів (у 10 %). Що ж стосується такої 

слідчої (розшукової) дії, як допит свідків, то він також може бути спрямований на 

перевірку самого факту використання батьками або особами, які їх замінюють, чи 

іншими особами чужої малолітньої дитини для заняття жебрацтвом, якщо він 

заперечується підозрюваним або ж перевірки та підтвердження факту 

систематичного випрошування грошей, речей, інших матеріальних цінностей у 

сторонніх осіб. Адже у 65 % вивчених нами кримінальних 
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проваджень (кримінальних справ) підозрювані категорично заперечували факт 

систематичності, а, отже, і факт наявності складу злочину, передбаченого 

ст. 1501 КК України. З цією метою додатковому допиту підлягав потерпілий, а 

також встановлювалися та допитувалися свідки, які підтверджували три і більше 

епізоди усного висловлення прохання підозрюваним чи малолітнім потерпілим 

подати милостиню або письмове чи конклюдентними діями висловлення такого 

ж прохання трьом і більше стороннім особам. Також перевірці підлягають 

показання підозрюваного та свідків щодо наявності тяжких, а часом, з їх слів, 

невиліковних захворювань у малолітнього, для якого підозрюваним і збиралися 

кошти на удаване лікування. У більшості вивчених нами кримінальних 

проваджень (кримінальних справ) по таких фактах слідчим призначалася судово-

медична експертиза з метою перевірки отриманих показань. У 34 % відповідно до 

отриманих висновків встановлювалися факти симуляції низки фізичних вад 

потерпілого чи підозрюваного.  

Ці факти є загальновідомими не лише слідчим, які розслідують такі 

кримінальні правопорушення, але і працівникам іншим служб ОВС та 

журналістам. Так, у громадсько-правовій газеті Прикарпаття у березні 2013 року 

було розміщено цікаву замітку із риторичною назвою «Жебракувати ходять, як 

щодня на роботу». Автор цитатою до цієї публікації задається питанням, чи 

справді ці люди потребують допомоги, чи, можливо, заробляють на людському 

милосерді. Нам видається, і з цим також погоджуються і церковні діячі, і 

правоохоронці, що виявляти милосердя можна і треба, але варто уникати 

сумнівних жебраків. Маючи кримінальний досвід у цій справі, жебраки вже 

навчені новим «інноваційним методам промислу», який не дозволяє притягнути 

їх до кримінальної відповідальності ні за використання малолітньої дитини для 

зайняття жебрацтвом, ні за інший склад злочину. Вони, випрошуючи милостиню, 

самих дітей вже не використовують, а поряд із собою розміщують чи тримають у 

руках фотографію дитини, як правило із понівеченим вродженою хворобою 

обличчям та прикриваються підробленими лікарськими документами [33]. 
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- щодо витребування та отримання від органів державної влади, органів 

місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та 

фізичних осіб документів, що характеризують та встановлюють особу, то таке 

витребування слідчим шляхом направлення відповідних запитів проводилося у 

кожному кримінальному провадженні (кримінальній справі), що нами вивчалися; 

- негласні слідчі (розшукові) дії у аналізованих нами кримінальних 

провадження (кримінальних справах) не проводилися. Такий стан речей не можна 

визнати задовільним, адже, як нам видається, слідчими при розслідуванні такого 

складного кримінального правопорушення, як використання малолітньої дитини 

для зайняття жебрацтвом, не вичерпувалися всі можливості і способи збирання та 

перевірки доказів у кримінальних провадженнях. Ця ситуація має і більш «м’яке» 

пояснення, адже практично дворічний термін дії чинного КПК не дозволив 

слідчим повною мірою адаптуватися до його вимог, використовувати всі 

унормовані способи доказування по розслідуванні всіх кримінальних 

правопорушень. Хоча й мета кількості проведених процесуальних дій у 

доказуванні апріорі не може бути домінантною, однак, розслідуючи розглядуване 

кримінальне правопорушення, все ж таки ряд негласних слідчих (розшукових) 

дій, на наш погляд, виходячи із обставин кримінальних 

проваджень (кримінальних справ), які нами досліджено, доцільно було б 

реалізувати слідчим у процесі їх розслідування. На цих обставинах ми вже 

акцентували увагу в попередньому підрозділі. 

 Виходячи із раціональної тези про те, що усі процесуальні дії спрямовані на 

збирання або ж перевірку наявних доказів, безпідставними видаються спроби 

окремих науковців розмежувати їх за характером та обсягом. Логічний шлях 

перевірки доказів та їхніх джерел дійсно полягає в аналізі та дослідженні змісту 

кожного доказу окремо, а також у зіставленні з іншими доказами. Починається 

перевірка із з’ясування надійності процесуального джерела та законності порядку 

одержання процесуального джерела, оскільки будь-яке порушення процедури, 

передбаченої законом, ставить під сумнів використання доказів, що містяться в 

такому джерелі. Зміст кожного доказу окремо аналізується з позицій його 
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повноти, несуперечливості, логічної послідовності тощо. Проте слід пам’ятати, 

що перевірка кожного взятого окремо доказу не завжди дає тверде переконання в 

його доброякісності. Доцільніше зіставляти цей доказ з іншими у їх сукупності, 

що дозволяє з’ясувати їх збіг, неповноту чи неправдивість відомостей, 

суперечності, причини цих суперечностей, тобто встановити надійність 

одержаної інформації [71, с.59-61]. 

 Саме таким чином повинен поступати слідчий, розслідуючи всі без винятку 

кримінальні правопорушення, але особливу увагу хочеться акцентувати на 

розслідуванні такого із них, як використання малолітньої дитини для зайняття 

жебрацтвом. Це чітко проілюстровано прикладами із практичної діяльності. Так, 

у чотирьох із вивчених нами кримінальних проваджень (кримінальних справ) 

даної категорії під час допиту малолітніх потерпілих було встановлено факт, коли 

одного із батьків, які їх використовували для зайняття жебрацтвом, вони 

називали не мамою чи батьком, а дядьком чи тіткою. Факт родинних відносин, 

зокрема батьківство, підтверджували самі підозрювані, надаючи різного роду 

довідки. Лише професійними діями слідчих, які проводили розслідування, 

шляхом витребування характеризуючих даних та встановлюючих осіб документів 

на потерпілих та підозрюваних, призначення криміналістичних експертиз та 

встановлення за їх висновками факту підробки наданих підозрюваними довідок, 

їх зіставлення із результатами допитів малолітніх потерпілих вдалося встановити 

факт відсутності родинних відносин та в подальшому перекваліфікувати дії 

підозрюваних із ч. 1 на ч. 2 ст. 1501 КК України. Тобто слідчими, які проводили 

розслідування, докази перевірялися правильно, зіставлялася вся їх сформована 

сукупність, що в подальшому дозволило встановити неправдивість показань 

підозрюваних, які, очевидно, володіючи елементарними знаннями чинного 

кримінального законодавства, намагалися уникнути більш жорсткого 

кримінального покарання. 

 Відповідно до ст. 94 КПК слідчий, прокурор, слідчий суддя, суд за своїм 

внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й 

неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, 
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керуючись законом, оцінюють кожний доказ з точки зору належності, 

допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів – з точки зору 

достатності та взаємозв’язку для прийняття відповідного процесуального 

рішення. Жоден доказ не має наперед встановленої сили [153]. 

Оцінка доказів як один з елементів доказування відбувається на всіх стадіях 

кримінального провадження. У різних стадіях кримінального провадження оцінка 

доказів має свої особливості, що пояснюються умовами і завданнями кожної 

стадії. Так, оцінка доказів, яка здійснюється в стадії досудового розслідування, 

має відносно судового провадження попередній характер, хоча для слідчого та 

прокурора вона за своїм характером є остаточною [72, с.204]. 

Ознака остаточності оцінки доказів на будь-якій стадії кримінального 

провадження слідує ще із того факту, що результатом оцінки доказів є прийняття 

певного рішення визначеним суб’єктом і не має значення, чи буде воно потім 

переглянуте, скасоване чи змінене. В кожному з цих випадків відбулася оцінка 

доказів, яка спричинила прийняття нового рішення і вона була остаточною на 

тому етапі провадження [71, с.65]. 

Етап оцінки доказів складається з визначення достовірності зібраних 

фактів. Докази оцінюються з точки зору правдивості і якісності [206, с.91]. На 

наш погляд, таке припущення є неповним та не достатньою мірою обґрунтоване 

автором, адже в силу вимог як КПК 1960 року, так і чинного КПК при оцінці 

доказів враховуються як мінімум чотири критерії. Тобто оцінити докази означає 

з’ясувати їх переконливість, силу, їх придатність бути підставою для того, щоб 

зробити висновки, ухвалити рішення. Інакше кажучи, оцінка доказів – це 

здійснювана в логічних формах розумова діяльність, пов’язана із встановленням 

належності, допустимості, достовірності та достатності доказів, а також 

визначенням їх значення для вирішення кримінального провадження по 

суті [72, с.204].  

При оцінці доказів основним є правило, яке було закріплено і в ч. 2 ст. 67 

КПК 1960 року і є діючим на сьогоднішній день в силу вимог ч. 2 ст. 94 чинного 

КПК щодо системи вільної оцінки доказів. Л. М. Лобойко із даного приводу 
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відзначає, що цей інститут є властивим для всіх розвинених демократичних 

держав, адже до 1864 року в Україні існувала формальна система оцінки доказів у 

кримінальних справах. Суть такої оцінки полягала в тому, що кожний доказ мав 

наперед встановлену вагу. Наприклад, визнання підсудним своєї вини вважали 

«лучшим свидетельством всего света», і тільки на підставі цього можна було 

постановити вирок. Інші ж джерела відомостей за значущістю прирівнювали 

лише до частини цього «досконалого» доказу. Якщо ж вони у сукупності не 

могли бути прирівняні до визнання вини, то підсудного залишали «у підозрі». 

При цьому надавали перевагу за юридичною значущістю чоловікові перед 

жінкою; знатному перед незнатним; ученому перед невченим; духовній особі 

перед світською. Розслідування і провадження у суді оповивала канцелярська 

таємниця, а робота судді полягала у підсумуванні значень питомої ваги 

закріплених письмово доказів, що мало гарантувати об’єктивність розгляду 

справ [175, с.121].  

На сьогоднішній день, в силу закріпленого у КПК правила вільної оцінки 

доказів, слідчий та інші суб’єкти при оцінці доказів повинні виходити не із 

соціального чи іншого статусу учасників кримінального провадження, а із свого 

внутрішнього переконання, яке ґрунтується на зіставлені всіх зібраних та 

перевірених доказів. Звичайно, що така оцінка у різних суб’єктів може мати 

часткові коливання в ту чи іншу сторону, бо вона залежить від таких факторів і 

характеристик слідчого, як перевантаженість, рівень морально-професійної 

деформації слідчого, його спеціалізація на розслідуванні певних складів злочинів, 

фахова підготовка слідчого, його загальна ерудованість, професійність та 

компетентність тощо.  

Об’єктом оцінки мають бути для слідчого як докази, так і процесуальні 

джерела, що їх містять. Достовірність доказів означає, що вони правильно, 

адекватно відображають матеріальні і нематеріальні сліди. Належність доказів 

визначається їх придатністю для встановлення наявності чи відсутності обставин, 

які входять до предмета доказування, конкретизованого кримінальним законом, а 

також інших обставин, які мають у даному провадженні характер допоміжних або 
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супутніх стосовно предмета доказування. Допустимість доказів визначається 

законністю джерела, умов і способів їх одержання. Докази вважаються 

достатніми тоді, коли в своїй сукупності дають можливість установити всі 

передбачені законом обставини провадження на тому рівні знання про них, який 

необхідний для прийняття правильного рішення при здійсненні кримінального 

провадження. Оцінка джерел доказів з точки зору повноти відомостей, що в них 

містяться, здійснюється через зіставлення цих відомостей зі змістом аналогічного 

джерела або інших джерел. Допустимість джерела доказу передбачає його 

закріплення у нормі КПК [203, с.123-124]. 

Дещо по-іншому, на наш погляд, більш досконало підійшов законодавець у 

чинному КПК до унормування цих характеристик доказів при їх оцінці слідчим 

чи іншими суб’єктами, що здійснюють кримінальне провадження. Тому, 

розслідуючи в умовах сьогодення таке кримінальне правопорушення, як 

використання малолітньої дитини для зайняття жебрацтвом, сформувавши та 

перевіривши докази, слідчий, відповідно до вимог ст. 85 КПК, повинен їх оцінити 

з огляду належності. Належними є докази, які прямо чи непрямо підтверджують 

існування чи відсутність обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному 

провадженні, та інших обставин, які мають значення для даного кримінального 

провадження, а також достовірність чи недостовірність, можливість чи 

неможливість використання інших доказів [153]. 

Слідчим при оцінці зібраних і перевірених доказів перевіряється також їх 

допустимість, виходячи із унормованого у ст. 86 КПК правила про те, що доказ 

визнається допустимим, якщо він отриманий у порядку, що визначений у 

чинному КПК. Недопустимий доказ не може бути використаний при прийнятті 

процесуальних рішень, на нього не може посилатися суд при ухваленні судових 

рішень. Недопустимими при розслідуванні кримінальних правопорушень про 

використання малолітньої дитини для зайняття жебрацтвом мають бути в силу 

умов ст. 87 КПК визнані докази, які отримані внаслідок істотного порушення 

прав та свобод людини, гарантованих Конституцією та законами України, 

міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2011_02_01/Z960254K.html
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Радою України, а також будь-які інші докази, здобуті завдяки інформації, 

отриманій внаслідок істотного порушення прав та свобод людини. Суд 

зобов’язаний визнати істотними порушеннями прав людини і основоположних 

свобод, зокрема, такі діяння: 1) здійснення процесуальних дій, які потребують 

попереднього дозволу суду, без такого дозволу або з порушенням його суттєвих 

умов; 2) отримання доказів внаслідок катування, жорстокого, нелюдського або 

такого, що принижує гідність особи, поводження або погрози застосування 

такого поводження; 3) порушення права особи на захист; 4) отримання показань 

чи пояснень від особи, яка не була повідомлена про своє право відмовитися від 

давання показань та не відповідати на запитання, або їх отримання з порушенням 

цього права; 5) порушення права на перехресний допит; 6) отримання показань 

від свідка, який надалі буде визнаний підозрюваним чи обвинуваченим у цьому 

кримінальному провадженні. Такі докази повинні визнаватися судом 

недопустимими під час будь-якого судового розгляду, крім розгляду, якщо 

вирішується питання про відповідальність за вчинення зазначеного істотного 

порушення прав та свобод людини, внаслідок якого такі відомості були 

отримані [153]. 

Виходячи із таких унормованих у КПК правил оцінки допустимості доказів, 

слідчому, у процесі розслідування кримінальних правопорушень, слід уникати та 

не допускати жодного порушення, що вище наведені. 

Новаторським, як на нас, є наведене законодавцем формулювання 

ст. 88 КПК щодо недопустимості доказів та відомостей, які стосуються особи 

підозрюваного, обвинуваченого. Особливо актуальним і доречним воно є при 

розслідуванні такого кримінального правопорушення, як використання 

малолітньої дитини для зайняття жебрацтвом, адже склад такого злочину 

передбачає як систематичність вчинення підозрюваним дій щодо випрошування 

милостині, так і такі особливі кваліфікуючі ознаки, як вчинення злочину 

повторно або особою, яка раніше скоїла один із злочинів, передбачених 

ст.ст. 150, 303, 304 КК України. При наявності таких фактичних обставин, 

оцінюючи зібрані докази, слідчий повинен дотримуватися правила про те, що 
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докази, які стосуються судимостей підозрюваного, обвинуваченого або вчинення 

ним інших правопорушень, що не є предметом цього кримінального 

провадження, а також відомості щодо характеру або окремих рис характеру 

підозрюваного, обвинуваченого є недопустимими на підтвердження винуватості 

підозрюваного, обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення. Такі 

докази та відомості можуть бути визнані допустимими, якщо: 1) сторони 

погоджуються, щоб ці докази були визнані допустимими; 2) вони подаються для 

доказування того, що підозрюваний, обвинувачений діяв з певним умислом та 

мотивом або мав можливість, підготовку, обізнаність, потрібні для вчинення ним 

відповідного кримінального правопорушення, або не міг помилитися щодо 

обставин, за яких він вчинив відповідне кримінальне правопорушення; 3) їх подає 

сам підозрюваний, обвинувачений; 4) підозрюваний, обвинувачений використав 

подібні докази для дискредитації свідка. Докази щодо певної звички або 

звичайної ділової практики підозрюваного, обвинуваченого є допустимими для 

доведення того, що певне кримінальне правопорушення узгоджувалося із цією 

звичкою підозрюваного, обвинуваченого[153]. За результатами проведеного нами 

вивчення кримінальних проваджень (кримінальних справ), зокрема 

обвинувальних актів (обвинувальних висновків), встановлено, що в переважній 

більшості слідчі при розслідуванні такого кримінального правопорушення, як 

використання малолітнього для зайняття жебрацтвом, правильно давали оцінку 

зібраним і перевіреним доказам. Зокрема, відповідно до вимог КПК слідчі 

оцінювали факти повторного вчинення підозрюваним даного кримінального 

правопорушення, а також вчинення даного кримінального правопорушення 

підозрюваним, який раніше скоював один із злочинів, передбачених ст.ст. 150, 

303, 304 КК України, не як підтвердження винуватості підозрюваного у 

використанні малолітньої дитини для зайняття жебрацтвом, а як доказ того, що 

підозрюваний діяв з певним умислом та мотивом або мав можливість, підготовку, 

обізнаність, потрібні для вчинення ним даного кримінального правопорушення, 

не міг помилитися щодо обставин, за яких він вчинив відповідне кримінальне 

правопорушення. 
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Що ж до таких характеристик доказу, як його достовірність та достатність, 

то жодного тлумачення у КПК законодавцем не наведено. Слід підтримати 

висловлену в науковій літературі думку про те, що відсутність легального 

поняття достовірності буде викликати  і, як нам видається, вже викликає певні 

труднощі у подальшому правозастосуванні. Адже законодавець у ст. 96 КПК 

запровадив порядок встановлення достовірності показань свідка. При цьому в ч. 1 

ст. 96 КПК зроблено законодавчу спробу визначити, що саме мається на увазі під 

достовірністю показань свідка: сторони кримінального провадження мають право 

ставити свідку запитання щодо його можливості сприймати факти, про які він дає 

показання, а також щодо інших обставин, які можуть мати значення для оцінки 

достовірності показань свідка [16, с.59-60]. 

На наше переконання, у даному випадку слід звернутися до ґрунтовних 

наукових напрацювань окремих дослідників із цього питання. Так, визначаючи 

достовірність відомостей про факти, слідчий чи інший суб’єкт повинен 

аналізувати весь процес формування доказів та процесуальних джерел: якщо це 

матеріальні сліди – умови їхнього виникнення, збереження та копіювання; у 

випадку якщо інформація міститься в показаннях, наприклад, свідка – здатність 

особи правильно сприймати явища, події, запам’ятовувати певну інформацію та 

відтворювати її, а також враховувати вплив психологічних та фізіологічних 

чинників на ці процеси, зацікавленість свідка. При цьому має бути з’ясовано 

зв’язок між доказами, що містяться в різних процесуальних джерелах, а це в свою 

чергу дозволить виявити неточності, викривлення тієї чи іншої інформації, а 

отже, й усунути можливі помилки у прийнятті рішення [71, с.72-73]. 

Достовірність тих чи інших фактичних даних значною мірою залежить від 

доброякісності джерела, з якого вони отримані. Так, оцінюючи висновок 

експерта, слідчий чи суд повинні з’ясувати, які наукові дані були покладені 

експертом в основу його висновку, які матеріали кримінального провадження 

були ним досліджені, встановлює внутрішню узгодженість окремих частин 

висновку експерта і таким чином визначає значення відомостей, що містяться в 

даному джерелі доказів, тобто вирішує питання, чи є ці відомості правильними, 
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чи відповідають вони тому, що мало місце в дійсності [72, с.204]. У працях інших 

авторів перелічені етапи оцінки достовірності висновку експерта отримали не 

лише власні назви, але й властиву лише їм методику проведення. Так, 

А. П. Шеремет першим етапом оцінки висновку експерта виділяє його наукову 

достовірність, тобто встановлення відповідності висновку реальній дійсності. 

Цей автор пропонує два способи оцінки наукової достовірності висновку 

експерта: 1) аналіз умов і методів проведення досліджень; 2) зіставлення 

висновків експерта з іншими доказами, що містять відомості про предмет 

дослідження, тобто аналіз висновку експерта у відповідній окремій системі 

доказів. Другим етапом оцінки висновку експерта є оцінка доказового значення 

експертизи[347, с.325-326]. Схожих позицій також дотримується і 

В. О. Маркусь [188, с.377-378]. 

Висновок експерта, виходячи із вимог ч. 10 ст. 101 КПК, не є обов’язковим 

для особи або органу, яка здійснює провадження, але незгода з висновком 

експерта повинна бути вмотивована у відповідних постанові, ухвалі, 

вироку [153]. Також в такому випадку слідчий може призначити повторну чи 

додаткову експертизу. Саме в такий спосіб і дотримуючись наведених 

рекомендацій повинен оцінювати висновок експерта слідчий при розслідуванні 

кримінальних правопорушень щодо використання малолітньої дитини для 

зайняття жебрацтвом.  

Достатніми у теорії кримінального процесу визнаються докази тоді, коли в 

своїй сукупності дають можливість установити всі передбачені законом 

обставини кримінального провадження на тому рівні знання про них, який 

необхідний для прийняття правильного рішення при здійсненні кримінального 

провадження [203, с.123]. 

Виходячи із вище наведеного, пропонуємо передбачити у чинному КПК дві 

нові норми 901-902, у яких передбачити легальне законодавче розуміння таких 

обов’язкових ознак доказів, як достовірність та достатність. 

Теорією і практикою кримінального процесу визначено вимоги, яким має 

відповідати внутрішнє переконання як результат оцінки доказів. Воно має 
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ґрунтуватися на: 1) доказах, зібраних в установленому законом порядку; 

2) доказах, перевірених і розглянутих в установленому законом порядку; 

3) розгляді кожного із доказів окремо і всіх у сукупності; 4) всебічному, повному 

та об’єктивному розгляді матеріалів кримінального провадження. Внутрішнє 

переконання має обґрунтовуватися наявними доказами так, щоб становити єдино 

можливий висновок із матеріалів провадження, а особа, яка оцінює докази, має 

керуватися законом [180, с.148]. На нашу думку, визначення внутрішнього 

переконання особи, яка оцінює докази, та його складових слід закріпити у новій 

903 нормі КПК. 

Найважливішим принципом оцінки доказів у кримінальному процесі є їх 

всебічна, повна та неупереджена оцінка, що було закріплено у ч. 1 ст. 67 КПК 

1960 року та є унормованим на сьогоднішній день у ч. 1 ст. 94 чинного КПК. Цей 

принцип вимагає від органів, які проводять розслідування чи здійснюють 

судовий розгляд, виходити при оцінці доказів із об’єктивного, повного та 

всебічного розгляду всіх обставин провадження, перевірки всіх можливих і 

передбачених версій, встановлення як обвинувальних, так і виправдувальних 

доказів, глибокого аналізу всіх наявних доказів. Однак практика свідчить, що цих 

вимог не завжди дотримуються органи, що проводять досудове розслідування та 

здійснюють судовий розгляд, що часто призводить до серйозних порушень 

законності, до необґрунтованого засудження невинних [152, с.147-148]. На наш 

погляд, сучасне формулювання ч. 1 ст. 94 чинного КПК є більш досконалим, ніж 

аналогічної частини норми у КПК 1960 року. Законодавцем акцентовано увагу на 

тому, що сукупність зібраних доказів оцінюється з точки зору їх достатності та 

взаємозв’язку для прийняття відповідного процесуального рішення. Саме 

оцінювання доказів у їх сукупності є запорукою ефективного провадження 

досудового розслідування та забезпечення такого важливого завдання 

кримінального провадження, як забезпечення повного та неупередженого 

розслідування з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був 

притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, а жоден невинуватий не був 
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обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому 

процесуальному примусу [153]. 

 

 

Висновки до розділу ІII 

 

1. Отже, нами встановлено сучасну систему слідчих (розшукових) дій, 

які, як доведено, є основними способами збирання та перевірки доказів по будь-

якому кримінальному провадженні.  

2. Слідчі (розшукові) дії, які проводяться з метою збору і перевірки 

доказів при розслідуванні такого кримінального правопорушення, як 

використання малолітньої дитини для зайняття жебрацтвом, поділяються на 

вербальні, нонвербальні, змішані (складні). Процесуальні особливості їх 

проведення пов’язані, в першу чергу, із особою потерпілого, а ним завжди є 

малолітній. Найчастіше серед інших процесуальних дій при розслідуванні 

використання малолітньої дитини для зайняття жебрацтвом проводяться допити, 

які вимагають постановки слідчим визначеного кола питань, перелік яких 

запропоновано у відповідному підрозділі цього розділу дисертації. 

3. Доведено, що негласні слідчі (розшукові) дії при розслідуванні такого 

кримінального правопорушення, як використання малолітньої дитини для 

зайняття жебрацтвом, проводяться з метою збору доказів відповідно з вимогами 

КПК у переважній більшості випадків на підставі ухвали спеціального слідчого 

судді, який є головою чи за його визначенням іншим суддею Апеляційного суду 

Автономної Республіки Крим, апеляційного суду області, міст Києва та 

Севастополя, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган 

досудового розслідування.  

4. При розслідуванні такого кримінального правопорушення, як 

використання малолітньої дитини для зайняття жебрацтвом, слідчі з метою 

перевірки зібраних доказів найчастіше проводили слідчі (розшукові) дії.  
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5. У подальшому зібрані докази підлягають належній оцінці. 

Найважливішим принципом оцінки доказів у кримінальному процесі є їх 

всебічна, повна та неупереджена оцінка, що було закріплено у ч. 1 ст. 67 КПК 

1960 року та є унормованим на сьогоднішній день у ч. 1 ст. 94 чинного КПК. При 

оцінці доказів основним є правило, яке було закріплено і в ч. 2 ст. 67 КПК 

1960 року і є діючим на сьогоднішній день в силу вимог ч. 2 ст. 94 чинного КПК 

щодо системи вільної оцінки доказів. 
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ВИСНОВКИ 

У результаті дослідження, здійсненого на основі аналізу науково-

теоретичної літератури, слідчо-судової практики, узагальнених статистичних 

даних та аналізу і синтезу емпіричної бази, у дисертації зроблено теоретичне 

узагальнення і вироблено нові підходи та алгоритми дій слідчого із доказування 

при розслідуванні використання малолітньої дитини для заняття жебрацтвом. До 

основних результатів дисертації належать такі положення: 

1. Проведений системний аналіз історичних передумов зародження і 

детермінант розвитку жебрацтва в цілому та доказування при розслідуванні 

використання малолітньої дитини для заняття жебрацтвом зокрема підтвердив 

існування причинно-наслідкового зв’язку між вищезазначеним суспільно 

небезпечним діянням, нестабільною соціальною й економічною ситуацією в 

державі та такими суб’єктивними факторами, як жага власного збагачення і 

небажання дотримуватись будь-яких усталених моральних цінностей чи 

позитивних сімейних традицій. 

2. Моніторинг сучасного стану наукової розробки поняття доказування при 

розслідуванні використання малолітньої дитини для заняття жебрацтвом 

засвідчив недостатню розробленість цієї проблематики науковою спільнотою, 

незважаючи на те, що напрацьовані підстави, які визначають формування 

належної правової регламентації протидії використанню малолітньої дитини для 

заняття жебрацтвом, у кінцевому результаті закладають підвалини національної 

політики збереження генофонду України. 

У чинному Кримінальному кодексі України передбачено окрему ст. 1501, 

яка встановлює кримінальну відповідальність за використання малолітньої 

дитини для заняття жебрацтвом. Існують й інші суміжні склади злочинів, які 

покликані, в першу чергу, кримінально-правовими заходами убезпечити дітей від 

протиправного впливу на них зі сторони дорослих.  

3. У більшості міжнародних нормативно-правових актах суспільні 

відносини щодо охорони сім’ї та дітей розглядаються як невід’ємні складові. 

Встановлено, що в окремих нормах КПК Республіки Молдови, Австрії, ФРН 
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наведено положення, які за умови імплементації до чинного КПК України 

сприятимуть його вдосконаленню. Наприклад, за аналогом КПК Молдови у ст. 91 

КПК України окремими пунктами слід передбачити у переліку обставин, які 

підлягають доказуванню в цілому та при розслідуванні використання малолітньої 

дитини для заняття жебрацтвом зокрема, обов’язок зі встановлення причин, що 

усувають злочинний характер діяння, а також причин та умов, що сприяли 

вчиненню кримінального правопорушення. Із КПК Австрії слід запозичити 

положення щодо мети доказування – встановлення істини (певної ймовірності 

знань, отриманих при дослідженні, що граничить з вірогідністю в пізнанні явищ і 

подій, які відбувалися в дійсності). 

4. На основі детального аналізу та синтезу обставин, які підлягають 

доказуванню у кримінальних провадженнях про використання малолітньої 

дитини для заняття жебрацтвом, розроблено криміналістичну характеристику 

цього кримінального правопорушення та доведено наступні положення: 

- при розслідуванні використання малолітньої дитини для заняття 

жебрацтвом особливу увагу слід приділяти встановленню такої складової 

частини події цього злочину, як час його вчинення. В усіх досліджених нами 

матеріалах емпірики беззаперечно проявляється факт вчинення таких злочинів у 

денний час доби, зокрема тенденційні сплески переважають у ранкові 

години (8.00-10.00 год.) та вечірні години (17.00-20.00 год.). Особливо часто 

даний різновид злочину вчиняється у вихідні та святкові дні; 

- місцем вчинення такого злочину як використання малолітньої дитини для 

заняття жебрацтвом в 90 % проаналізованих нами справ є громадські місця із 

значним скупченням людей; 

- з об’єктивної сторони злочин, передбачений ст. 1501 КК України, полягає 

у вчиненні суспільно небезпечної дії – використанні малолітньої дитини для 

заняття жебрацтвом, як правило, не здатної усвідомлювати свої вчинки або 

позбавленої будь-якої можливості чинити такій протиправній діяльності будь-

який опір; 
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- суб’єкт злочину, передбаченого ч. 1 ст. 1501 КК України, є спеціальним: 

батьки (як правило матері) або особи, які їх замінюють. Як правило, такі особи 

ніде не працюють та негативно характеризуються за місцем свого проживання; 

- особливістю суб’єктивної сторони складу злочину, передбаченого ст. 1501 

КК України, є вчинення його тільки з прямим умислом; 

- механізм завдання шкоди суспільним відносинам, які забезпечують 

нормальний фізичний та моральний розвиток дитини, може бути 

зовнішній (іншими особами) та внутрішній (батьками), який характеризується 

більш високим ступенем суспільної небезпеки;  

- найчастіше суми процесуальних витрат складаються із витрат на правову 

допомогу, але сам механізм їх відшкодування як такий відсутній, що ускладнює 

реальне виконання процесуальних рішень суду; 

- вчинення злочину особою повторно, вчинення злочину щодо 

малолітнього, особи, що перебуває в безпорадному стані, вчинення злочину з 

використанням малолітнього не можуть ще раз враховуватися при призначенні 

покарання, як ознаки злочину, що впливають на його кваліфікацію; 

- з’явлення із зізнанням, щире каяття або активне сприяння розкриттю 

злочину; вчинення злочину неповнолітнім; вчинення злочину жінкою в стані 

вагітності; вчинення злочину внаслідок збігу тяжких особистих, сімейних чи 

інших обставин є типовими обставинами, які пом’якшують покарання при 

вчиненні даного злочину; 

- дійове каяття часто має місце при звільненні від кримінальної 

відповідальності за використання малолітньої дитини для заняття жебрацтвом; 

- гроші, цінності та інше майно, які підлягають спеціальній конфіскації, 

одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами 

від такого майна, виступають обставиною, яка підлягає обов’язковому 

доказуванню та особливо характерна при вчиненні даного кримінального 

правопорушення; 

- потерпілим від розглядуваного кримінального правопорушення завжди є 

малолітня дитина (у віці до 14 років) із властивими їй віковими, психологічними, 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T012341.html#126#126
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T030435.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T030435.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T012341.html#83#83
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фізіологічними, фізичними, а часто і психічними особливостями, які завжди 

необхідно враховувати в процесі доказування.  

5. До типової системи слідчих (розшукових) дій, які проводяться для 

найбільш ефективного збору доказів при розслідуванні кримінальних 

правопорушень про використання малолітньої дитини для заняття жебрацтвом, 

віднесено наступні: вербальні слідчі (розшукові) дії, нонвербальні 

слідчі (розшукові) дії, змішані (складні) слідчі (розшукові) дії.  

6. Констатовано, що існує ціла низка процесуальних і тактичних 

особливостей підготовки і проведення допиту потерпілого, підозрюваного, 

свідка. Доведено існування процесуальних і тактичних особливостей підготовки 

та проведення допиту малолітнього потерпілого. Тому, виходячи із наведеного, 

запропоновано закріпити обов’язок суб’єктів, що здійснюють розслідування, 

призначати малолітньому потерпілому представника й унормувати таке 

положення у новій ч. 5 ст. 58 КПК. Також обґрунтовано важливість доповнити 

чинний КПК новими ст. 711-713 (педагог, психолог, лікар) та наведено їх редакції. 

7. Розслідуючи таке кримінальне правопорушення, як використання 

малолітньої дитини для заняття жебрацтвом, у слідчого найчастіше виникає 

необхідність у проведенні такої нонвербальної слідчої (розшукової) дії, як 

освідування підозрюваного. На другому місці за частотою слідчої необхідності у 

проведенні освідування перебуває малолітній потерпілий. 

Доведено, що очевидним є факт унормованого права слідчого залучати до 

огляду потерпілого, однак через особливості, якими характеризується потерпілий 

від використання малолітньої дитини для заняття жебрацтвом, через її малолітній 

вік, констатовано недоцільність виконання слідчим цього повноваження.  

8. Встановлено процесуальні і тактичні особливості підготовки й 

проведення змішаних (складних) слідчих (розшукових) дій, які засвідчують, що 

низка проблем закладена законодавцем у КПК щодо колізійності їх унормування, 

в першу чергу це стосується експертизи та пред’явлення для впізнання. 

Розроблено пропозиції щодо нової норми ст. 2241 КПК та доповнення до назви та 

змісту ст. 486 КПК. 
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9. Негласні слідчі (розшукові) дії у більшості випадків можуть проводитися 

лише при кваліфікації даного кримінально-караного діяння за ч. 2 та 3 ст. 1501 

КК України, тобто при вчиненні тяжкого злочину. 

10. Доведено, що при розслідуванні такого кримінального правопорушення, 

як використання малолітньої дитини для зайняття жебрацтвом, слідчі, з метою 

перевірки зібраних доказів, найчастіше проводили наступні слідчі (розшукові) 

дії: допити свідків з метою перевірки показань підозрюваного чи малолітнього 

потерпілого (у 70 %), на другому місці –проведення пред’явлення для впізнання 

підозрюваного свідкам (у 55 %), і на останньому місці – призначення експертиз з 

метою перевірки зібраних доказів тощо (у 10 %).  
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Д О Д А Т К И 

Додаток А 

ПРОПОЗИЦІЇ 

щодо внесення змін і доповнень до чинного Кримінального процесуального 

кодексу України  

 

1.  Доповнити ст. 223 КПК новою ч. 9 та викласти у наступній редакції: 

«До слідчих (розшукових) дій належать: допит (ст. 224-226 КПК); 

пред’явлення для впізнання (ст. 228-231 КПК); обшук (ст. 234-236 КПК); 

огляд (ст. 237-238); ексгумація трупа (ст. 239 КПК); слідчий експеримент (ст. 240 

КПК); освідування особи (ст. 241 КПК); проведення експертизи (ст. 242-244 

КПК). 

2. Відобразити у наступній редакції нову ч. 5 ст. 58 КПК: 

«Якщо потерпілим від кримінального правопорушення є неповнолітній чи 

малолітній, то слідчий, прокурор виносить постанову, а слідчий суддя, суд - 

постановляє ухвалу про призначення йому представника у порядку, що 

визначений статтею 49 КПК України». 

3. Доповнити чинний КПК новими ст. 711-713 у наступному 

формулюванні: 

«Стаття 711 Педагог. 

Педагогом у кримінальному провадженні є особа, яка має диплом про вищу 

педагогічну освіту та здобула освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста чи 

магістра і залучається слідчим для участі у провадженні слідчих (розшукових) дій 

за участю неповнолітнього чи малолітнього». 

«Стаття 712 Психолог. 

Психологом у кримінальному провадженні виступає особа, яка має диплом 

про вищу психологічну освіту та здобула освітньо-кваліфікаційний рівень 

спеціаліста чи магістра і залучається слідчим для участі у провадженні слідчих 

(розшукових) дій за участю неповнолітнього чи малолітнього». 

«Стаття 713 Лікар. 
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Лікарем у кримінальному провадженні є особа, яка має диплом про вищу 

медичну освіту та здобула освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста чи 

магістра і залучається слідчим для участі у провадженні слідчих (розшукових) дій 

за участю неповнолітнього чи малолітнього». 

4. Навести нове формулювання ст. 486 КПК «Комплексна психолого-

психіатрична і психологічна експертиза неповнолітнього підозрюваного, 

обвинуваченого чи малолітнього потерпілого»: 

1. У разі необхідності для вирішення питання про наявність у 

неповнолітнього підозрюваного, обвинуваченого чи малолітнього потерпілого 

психічного захворювання чи затримки психічного розвитку та його здатності 

повністю або частково усвідомлювати значення своїх дій і керувати ними в 

конкретній ситуації призначається комплексна психолого-психіатрична 

експертиза. 

2. Для з’ясування рівня розвитку, інших соціально-психологічних рис особи 

неповнолітнього підозрюваного, обвинуваченого чи малолітнього потерпілого, 

які необхідно враховувати при призначенні покарання, обранні заходу виховного 

характеру або під час провадження слідчих (розшукових) та інших 

процесуальних дій за його участю, може бути призначена психологічна 

експертиза». 

5. Передбачити у чинному КПК дві нові норми 901-902, у яких закріпити 

легальне законодавче розуміння таких обов’язкових ознак доказів, як 

достовірність та достатність. 

6. Визначення внутрішнього переконання особи, яка оцінює докази та 

його складових слід закріпити у новій 903 нормі КПК. 

 

 



233 

 

Додаток Б 

Результати анкетування 

слідчих органів внутрішніх справ 

Всього опитано 217 осіб. Із них: 

- слідчих УМВС у Рівненській області – 7 чол.; 

- слідчих УМВС у Хмельницькій області – 10 чол.; 

- слідчих УМВС у Тернопільській області – 11 чол.; 

- слідчих УМВС у Закарпатській області – 36 чол.; 

- слідчих УМВС у Львівській області – 21 чол.; 

- слідчих УМВС у Волинській області – 17 чол.; 

- слідчих УМВС у Івано-Франківській області – 42 чол.; 

- слідчих УМВС у Чернівецькій області – 38 чол.; 

- слідчих УМВС Вінницькій у області – 35 чол. 
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Кількісні показники 

результатів анкетування 

окремих категорій працівників 

 

 

Загальні 

показник

и 
 СВ 

УМВС 

у 

Рівнен

ській 

област

і 

СВ УМВС 

у 

Хмельни

цькій 

області 

СВ УМВС 

у 

Тернопіл

ьській 

області 

СВ 

УМВС у 

Закарпа

тській 

області 

СВ 

УМВС у 

Львівсь

кій 

області 

СВ 

УМВС у 

Волинс

ькій 

області 

СВ 

УМВС у 

Івано-

Франків

ській 

області 

СВ 

УМВС у 

Черніве

цькій 

області 

СВ 

УМВС у 

Вінниць

кій 

області 

1. Вкажіть місце роботи: 

1. СВ УМВС у Рівненській області  7 

(3,2 %) 

2. СВ УМВС у Хмельницькій 

області 

 10 

(4,6 %) 

3. СВ УМВС у Тернопільській 

області 

 11 

(5,1 %) 

4. СВ УМВС у Закарпатській  

області 

 36 

(16,6 %) 

5. СВ УМВС Львівській області  21 

(9,7 %) 

6. СВ УМВС Волинській області  17 

(7,8 %) 

7. СВ УМВС у Івано-Франківській 

області 

 42 

(19,3 %) 

8. СВ УМВС у Чернівецій областв  38 



235 

 

(17,5 %) 

9. СВ УМВС у Вінницікій області  35 

(16,1 %) 

2.Чи займалися Ви розслідуванням кримінальних правопорушень, пов’язаних з використання малолітньої дитини для заняття 

жебрацтвом?  

1. так 0 

(0 %) 

0 

(0 %) 

1 

(9 %) 

27 

(75 %) 

15 

(71,4 %) 

10 

(58,8 %) 

27 

(64,3 %) 

30 

(79 %) 

30 

(85,7 %) 

140 

(64,5 %) 

2.ні 7 

(100 %) 

10 

(100 %) 

10 

(91 %) 

9 

(25%) 

6 

(28,6 %) 

7 

(41,2 %) 

15 

(35,7 %) 

8 

(21 %) 

5 

( 14,3%) 

77 

(35,5 %) 

3. Скільки разів Вами вносилося відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань (порушено кримінальних справ) щодо вчинення 

злочинів, пов’язаних з використання малолітньої дитини для заняття жебрацтвом? 

1. 1-5 1 

(14,3%) 

0 

(0 %) 

0 

(0 %) 

12 

(33,3%) 

10 

(47,6 %) 

7 

(41,2 %) 

30 

(71,4 %) 

22 

(58 %) 

19 

(54,3 %) 

101 

(46,5 %) 

2.5-10 0 

(0 %) 

1 

(10 %) 

1 

(9,1 %) 

2 

(5,6 %) 

5 

(23,8 %) 

3 

(17,6 %) 

4 

(9,5 %) 

8 

(21 %) 

11 

(31,4 %) 

35 

(16,1 %) 

3.10-15 0 

(0 %) 

0 

(0 %) 

1 

(9,1 %) 

10 

(27,8%) 

0 

(0 %) 

0 

(0 %) 

0 

(0 %) 

0 

(0 %) 

0 

(0 %) 

11 

(5,1 %) 

4.15-20 0 

(0 %) 

1 

(10 %) 

0 

(0 %) 

12 

(33,3%) 

0 

(0 %) 

0 

(0 %) 

0 

(0 %) 

0 

(0 %) 

0 

(0 %) 

13 

(6 %) 

5.інша відповідь 6 

(85,7%) 

8 

(80 %) 

9 

(81,8 %) 

0 

(0 %) 

6 

(28,5 %) 

7 

(41,2 %) 

8 

(19,1 %) 

8 

(21 %) 

5 

(14,4 %) 

57 

( %)26,3 

4. Яка з обставин вчиненого кримінального правопорушення, яка підлягала доказуванню у кримінальному провадженні виявилась 

найскладнішою для встановлення: 

1. подія кримінального 

правопорушення (час, місце, 

спосіб та інші обставини вчинення 

кримінального правопорушення) 

0 

(0 %) 

0 

(0 %) 

0 

(0 %) 

0 

( %) 

10 

(47,1 %) 

9 

(52,9 %) 

14 

(33,3 %) 

12 

(31,6 %) 

20 

(57,1 %) 

65 

(30 %) 
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2.винуватість обвинуваченого у 

вчиненні кримінального 

правопорушення, форма вини, 

мотив і метав вчинення 

кримінального правопорушення 

6 

(85,7 

%) 

6 

(60 %) 

2 

(18,2 %) 

20 

(55,6%) 

9 

(42,8 %) 

8 

(47,1 %) 

8 

(19,1 %) 

8 

(21 %) 

8 

(22,8 %) 

75 

(34,6 %) 

3.вид, розмір шкоди, завданої 

кримінальним правопорушенням, 

а також розмір процесуальних 

витрат 

0 

(0 %) 

 

1 

(10 %) 

1 

(9,1 %) 

6 

(16,7%) 

1 

(4,8 %) 

0 

(0 %) 

4 

(9,5 %) 

7 

(18,4 %) 

2 

(5,7 %) 

22 

(10,1 %) 

4.обставини, які впливають на 

ступінь тяжкості вчиненого 

кримінального правопорушення, 

характеризують особу 

обвинуваченого, обтяжують чи 

пом’якшують покарання, які 

виключають кримінальну 

відповідальність або є підставою 

закриття кримінального 

провадження 

0 

(0 %) 

1 

(10 %) 

1 

(9,1 %) 

6 

(16,7%) 

1 

(4,8 %) 

0 

(0 %) 

10 

(23,8 %) 

8 

(21 %) 

4 

(11,4 %) 

31 

(14,3 %) 

5. обставини, що є підставою для 

звільнення від кримінальної 

відповідальності або покарання 

0 

(0 %) 

0 

(0 %) 

2 

(18,2 %) 

4 

(11,1%) 

0 

(0 %) 

0 

(0 %) 

6 

(14,3 %) 

3 

(7,9 %) 

1 

(2,8 %) 

16 

(7,4 %) 

6. інша відповідь 1 

(14,3 %

) 

2 

(20 %) 

5 

(45,4 %) 

0 

(0 %) 

0 

(0 %) 

0 

(0 %) 

0 

( %) 

0 

(0 %) 

0 

(0 %) 

8 

(3,7 %) 

5.Найчастіше малолітню дитину для заняття жебрацтво використовували: 

1. мати 1 

(14,3%) 

0 

(0 %) 

0 

(0 %) 

17 

(47,2%) 

7 

(33,3 %) 

15 

(88,2 %) 

30 

(71,4 %) 

30 

(79 %) 

20 

(57,1 %) 

120 

(55,3 %) 
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2. батько 0 

(0 %) 

0 

(0 %) 

0 

(0 %) 

0 

(0 %) 

1 

(4,8 %) 

0 

(0 %) 

0 

(0 %) 

0 

(0 %) 

1 

( 2,8%) 

2 

(0,9 %) 

3. особи котрі їх заміняють 0 

(0 %) 

2 

(20 %) 

3 

(27,3%) 

13 

(36,1%) 

12 

(57,1 %) 

2 

(11,8 %) 

10 

(23,8 %) 

8 

(21 %) 

8 

(22,8 %) 

58 

(26,7 %) 

4. будь-які інші особи, крім батьків 

та осіб, які замінюють батьків 

6 

(85,7 %

) 

7 

(70 %) 

8 

(72,7%) 

6 

(16,7%) 

1 

(4,8 %) 

0 

(0 %) 

2 

(4,8 %) 

0 

(0 %) 

0 

(0 %) 

30 

(13,8 %) 

5. інша відповідь 0 

(0 %) 

1 

(10 %) 

0 

(0 %) 

0 

(0 %) 

0 

(0 %) 

0 

(0 %) 

0 

(0 %) 

0 

(0 %) 

6 

(17,1%) 

7 

(3,7 %) 

6.Використання малолітньої дитини найчастіше вчинювалося: 

1.стосовно своєї дитини 2 

(28,6%) 

0 

(0 %) 

0 

(0 %) 

21 

(58,3%) 

5 

(23,8 %) 

11 

(64,7 %) 

20 

(47,6 %) 

20 

(52,6 %) 

10 

(28,7 %) 

89 

(41 %) 

2. стосовно чужої дитини 0 

(0 %) 

2 

(20%) 

0 

(0%) 

3 

(8,3 %) 

5 

(23,8 %) 

1 

(5,9 %) 

10 

(23,8 %) 

6 

(15,8 %) 

3 

(8,6 %) 

30 

(13,8 %) 

3.повторно 0 

(0 %) 

0 

(0%) 

1 

(9,1 %) 

0 

(0 %) 

0 

(0 %) 

0 

(0 %) 

0 

(0 %) 

0 

(0 %) 

0 

(0 %) 

1 

(0,5 %) 

4.особою, як раніше вчиняла один 

із злочинів передбачених ст.150, 

303, 304 КК України 

0 

(0 %) 

1 

(10%) 

2 

(18,2%) 

10 

(27,8%) 

10 

(47,6 %) 

5 

(29,4 %) 

12 

(28,6 %) 

10 

(26,3 %) 

20 

(57,1 %) 

70 

(32,2 %) 

5. за попередньою змовою 

групою осіб 

0 

(0 %) 

0 

(0 %) 

0 

(0 %) 

0 

(0 %) 

0 

(0 %) 

0 

(0 %) 

0 

(0 %) 

0 

(0 %) 

0 

(0 %) 

0 

(0 %) 

6. інша відповідь 5 

(71,4 %

) 

7 

(70%) 

8 

(72,7 %) 

2 

(5,5 %) 

1 

(4,8 %) 

0 

(0 %) 

0 

(0 %) 

2 

(5,3 %) 

2 

(5,7 %) 

27 

(12,4 %) 

7. Чи притягувались до відповідальності раніше особи, котрі використовували малолітню дитину для заняття жебрацтвом за ст. ст. 150, 303, 

304 КК України? 

1. так,щодо своєї дитини 5 

(71,4 %

5 

(50%) 

7 

(63,6%) 

26 

(72,2%) 

10 

(47,6 %) 

12 

( %) 

20 

(47,6 %) 

28 

(73,7 %) 

15 

(42,8 %) 

128 

(59 %) 
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) 

2. так, щодо чужої дитини 1 

(14,3%) 

1 

(10 %) 

0 

(0%) 

6 

(16,7%) 

10 

(47,6 %) 

5 

(29,4 %) 

12 

(28,6 %) 

10 

(26,3 %) 

15 

(42,8 %) 

60 

(27,6 %) 

3. ні 0 

(0 %) 

1 

(10%) 

2 

(18,2 %) 

4 

(11,1%) 

0 

(0 %) 

0 

(0 %) 

5 

(11,9 %) 

0 

(0 %) 

5 

(14,3 %) 

17 

(7,8 %) 

4. інша відповідь  1 

(14,3 

%) 

3 

(30%) 

2 

(18,2%) 

0 

(0 %) 

1 

(4,8 %) 

0 

(0 %) 

5 

(11,9 %) 

0 

(0 %) 

0 

(0 %) 

12 

(5,5 %) 

8. Назвіть період часу, коли найчастіше використовувалось малолітню дитину для заняття жебрацтвом: 

1. ранковий 0 

(0 %) 

3 

(30%) 

0 

(0 %) 

6 

(16,7%) 

6 

(28,6 %) 

5 

(29,4 %) 

10 

(23,8 %) 

10 

(26,3 %) 

12 

( 34,3%) 

52 

(24 %) 

2.обідній 0 

(0 %) 

0 

(0 %) 

2 

(18,2%) 

5 

(13,9%) 

7 

(33,3 %) 

6 

(6,3 %) 

12 

(28,6 %) 

8 

(21 %) 

8 

(22,8 %) 

48 

(22,1 %) 

3. вечірній 1 

(14,3 

%) 

0 

(0 %) 

0 

(0%) 

25 

(69,4%) 

7 

(33,3 %) 

5 

(29,4 %) 

20 

(47,6 %) 

20 

(52,6 %) 

15 

(42,8 %) 

93 

(42,8 %) 

4. нічний 0 

(0 %) 

0 

(0 %) 

1 

(9,1%) 

0 

(0 %) 

0 

(0 %) 

0 

(0 %) 

0 

(0 %) 

0 

(0 %) 

0 

(0 %) 

1 

(0,5 %) 

5. інша відповідь 6 

(85,7 %

) 

7 

(70%) 

8 

(72,7%) 

0 

(0 %) 

1 

(4,8 %) 

1 

(5,9 %) 

0 

(0 %) 

0 

(0 %) 

0 

(0 %) 

23 

(10,6 %) 

9. Назвіть місце в якому найчастіше фіксувався факт використання малолітньої дитини для заняття жебрацтвом: 

1.ринки 0 

(0 %) 

1 

(10 %) 

0 

(0 %) 

15 

(41,7%) 

8 

(38,1 %) 

4 

(2,5 %) 

6 

(14,3 %) 

10 

(26,3 %) 

5 

(14,3 %) 

49 

(22,6 %) 

2.багатолюдні вулиці 0 

(0 %) 

0 

(0 %) 

0 

(0 %) 

15 

(41,7%) 

4 

(19 %) 

11 

(64,7 %) 

18 

(42,9 %) 

0 

(0 %) 

0 

(0 %) 

48 

(22,1 %) 

3.зупинки маршрутних автобусів 1 

(14,3 %

0 

(0 %) 

2 

(18,2 %) 

2 

(5,5%) 

8 

(38,1 %) 

1 

(5,9 %) 

8 

(19 %) 

10 

(26,3 %) 

14 

(40 %) 

46 

(21,2 %) 
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) 

4.автобусні та залізничні станції 0 

(0 %) 

2 

(20 %) 

1 

(9,1 %) 

4 

(11,1%) 

1 

(4,8 %) 

1 

(5,9 %) 

10 

(23,8 %) 

18 

(47,4 %) 

15 

(42,8 %) 

52 

(24 %) 

5.інша відповідь 6 

(85,7 %

) 

7 

(70 %) 

8 

(72,7 %) 

0 

(0 %) 

0 

(0 %) 

0 

(0 %) 

0 

(0 %) 

0 

( %) 

1 

(2,8 %) 

22 

(10,1 %) 

10. Назвіть спосіб, яким найчастіше випрошувалися матеріальні цінності у сторонніх осіб: 

1. усне висловлювання подати 

милостиню 

1 

(14,3 %

) 

1 

(10 %) 

0 

(0 %) 

15 

(41,7%) 

10 

(47,6 %) 

2 

(11,8 %) 

18 

(42,9 %) 

12 

(31,6 %) 

5 

(14,3 %) 

64 

(29,5 %) 

2. письмове висловлювання 

подати милостиню 

0 

(0 %) 

0 

(0 %) 

0 

(0 %) 

0 

(0 %) 

0 

(0 %) 

3 

(17,6 %) 

6 

(14,3 %) 

8 

(21 %) 

2 

(5,7 %) 

19 

( 8,7%) 

3.конклюдентні дії( наприклад 

триманням на рухах немовляти чи 

іншої маленької дитини) 

3 

(42,8 %

) 

0 

(0 %) 

0 

(0 %) 

12 

(33,4%) 

5 

(23,8 %) 

10 

(58,8 %) 

14 

(33,.3%) 

13 

(34,2 %) 

25 

(71,4 %) 

82 

(37,8 %) 

4. контролюванням зовні дій 

дитини, яка самостійно випрошує 

матеріальні цінності у сторонніх 

осіб 

0 

(0 %) 

1 

(10 %) 

3 

(27,3 %) 

3 

(8,3%) 

0 

(0 %) 

2 

(11,8 %) 

4 

(9,5 %) 

0 

(0 %) 

3 

(8,6 %) 

16 

(7,4 %) 

5. інша відповідь 3 

(42,8%) 

8 

(80 %) 

8 

(72,7 %) 

6 

(16,6%) 

6 

(28,5 %) 

0 

(0 %) 

0 

( %) 

5 

(13,1 %) 

0 

(0 %) 

36 

(16,6 %) 

11. Які  на Ваш погляд найбільш розповсюджені мотиви використання малолітньої дитини для заняття жебрацтвом? 

1. корисливий мотив, що 

зумовлений скрутним 

матеріальним становищем та 

несприятливою життєвою 

ситуацією 

4 

(57,1 

%) 

4 

(40 %) 

0 

(0 %) 

12 

(33,3%) 

12 

(57,1 %) 

10 

(58,8 %) 

32 

(76,2 %) 

20 

(52,6 %) 

25 

(71,4 %) 

119 

(54,8 %) 
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2. корисливий мотив, що 

зумовлений прагненням 

швидкого збагачення 

2 

(28,6 %

) 

1 

(10 %) 

3 

(27,3%) 

13 

(36,1%) 

8 

(38,1 %) 

5 

(29,4 %) 

8 

(19 %) 

10 

(26,4 %) 

7 

(20 %) 

57 

(26,3 %) 

3.інша відповідь 1 

(14,3 %

) 

5 

(50 %) 

8 

(72,7 %) 

11 

(30,5%) 

1 

(4,8 %) 

2 

(11,8 %) 

2 

(4,8 %) 

8 

(21 %) 

3 

(8,6 %) 

41 

(18,9 %) 

12. Який ступінь і характер тілесних ушкоджень завдавався малолітній дитині? 

1.легкі тілесні ушкодження 2 

(28,6 %

) 

1 

(10 %) 

1 

(9,1%) 

29 

(80,6%) 

17 

(81 %) 

8 

(47 %) 

19 

(45,2 %) 

20 

(52,6 %) 

17 

(48,6 %) 

114 

(52,5 %) 

2.середньої тяжкості тілесні 

ушкодження 

0 

(0 %) 

2 

(20 %) 

2 

(27,3%) 

5 

(13,8%) 

4 

(19 %) 

7 

(33,3 %) 

21 

(50 %) 

12 

(31,6 %) 

11 

(31,4 %) 

64 

(29,5 %) 

3.тяжкі тілесні ушкодження 0 

(0 %) 

2 

(2 0%) 

0 

(0 %) 

2 

(5,6%) 

0 

(0 %) 

0 

(0 %) 

0 

(0 %) 

6 

(15,8 %) 

2 

(5,7 %) 

12 

(5,5 %) 

4. інша відповідь 5 

(71,4 

%) 

5 

(50 %) 

8 

(72,7 %) 

0 

(0%) 

0 

(0 %) 

2 

(11,8 %) 

2 

(4,8 %) 

0 

(0 %) 

5 

(14,4 %) 

27 

(12,4 %) 

13. У результаті проведення яких процесуальних дій були встановлені обставини, які впливають на ступінь тяжкості вчиненого 

кримінального правопорушення, характеризують особу обвинуваченого, обтяжують чи пом’якшують покарання, які виключають 

кримінальну відповідальність або є підставою для закриття кримінальної справи? 
1.допитів 2 

(28,6 

%) 

8 

(80 %) 

6 

(54,5 %) 

30 

(83,3%) 

17 

(81 %) 

15 

(88,2%) 

20 

(47,6 %) 

20 

(52,6 %) 

15 

(42,8 %) 

133 

(61,3 %) 

2.інша відповідь 5 

(71,4 

%) 

2 

(20 %) 

5 

(45,5 %) 

6 

(16,7%) 

4 

(19 %) 

2 

(11,8 %) 

22 

(52,4 %) 

18 

(47,4 %) 

20 

(57,2 %) 

84 

(38,7 %) 

14. Чи встановлювалися Вами обставини, що є підставо для звільнення від кримінальної відповідальності та покарання? 

1. ні; 5 6 6 12 8 10 23 10 20 100 
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(71,4 %

) 

(60 %) (54,5%) (33,3%) (38 %) (58,8 %) (54,8 %) (26,4%) (57,1 %) (46,1 %) 

2. так (вкажіть які саме) 1 

(14,3 %

) 

0 

(0 %) 

0 

(0%) 

20 

(55,5%) 

13 

(62 %) 

5 

(29,4 %) 

17 

(40,5 %) 

20 

(52,6 %) 

15 

(42,9 %) 

91 

(41,9 %) 

3. інша відповідь 1 

(14,3 %

) 

4 

(40 %) 

5 

(45,5%) 

4 

(11,1%) 

0 

(0 %) 

2 

(11,8 %) 

2 

(4,8 %) 

8 

(21 %) 

0 

(0 %) 

26 

(12 %) 

 

 

 



Додаток В 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

щодо доказування у кримінальних провадженнях про використання 

малолітньої дитини для заняття жебрацтвом 

Вступ 

Доказування при розслідуванні використання малолітньої дитини для 

заняття жебрацтвом – це діяльність слідчого, прокурора, слідчого судді та 

суду, а також інших учасників кримінального процесу, яка провадиться у 

встановлених законом процесуальних формах і спрямована на збирання, 

перевірку й оцінювання доказів (фактичних даних, отриманих у 

передбаченому КПК порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий 

суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що 

мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню) 

для встановлення істини в кримінальному провадженні. 

Доказування як процес отримання доказів і їх використання з метою 

відтворення реальної картини події, що досліджується, є єдиним засобом 

досягнення цілей та завдань кримінального провадження, захисту прав і 

законних інтересів осіб, які беруть участь у ньому.  

Предмет доказування у кримінальному провадженні визначається, як 

сукупність фактів і обставин об’єктивної дійсності, що мають матеріально-

правове, цивільно-правове, кримінальне процесуальне значення і є 

необхідними і достатніми фактичними обставинами для вирішення 

кримінального провадження по суті. 

Отже, при розслідуванні такого кримінального правопорушення як 

використання малолітньої дитини для заняття жебрацтвом доказуванню 

підлягають всі обставини, визначені ст. 91 КПК. 

Розділ 1. Подія кримінального правопорушення та її елементи 

Формулювання обставин, які входять до предмета доказування і їх 

правовий зміст не дозволяють ділити єдиний предмет доказування на частини 

та виділяти з їх сукупності так званий «головний факт», тобто факт, що 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T124651.html#28#28
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T124651.html#26#26
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T124651.html#29#29
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T124651.html#29#29
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охоплює подію кримінального правопорушення і винуватість особи, що його 

вчинила (п.п. 1, 2 ч. 1 ст. 91 КПК). 

Розслідуючи таке протиправне діяння як використання малолітніх дітей 

для заняття жебрацтвом слідчі стикаються з необхідністю встановлення 

обставин даного конкретного кримінального правопорушення і його 

кваліфікації за відповідною статтею кримінального закону. Знання загальних 

обставин, які підлягають обов’язковому встановленню у кримінальному 

провадженні незалежно від його специфіки, врахування особливостей кожного 

окремого кримінального провадження – запорука успішної роботи органів 

досудового розслідування та суду. Тобто, загальне і окреме, таким чином, 

знаходиться у діалектичному взаємозв’язку.  

Безсумнівно, предмет доказування має безпосередній зв’язок з нормами 

кримінального права. Останні визначають об’єкт, об’єктивну сторону, суб’єкт, 

суб’єктивну сторону складу злочину, тощо. По суті норми кримінального 

права визначають уявну модель діяння, а елементи цієї моделі вказують на 

обставини, наявність або відсутність котрих необхідно доводити. Все це 

обумовлює необхідність вивчення проблем доказування в цілому, та при 

розслідуванні використання малолітніх дітей для заняття жебрацтвом, 

зокрема, із використанням аналізу кримінального законодавства і практики 

його застосування. Так, відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 91 КПК у кримінальному 

провадженні в цілому, та при розслідуванні використання малолітніх дітей для 

заняття жебрацтвом, зокрема, доказуванню підлягає подія кримінального 

правопорушення, яка є складеним поняттям та включає в себе час, місце, 

спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення.  

Виходячи із вище викладеного слід констатувати, що при розслідуванні 

використання малолітньої дитини для заняття жебрацтвом особливу увагу слід 

приділяти встановленню такої складової частини події цього злочину, як час 

його вчинення. В усіх досліджених нами матеріалах емпірики беззаперечно 

проявляється факт вчинення таких злочинів у денний час доби, зокрема 

тенденційні сплески переважають у ранкові години 8.00-10.00 год. (24 %) та 
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вечірні години 17.00-20.00 год. (42,8 %). На наше переконання така часова 

тенденція не є випадковою, адже пов’язана із значними скупченнями людей у 

так звані «години пік», коли переважна більшість громадян слідує до місця 

роботи або ж додому. Особливо часто даний різновид злочину вчиняється у 

вихідні та святкові дні, коли значна частка населення має змогу відвідувати 

магазини, культурні заклади тощо. У цьому ж випадку часовий акцент 

переноситься на «обідні» години (22,1 %). 

Український законодавець до цього часу не запропонував чітке 

визначення поняття «місце вчинення злочину». Як наслідок цього, в теорії 

кримінального права існують різні точки зору щодо цього терміну, що 

створює різнопланові проблеми та труднощі. Більшість науковців під місцем 

вчинення злочину розуміють територію, на якій вчинено суспільно небезпечне 

діяння. 

Результати проведеного нами анкетування 217 слідчих підрозділів ОВС, 

свідчать що місцем вчинення такого злочину як використання малолітньої 

дитини для заняття жебрацтвом у більшості випадків є громадські місця із 

значним скупченням людей. В першу чергу це центральні залізничні та 

автовокзали (24 %), центральні ринки (22,6 %), центральні вулиці на яких 

обмежено рух транспорту та площі, прибудинкова територія та площі біля 

церков, костелів, кафедральних соборів (22,1 % ) тощо. 

Актуальними та гострим, з огляду на небезпеку для життя та здоров’я 

малолітньої дитини, також є питання використання малолітньої дитини для 

заняття жебрацтвом у громадському автомобільному та залізничному 

транспорті, а також на відкритих ділянках проїжджої частини доріг із 

перехрестями, на яких, як правило, утворюються тривалі затори. 

В юридичній літературі спосіб вчинення злочину розглядають в 

декількох напрямах: кримінально-правовому, кримінологічному, кримінально-

процесуальному та криміналістичному. Спосіб вчинення злочину – це система 

прийомів, дій, операційних комплексів, зумовлених метою і мотивами дій, 

психічними і фізичними якостями особи, в яких виявляються 
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психофізіологічні і характерологічні особливості людини, її знання, вміння 

навички, звички і ставлення до різних проявів дійсності. Ми вважаємо, що із 

даного приводу раціональною і слушною є позиція відомого процесуаліста 

В. О. Попелюшко та інших науковців, котрі цілком правильно і логічно 

зазначають, що спосіб вчинення кримінального правопорушення потрібно 

однаково розуміти у всіх галузях знання, які включають його у предмет свого 

дослідження, надаючи при цьому перевагу визначенням, що розроблені 

теорією кримінального права. На їх думку, спосіб вчинення злочину – це 

певний порядок, метод, послідовність рухів і прийомів, що застосовуються 

особою для вчинення злочину, форма реалізації дії чи бездіяльності.  

З об’єктивної сторони злочин, передбачений статтею 1501 КК України, 

полягає у вчиненні суспільно небезпечної дії – використанні малолітньої 

дитини для заняття жебрацтвом. При цьому слід відзначити, що таке 

використання може вчинятися як під пильним контролем дорослого так і без 

такого контролю, що і буде визначальним для ступеня загрози життю і 

здоров’ю такої дитини. При цьому слід провести чітке розмежування між 

поняттями «втягнення» та «використання», так як у них геть різне смислове 

наповнення, хоча при цьому вони мають і низку спільних рис. 

Поняття «втягування» згідно з тлумачним словником має наступні 

значення: введення когось або чогось силою, примушування до входу, 

зваблення, заманювання, заплутування, примушення взяти участь, дозволяння 

втягнути себе. Поняття «використання» у цьому ж словнику тлумачиться «як 

утримання для користування». Тобто ці поняття розглядаються як самостійні. 

Згідно з іншим тлумачним словником термін «втягнення» означає спонукання, 

притягнення до участі. Термін «використання», у свою чергу, означає 

користуватися кимсь чи чимось, використати з користю. Тобто обов’язковою 

ознакою діяння виступає корисливий мотив. Термін «використовувати» може 

мати і наступне значення: застосовувати, вживати що-небудь з користю, 

користуватися чимось. При цьому поняття втягуваного має наступну 

інтерпретацію: той, який використовується призначений, пристосований для 
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втягування; термін «втягувати» – залучати, притягати, заохочувати когось до 

участі в чомусь. Принципова відмінність між поняттями «втягнення» та 

«використання» полягає в наступному: втягнення – це схиляння дитини до 

злочину або іншої негативної девіації, тобто вчинення дитиною активної 

протиправної або аморальної дії (крадіжки, шахрайства, вживання спиртних 

напоїв тощо). Використання, у свою чергу означає трактування злочинцем 

дитини не як людини, а як корисної для нього речі, що своїм виглядом 

спонукає інших осіб до безоплатної передачі йому певних матеріальних 

цінностей (грошей, продуктів тощо), тобто в такому разі дитина є знаряддям 

учинення антигромадських дій, будучи одночасно беззахисною жертвою 

правопорушника. Отже, термін «втягнення» передбачає певною мірою 

усвідомлення рішення дитини брати участь у злочинній діяльності, а термін 

«використання» стосується, як правило не здатних усвідомлювати свої вчинки 

дітей, котрих злочинці використовують як «корисну річ» або ж такі діти в 

силу як об’єктивних, так і суб’єктивних причин позбавлені будь-якої 

можливості чинити такій протиправній діяльності з ними будь-який опір. 

Під усним випрошуванням грошей, речей чи інших матеріальних 

цінностей як виду суспільно небезпечного діяння, передбаченого ст. 1501 КК 

України, слід розуміти випрошування грошей, речей чи інших матеріальних 

цінностей у сторонніх осіб у словесній формі, вербально, яке здійснюється 

малолітньою дитиною, дії якої контролює доросла особа, чи самою особою, 

поряд з якою чи на руках у якої знаходиться малолітня дитина.  

Отже, подія кримінального правопорушення при розслідуванні 

використання малолітньої дитини для заняття жебрацтвом є складеним (з 

огляду вимог чинного КПК), але при цьому персоніфікованим (з огляду 

диспозиції ст. 1501 КК України) поняттям, яке включає в себе типовий для 

даного кримінального правопорушення час, місце та спосіб його вчинення, які 

необхідно встановлювати та доказувати в процесі розслідування. 
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Розділ 2. Винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального 

правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального 

правопорушення 

Ефективному розслідуванню кримінальних правопорушень, сприяє 

з'ясування даних, що складають криміналістичну характеристику злочинів, в 

нашому випадку – це використання малолітньої дитини для заняття 

жебрацтвом, тобто сукупність криміналістично-значущих елементів, таких, що 

сприяють найбільш швидкому їхньому розслідуванню. Криміналістична 

характеристика окремого виду злочину в методиці розслідування злочинів 

посідає важливе місце, вона включає в себе найбільш загальне, типове що 

обумовлює дану методику. В. К. Весельський у своїй праці цілком вірно 

зазначив, що саме криміналістичні характеристики виду чи різновиду (групи) 

злочинів можуть і повинні стати орієнтиром для встановлення і конкретизації 

даних, які в сукупності становлять криміналістичну характеристику злочину, 

орієнтиром у виявленні та дослідженні доказів. Ми повністю погоджуємось з 

думкою М. В. Салтевського, який до елементів криміналістичної 

характеристики, серед таких складових як предмет безпосереднього 

злочинного посягання, типова слідова картина, спосіб вчинення злочину 

відносить і особу злочинця.  

Доказування винуватості обвинуваченого у вчиненні кримінального 

правопорушення в цілому, та при розслідуванні використання малолітньої 

дитини для заняття жебрацтвом, зокрема, полягає в тому, що у всіх випадках 

повинні бути встановлені такі дані про особу винного, які дають суду 

можливість прийти до обґрунтованого процесуального рішення. Особа 

винного, як і будь-яка особистість, включає в себе визначену систему 

морально-психологічних властивостей – поглядів і переконань, потреб та 

інтересів, життєвих цілей та очікувань, інтелектуальних, емоційних і вольових 

особливостей. Разом із тим ця особа характеризується певними соціально-

індивідуальними ознаками, виконує у суспільстві соціальні ролі, можливо, 
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може мати у своїй біографії факти вчинення протиправних діянь у минулому 

та ін.  

Чинне кримінальне законодавство дає визначення особи, яка підлягає 

відповідальності, шляхом перерахування ознак, що характеризують її як 

суб’єкт злочину. Ч. 1 ст. 18 КК України встановлює, що суб’єктом злочину є 

фізична осудна особа, яка скоїла злочин у віці, з якого відповідно до кодексу 

може наставати кримінальна відповідальність. Тобто кримінальний закон 

наділяє суб’єкта злочину наступними трьома взаємопов’язаними ознаками: 

1) фізична особа; 2) осудна особа; 3) особа, яка досягла віку, з якого може 

наставати кримінальна відповідальність. Відсутність хоча б однієї із вказаних 

ознак виключає можливість кваліфікувати діяння як злочинне, а особу, яка 

його скоїла, визнавати суб’єктом злочину. 

Тому необхідними ознаками та умовами притягнення особи, яка 

вчинила таке кримінальне правопорушення як використання малолітньої 

дитини для заняття жебрацтвом до кримінальної відповідальності є її вік та 

осудність. Так як суб’єкт цього злочину, як поняття кримінально-правове, 

практично не мислимий без цих двох основних ознак. Законодавцем 

встановлено два різновиди віку кримінальної відповідальності: загальний вік, 

який починається з 16 років; знижений вік, який починається з 14 років. 

Щодо характеристики суб’єкта злочину, передбаченого ч. 1 ст. 1501 КК 

України, то, по-перше, слід відмітити, що він є спеціальним. Суб’єктом 

злочину є батьки або особи, які їх замінюють. Характеризуючи спеціальний 

суб’єкт, можна сказати, що це особа, яка володіє певними якостями, 

конкретними особливостями, вказаними в диспозиції статті, наділена, поряд із 

загальними ознаками суб’єкта, додатковими ознаками, обов’язковими для 

даного складу злочину. Відповідно до СК України та Закону України «Про 

охорону дитинства», батьками та особами, які замінюють батьків, можуть 

бути визнані лише ті особи, які мають право і на яких покладається обов’язок 

виховувати дитину, піклуватися про її здоров’я, фізичний, духовний і 

моральний розвиток, навчання, створювати належні умови для розвитку її 
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природних здібностей, поважати гідність дитини, готувати її до самостійного 

життя та праці. Батьки  – це рідні батько і мати дитини, у тому числі ті, з 

якими дитина спільно не проживає, а також: а) усиновителі; б) прийомні 

батьки; в) батьки – вихователі. Особами, які замінюють батьків, відповідно до 

законодавства є: а) опікун, піклувальник; б) патронатний вихователь; 

в) фактичний вихователь (особа, яка взяла у свою сім’ю дитину –сироту чи 

дитину, з інших причин позбавлену батьківського піклування). За відсутності 

у дитини матері, батька або якщо батьки не можуть з поважних причин 

надавати дитині належне утримання (а також виховувати її та піклуватися про 

неї), особами, які замінюють батьків, можуть бути визнані баба і дід, 

повнолітні брат та сестра, а за відсутності у дитини матері, батька, баби, діда, 

повнолітніх братів та сестер або якщо ці особи не можуть з поважних причин 

надавати дитині належного утримання (а також виховувати її та піклуватися 

про неї) –мачуха і вітчим, які проживають з дитиною, а також інші особи, у 

сім’ї яких виховувалась дитина. Батьків може не бути у дітей –сиріт, 

підкинутих дітей, дітей, від яких відмовились батьки, безпритульних дітей. 

Поважні причини, з яких батьки не можуть надавати дитині належного 

утримання, це: позбавлення батьківських прав; відібрання дітей у батьків без 

позбавлення батьківських прав; визнання батьків безвісно відсутніми або 

недієздатними; оголошення їх померлими; відбування ними покарання в 

місцях позбавлення волі; перебування їх під вартою на час досудового 

слідства; розшук їх ОВС, зокрема, пов’язаний з ухиленням від сплати 

аліментів та відсутністю відомостей про їх місцезнаходження; тривала 

хвороба батьків. До осіб, які замінюють батьків, не можуть належати: особи, 

які на правових підставах здійснюють виховання малолітньої дитини або 

нагляд за нею на підставі договору (няня, гувернантка, домашній вчитель, 

тощо); працівники закладів охорони здоров’я, навчальних та інших закладів 

(лікарні, будинки дитини, школи, дитячі садочки, оздоровчі табори, школи –

інтернати, тощо), зобов’язані наглядати за дітьми і піклуватися про них.  
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Для наведення видової різноманітності осіб, які використовують 

малолітніх дітей для заняття жебрацтвом, як на нас, то доцільно звернутися до 

ґрунтовних напрацювань І. О. Топольськової, яка виділила чотири групи: 

1) ватажки – молоді люди 18–25 років, які групують навколо себе 

підлітків переважно для виконання дрібних доручень, спільного проведення 

часу, розпивання спиртних напоїв, вживання наркотиків, учинення 

корисливих злочинів; 

2) рецидивісти – раніше судимі особи старше 25 років. Відбувши 

покарання, вони намагаються встановити втрачені соціальні зв’язки і 

найліпше це вдається з неповнолітніми; 

3) організатори злочинних груп – особи часто є вихідцями з категорії 

раніше судимих, з усталеними антисуспільними поглядами; 

4) утриманці – родичі (найчастіше, батьки) неповнолітніх, деградовані 

особи, які живуть переважно за рахунок антисуспільних занять підлітків. Крім 

того, якщо в учинення злочину неповнолітніх втягують переважно особи 

чоловічої статі, то при жебрацтві їх використовують здебільшого матері, що 

також підтверджують результатами проведеного нами анкетування слідчих 

органів внутрішніх справ: найчастіше малолітню дитину використовували матері 

у 55,3 %, особи корті їх заміняють у 26,7 %, будь-які інші особи, крім осіб, що 

замінюють батьків 13,8 % і батько лише 0,9 %. 

При визначенні форми вини, законодавець виходить із психічного 

ставлення особи до суспільно небезпечних наслідків, які є результатом її дії. 

Психічне ставлення особи до суспільно небезпечних наслідків своєї дії чи 

бездіяльності має велике значення, адже воно становить частину 

інтелектуального моменту вини (передбачення настання суспільно 

небезпечних наслідків) і весь вольовий момент (бажання настання наслідків, 

чи свідоме допущення їх настання, або ж легковажний розрахунок на 

відвернення таких наслідків). Особливістю суб’єктивної сторони складу 

злочину, передбаченого ст. 1501 КК України, є вчинення його тільки з прямим 

умислом. Згідно зі ст. 24 КК України, злочин визначається вчиненим умисно, 
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якщо особа усвідомлювала суспільно небезпечний характер використання 

малолітньої дитини для заняття жебрацтвом, передбачала його суспільно 

небезпечні наслідки і бажала їх настання або свідомо припускала їх настання. 

Ставлення винної особи до наслідків у вигляді спричинення дитині середньої 

тяжкості чи тяжких тілесних ушкоджень (ч. 3 ст. 1501 КК України) може 

характеризуватися тільки необережністю. У випадках, коли відношення до 

суспільно небезпечних наслідків, що є ознакою кваліфікованого (особливо 

кваліфікованого) складу злочину, характеризується необережністю, тоді як 

основний склад злочину передбачає умисну форму вини, має місце 

подвійна (змішана) форма вини. М. І. Хавронюк зазначав, що за наявності 

умислу (наприклад, винна особа навмисно залишила дитину випрошувати 

милостиню на сильному морозі, свідомо припускаючи, що внаслідок цього 

дитина обморозить кінцівки, які будуть ампутовані), діяння потребує 

кваліфікації за сукупністю злочинів, передбачених ч. 3 ст. 1501 і ст. 122 чи 121 

КК України.  

Таким чином, суб’єктивна сторона злочину, передбаченого ст. 1501 КК 

України, основний склад якого сформульовано як формальний, ознакою якого 

є вина у формі прямого умислу, а ознакою кваліфікованого (особливо 

кваліфікованого) складу є настання суспільно небезпечних наслідків, може 

характеризуватися або умисною, або подвійною (змішаною) формою вини.  

Крім вини, до елементів суб’єктивної сторони злочину, як ми відзначали 

вище, відносяться мотив, мета, емоції. Це необхідні компоненти психічного 

відношення, що складає вину. Мотивом злочину називають спонукання до 

його вчинення. Мотиви – це певним чином усвідомлені потреби людини, які 

спонукають її до дії. Мотив використання малолітньої дитини для заняття 

жебрацтвом як правило є корисним. Що ж до мети використання малолітньої 

дитини для заняття жебрацтвом, то Законом України від 15.01.2009 р. «Про 

внесення змін до Кримінального та Кримінально-процесуального кодексів 

України щодо використання дитини для жебракування» було встановлено 

обов’язкову ознаку суб’єктивного складу злочину – мету отримання прибутку. 
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Але Законом України від 05.07.2011 р. «Про внесення змін до Кримінального 

кодексу України щодо злочинів проти волі, честі та гідності особи» 

виключено вказівку на обов’язкову мету вчинення злочину, передбаченого 

ст. 1501  – отримання прибутку. На нашу думку, таке рішення законодавця є 

цілком вірним. Правильність такого рішення пояснюється тим, що суспільна 

небезпечність злочину визначається не корисливим мотивом або метою 

отримання прибутку, а характером дій, які вчинені щодо дитини, що 

негативно впливає на її фізичний і моральний розвиток. Небезпеку становлять 

і об’єктивні умови, в яких відбувається використання малолітньої дитини для 

заняття жебрацтвом. Вважаємо також, що даний момент полегшить 

доказування наявності ознак використання малолітньої дитини для заняття 

жебрацтвом, оскільки якщо винний не отримав прибутку, але використовував 

малолітню дитину для заняття жебрацтвом, встановити мету неможливо. Тому 

даний крок українського законодавця є цілком доречним. Емоції у формі 

відчуття страху, злості, обурення, задоволення та інше можуть свідчити про 

мотиви вчинення злочину або вказувати на мету його вчинення.  

Розділ 3. Вид і розмір шкоди, завданої кримінальним 

правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат 

У КПК 2012 року закріплено інститут відшкодування (компенсації) 

шкоди у кримінальному провадженні, цивільний позов (глава 9). Так, згідно зі 

ст. 127 КПК потерпілий, територіальна громада, держава має право на будь-

якій стадії кримінального процесу на відшкодування шкоди, завданої 

кримінальним правопорушенням. Крім того, ст. 130 КПК передбачає 

відшкодування (компенсацію) потерпілому шкоди, завданої незаконними 

рішеннями, діями чи бездіяльністю правоохоронних органів або суду.  

На жаль, незважаючи на численні зауваження науковців серед завдань 

кримінального судочинства, як в КПК 1960 року так і в КПК 2012 року (ст. 2), 

відсутня вказівка про обов’язок встановлення та відшкодування шкоди, 

завданої кримінальним правопорушенням чи незаконними рішеннями, 

діями (бездіяльністю) правоохоронних органів, суду. Водночас про важливість 
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цього інституту та суттєве значення в кримінальному провадженні свідчить 

ряд наведених вище положень КПК. 

Саме тому важливо при розслідуванні використання малолітньої дитини 

для заняття жебрацтвом вчасно і правильно визначити вид і розмір шкоди, 

завданої цим кримінальним правопорушенням, а в результаті вжити належних 

процесуальних заходів для забезпечення цивільного позову та можливої 

конфіскації майна. 

Однак із даного приводу вживання законодавцем термінів 

«відшкодування» та «компенсація», часто як синонімів, можна піддати 

сумніву. Згідно з Великим тлумачним словником сучасної української мови 

«відшкодовувати» – це давати кому-небудь щось інше замість втраченого, 

знищеного й т. ін.; поповнювати витрати, збитки чимось іншим. 

«Компенсапція» – це відшкодування, зрівноважування, винагорода за що-

небудь, а також сума, яку сплачують як відшкодування, винагороду; покриття 

витрат, утрат. Тому у чинному КПК ці поняття слід розмежувати. 

Шкода – це об’єктивна категорія, що заснована на праві і моралі та являє 

собою ті зміни, які настали у майновому, фізичному, психічному, моральному 

стані особи внаслідок вчинення злочину. Шкода, завдана кримінальним 

правопорушенням, і шкода, що є підставою для визнання особи потерпілим, 

має об’єктивний характер, існує незалежно від чиєїсь думки. Серед різновидів 

шкоди найбільш поширеним негативним наслідком кримінального 

правопорушення, так і прийняття незаконного рішення, дії (бездіяльності) є 

майнова шкода. Майнова шкода відрізняється від інших видів шкоди (фізичної 

та моральної) можливістю її точного встановлення та вираження в грошовому 

еквіваленті. Разом з тим майнова шкода виникає не лише внаслідок посягання 

на відносини власності, а й при посяганні на особу, що є характерним при 

вчиненні такого кримінального правопорушення як використання малолітньої 

дитини для заняття жебрацтвом. 

Щодо фізичної шкоди, то вона може бути завдана тільки людині, 

оскільки юридична особа не має ознак фізичної сутності (життя та здоров’я). 
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Вона являє собою сукупність змін, які об’єктивно відбулись у стані людини як 

фізичної істоти (тілесні ушкодження, розлад здоров’я, біль). Фізична і 

моральна шкода тісно пов’язані між собою. У разі завдання фізичної шкоди, 

людина зазнає й шкоди моральної. Разом з тим неможливо 

відшкодувати (визначити еквівалент) втрати здоров’я, відшкодувати почуття 

страху, відчуття болю. Тому відшкодування фізичної та моральної шкоди 

припускає можливість їх компенсації. При цьому одночасно має відбуватися 

відшкодування витрат, які пов’язані з нанесенням фізичної чи моральної 

шкоди. У цих випадках фізична шкода може бути об’єктивно оцінена так, як 

шкода, що завдається в матеріальній сфері, через що в певних випадках вона 

впливає на юридичну кваліфікацію діяння. 

Не можна не зупинитися ще на одному аспекті аналізованої проблеми, 

яка полягає в можливості компенсації заподіяної моральної шкоди при 

вчиненні використання малолітньої дитини для заняття жебрацтвом, яка 

досить тривалий період часу науковцями взагалі заперечувалася. Моральна 

шкода як наслідок вчинення такого кримінального правопорушення чи 

незаконного рішення, дії (бездіяльності) правоохоронного чи судового органу 

має немайновий характер і виражається, відповідно до ст. 23 Цивільного 

кодексу України, у фізичних і душевних стражданнях, приниженні честі, 

гідності, а також ділової репутації фізичної або юридичної особи. Підстави 

компенсації моральної шкоди, завданої внаслідок порушення прав особи, 

закріплені у вказаній статті, а також у ст. 1167, 1168 ЦК України.  

На жаль, ці положення не знайшли свого відображення в нормах 

чинного КПК України, хоча на нашу думку, необхідність у такому 

унормуванні є очевидною. Саме від цього на практиці нерідко залежить 

правильність вирішення таких важливих питань, як визнання особи 

потерпілим, встановлення права на заявлення позову про відшкодування 

моральної шкоди, а в деяких випадках – повне встановлення обставин 

предмета доказування, а відповідно і правильна кваліфікація діяння. 

Неправильне розуміння поняття моральної шкоди в цілому, та при 
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розслідуванні використання малолітньої дитини для заняття жебрацтвом, 

зокрема, може призвести до необґрунтованого звуження чи розширення кола 

потерпілих від кримінального правопорушення. Саме тому, згідно з п. 3 ч. 1 

ст. 91 КПК України, встановлення виду і ступеня шкоди, завданої 

кримінальним правопорушенням, зокрема і використанням малолітньої 

дитини для заняття жебрацтвом, є обов’язком посадової особи, що здійснює 

кримінальне провадження. 

Склад злочину, передбаченого, зокрема, ч. 1 ст. 1501 КК України, 

характеризується тим, що в ньому наявний спеціальний суб’єкт – батьки чи 

особи, які їх замінюють, які мають право і на яких покладається обов’язок 

виховувати дитину, піклуватися про її здоров’я, фізичний, духовний і 

моральний розвиток, навчання, створювати належні умови для розвитку її 

природних здібностей, поважати гідність дитини, готувати її до самостійного 

життя та праці. Тому можна зробити певний висновок про те, що в даному 

випадку шкода спричиняється шляхом виключення себе з цих суспільно 

корисних і охоронюваних законом суспільних відносин або належного 

виконання обов’язків винною особою, чим і розривається соціальний зв’язок, 

що входить до структури суспільних відносин. Злочинець розриває ті чи інші 

відносини, проникає в них і завдає шкоди суспільним відносинам в цілому 

шляхом руйнуючого впливу на їх складові. В. Я. Тацій такий механізм 

заподіяння шкоди об’єкту називає заподіяння шкоди «зсередини». 

Але слід також враховувати, що в ч. 2 ст. 1501 КК України суб’єктом 

вчинення злочину є будь-яка особа, і саме в цьому випадку механізм 

заподіяння шкоди суспільним відносинам буде мати відношення до предмету 

злочину. Предметом злочину, передбаченого ст. 1501 КК України, є гроші, речі 

та інші матеріальні цінності. Тому, розглядаючи суб’єкт злочину, 

передбачений ч. 2 ст. 1501 КК України, можна наголошувати на тому, що в 

даному випадку механізм завдання шкоди суспільним відносинам, які 

забезпечують нормальний фізичний та моральний розвиток дитини, буде 

наступним: суб’єкт злочину з метою отримання предмету злочин – грошей, 
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речей чи інших матеріальних цінностей, використовує малолітню дитину для 

заняття жебрацтвом, порушуючи її нормальний фізичний і моральний 

розвиток. Впливаючи на вказані елементи суспільних відносин, суб’єкт 

змінює їх і таким чином спричиняє суспільно небезпечну шкоду. Такий 

механізм заподіяння шкоди отримав назву «ззовні». Порівнюючи злочини 

проти неповнолітніх, при вчиненні яких посягання на об’єкт здійснено 

«ззовні» та «зсередини», можна побачити, що останні, за інших рівних умов, 

характеризуються більш високим ступенем суспільної небезпеки. Особи, які є 

безпосередніми учасниками сімейних відносин або на яких покладено 

обов’язки щодо охорони життя та здоров’я дітей, мають певні владні 

повноваження щодо потерпілих від цих злочинів. За таких умов, з одного 

боку, вони мають значно більше можливостей чинити протиправний вплив на 

малолітнього потерпілого, з іншого – сам потерпілий почуває себе в такій 

ситуації незахищеним, а тому його можливості протистояти вчиненню 

злочину проти нього суттєво знижуються. Що ж до механізму заподіяння 

шкоди для сім’ї, то він повністю обумовлений заподіянням шкоди розвитку 

малолітньої дитини. 

Відповідно до ст. 118 КПК 2012 року процесуальні витрати складаються 

із таких витрат: на правову допомогу; пов’язаних із прибуттям до місця 

досудового розслідування або судового провадження; пов’язаних із 

залученням потерпілих, свідків, спеціалістів, перекладачів та експертів; із 

зберіганням і пересиланням речей і документів. 

Виходячи із вище викладеного, а також на основі дослідженої нами 

емпірики, слід констатувати, що при розслідуванні використання малолітньої 

дитини для заняття жебрацтвом найчастіше суми процесуальних витрат 

складаються із витрат на правову допомогу щодо яких слід удосконалити 

наявний процесуальний механізм їх відшкодування.  

Саме ці законодавчі положення наштовхуються на низку об’єктивних та 

суб’єктивних перешкод при розслідуванні використання малолітньої дитини 

для заняття жебрацтвом. Особливо гостро це питання постає при кваліфікації 
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протиправного діяння за ч. 1 ст. 1501 КК України, коли потерпілим є 

малолітній, то обов’язок документального підтвердження понесених витрат, 

заявлення клопотань щодо їх розміру покладається на законного 

представника, який, як засвідчують результати вивчення судових рішень по 

даній категорії кримінальних проваджень, не завжди добросовісно реалізує 

саме цей процесуальний обов’язок. В свою чергу, механізм сплати 

процесуальних витрат спеціальним суб’єктом злочину – батьками чи особами, 

які їх заміняють на практиці практично не відпрацьований, що також 

підтверджується проведеним нами вивченням судових рішень. 

Як на нас, то вихід із такої неоднозначної ситуації запропонований 

самим законодавцем у ст. 119 КПК та може полягати у зменшенні розміру 

процесуальних витрат або звільненні від їх оплати, відстрочення та 

розстрочення процесуальних витрат при кваліфікації дій винного за ч. 1 

ст. 1501 КК України. 

Розділ 4. Обставини, які впливають на ступінь тяжкості вчиненого 

кримінального правопорушення, характеризують особу обвинуваченого, 

обтяжують чи пом’якшують покарання, які виключають кримінальну 

відповідальність або є підставою закриття кримінального провадження 

Доказуванню у будь-якому кримінальному провадженні в цілому, а 

зокрема і при розслідуванні використання малолітньої дитини для заняття 

жебрацтвом, підлягають обставини, які впливають на ступінь тяжкості 

вчиненого кримінального правопорушення, характеризують особу 

обвинуваченого, обтяжують чи пом'якшують покарання, які виключають 

кримінальну відповідальність або є підставою закриття кримінального 

провадження (п. 4 ч. 1 ст. 91 КПК). Слід відзначити, що з метою з’ясування 

суті вказаних обставин нам необхідно звернутися до положень чинного КК 

України, а також наукових позицій провідних науковців, які займалися 

дослідженням цієї проблематики. Так, ч. 1 ст. 65 КК встановлює, що суд 

призначає покарання: у межах, установлених у санкції статті Особливої 

частини, що передбачає відповідальність за вчинений злочин; відповідно до 
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положень Загальної частини, враховуючи ступінь тяжкості вчиненого злочину, 

особу винного та обставини, що пом’якшують та обтяжують покарання. Тому 

істотну роль при призначенні покарання за вчинення такого кримінального 

правопорушення як використання малолітньої дитини для заняття жебрацтвом 

відіграють обставини, які пом’якшують чи обтяжують покарання та які 

слідчий зобов’язаний встановити в ході досудового розслідування, а суд в 

процесі судового розгляду. Саме їх врахування забезпечує реалізацію 

принципу індивідуалізації призначеного покарання. 

На відміну від обставин, які пом’якшують покарання, перелік обставин, 

які обтяжують покарання є вичерпним і розширенню не підлягає. Тобто суд не 

має права при призначенні покарання визнавати обтяжуючими такі обставини, 

які не закріплені у ст. 67 КК України. На це також свого часу неодноразово 

звертав увагу Верховний Суд України. Однак такі обставини мають 

розглядатися як конкретні показники  (характеристики) особи винного і 

враховуватись при призначенні покарання в межах цього більш загального 

критерію. Але ч. 2 ст. 67 КК України робить з цього правила виняток: суд має 

право, залежно від характеру вчиненого злочину, не визнати будь-яку із 

зазначених у ч. 1 ст. 67 КК обставин, за винятком обставин, зазначених у 

п. 2, 6, 7, 9, 12, такою, що обтяжує покарання, навівши мотиви свого рішення у 

вироку 

Однак існує й інша сторона досліджуваної проблеми, зокрема вона себе 

досить яскраво проявляє при розслідуванні такого кримінального 

правопорушення як використання малолітньої дитини для заняття 

жебрацтвом. Обставини, які пом’якшують, а особливо, які обтяжують 

покарання, часто включені у законі в якості ознак складу злочину. У зв’язку з 

цим важливе значення приділяється питанню про те, чи має право суд при 

обранні конкретної міри покарання посилатися на ці обставини для посилення 

покарання в межах санкції відповідної статті, яка передбачає вчинений 

винною особою злочин. Це питання досі залишається суперечливим і в 

літературі існують різні думки щодо вирішення цього питання. На наше 
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переконання цю дилему вирішив сам законодавець, закріпивши в КК України 

2001 року в ч. 3 ст. 66 та в ч. 4 ст. 67 КК положення, якщо будь-яка з обставин, 

яка пом’якшує (обтяжує) покарання, передбачена в статті Особливої частини 

як ознака злочину, що впливає на його кваліфікацію, суд не може ще раз 

врахувати її при призначенні покарання. Ця обставина має бути врахована як 

конкретний показник ступеня тяжкості вчиненого злочину чи особи винного.  

Проведеним нами вивченням емпірики встановлено, що при 

розслідуванні використання малолітньої дитини для заняття жебрацтвом 

досить часто наявна сукупність таких, передбачених ч. 1 ст. 67 КК України 

обставини, які обтяжують покарання, що встановлюються слідчим в процесі 

досудового розслідування зокрема: вчинення злочину особою повторно та 

рецидив злочинів; вчинення злочину особою, що перебуває у стані 

алкогольного сп'яніння або у стані, викликаному вживанням наркотичних або 

інших одурманюючих засобів, вчинення злочину з використанням особи, що 

страждає психічним захворюванням чи недоумством. 

 Також доводиться констатувати, що передбачені ч. 1 ст. 67 КК України 

обставини, які обтяжують покарання, зокрема вчинення злочину особою 

повторно, вчинення злочину щодо малолітнього, особи, що перебуває в 

безпорадному стані, вчинення злочину з використанням малолітнього не 

можуть ще раз враховуватися при призначенні покарання, як такі, що 

обтяжують покарання, так як вони вже передбачені в статті Особливої частини 

КК – 1501 КК України, як ознаки злочину, що впливають на його кваліфікацію. 

З’явлення із зізнанням, щире каяття або активне сприяння розкриттю 

злочину; вчинення злочину неповнолітнім; вчинення злочину жінкою в стані 

вагітності; вчинення злочину внаслідок збігу тяжких особистих, сімейних чи 

інших обставин є тими обставини, які пом'якшують покарання, передбачені 

ч. 1 ст. 66 КК України, найчастіше встановлювалися слідчими у процесі 

досудового розслідування, як складові одного із елементів предмета 

доказування при розслідуванні використання малолітньої дитини для заняття 

жебрацтвом. 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T012341.html#126#126
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T012341.html#134#134
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/Z950060.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T012341.html#126#126
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T030435.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T030435.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T012341.html#83#83
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Так як в п. 1 ч. 1 ст. 66 КК України встановлено три самостійні 

обставини, які пом’якшують покарання – з’явлення із зізнанням, щире каяття, 

активне сприяння розкриттю злочину, то врахування кожної з них при 

призначенні покарання, за наявності їх у кримінальному провадженні про 

використання малолітньої дитини для заняття жебрацтвом є обов’язковим для 

суду, незалежно від тяжкості вчиненого злочину та повторності його 

вчинення. Близькість обставин, що розглядаються, часто призводить до того, 

що в науковій літературі, а також у судовій практиці відбувається їх 

змішування. Окремі суди при розгляді кримінальних проваджень про 

використання малолітньої дитини для заняття жебрацтвом не вбачають у 

справі самостійної обставини, яка пом’якшує покарання «активне сприяння 

розкриттю злочину», вони вважають, що достатнім є вказівка у вироку на факт 

щирого каяття, яке включає сприяння розкриттю злочину. В інших випадках 

суди, встановивши у справі факт з’явлення із зізнанням, вказують у вироку 

також на щире каяття та активне сприяння розкриттю злочину, хоча їх 

наявність не підтверджується матеріалами кримінального провадження, 

сприймаючи, передбачені в п. 1 ч. 1 ст. 66 КК України, обставини, які 

пом’якшують покарання, як єдину обставину. 

Виходячи із змісту терміну «щире каяття», для визнання наявності у 

кримінальному провадженні даної обставини, яка пом’якшує покарання, 

слідчому при розслідуванні використання малолітньої дитини для зайняття 

жебрацтвом та суду в процесі судового розгляду необхідно встановити 

щирість висловлювань особи про те, що вона шкодує про вчинене, засуджує 

свою поведінку та бажає виправитися. Для цього щире каяття, як внутрішнє 

переживання особи, повинно віднайти свій зовнішній прояв. Робити висновок 

про особу потрібно за її вчинками. 

Основною формою прояву щирого каяття є повне визнання особою, яка 

використовувала малолітнього для зайняття жебрацтвом своєї вини та 

правдива розповідь про всі відомі їй обставини вчиненого злочину. Якщо 

особа приховує суттєві обставини вчиненого злочину, що значно ускладнює 
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розкриття злочину, визнає свою вину лише частково для того, щоб уникнути 

справедливого покарання, її каяття не можна визнати щирим, справжнім. Про 

щирість каяття особи свідчить її поведінка після вчинення злочину: викриття 

співучасників, видача доказів. З’явлення із зізнанням майже не характерне при 

вчиненні використання малолітньої дитини для заняття жебрацтвом. 

Активне сприяння розкриттю використання малолітньої дитини для 

заняття жебрацтвом нами встановлено у одному із досліджених випадків та 

полягало у допомозі розкрити цей злочин. Така незначна кількість врахування 

цієї пом’якшуючої обставини судами України при призначенні покарання за 

використання малолітньої дитини для заняття жебрацтвом очевидно пов’язана 

із тим, що на практиці досить важко встановити активність Ми вважаємо, що 

при розслідуванні використання малолітньої дитини для зайняття жебрацтвом, 

зокрема при вирішенні питання слідчим чи судом про наявність такої 

пом’якшуючої покарання обставини, як активне сприяння розкриттю злочину, 

слід виходити із наявного факту і ступеня ініціативності підозрюваного (обви-

нуваченого) при проведенні слідчих (розшукових) дій, спрямованих на 

розкриття цього злочину. А в кінцевому результаті, якщо за допомогою 

підозрюваного (обвинуваченого) встановлено істину у кримінальному 

провадженні, то слід вважати, що він активно сприяв розкриттю злочину. 

У той самий час, у п. 4 ч. 1 ст. 91 КПК не визначено, які саме обставини, 

що характеризують особу обвинуваченого, необхідно встановити та дослідити 

у кримінальному провадженні. У п. 3 ст. 64 КПК 1960 року також не 

регулювалось дане питання. Мабуть, саме в зв’язку з цим Пленум Верховного 

Суду України свого часу у низці постанов роз’яснив, що це за обставини. Так, 

наприклад, у п. 14 постанови № 5 від 29.06.1990 року «Про виконання судами 

України законодавства і постанов Пленуму Верховного Суду України з питань 

судового розгляду кримінальних справ і постановлення вироку» зазначалося, 

що до відомостей про особу, які мають значення для справи і які належить 

зазначити у вступній частині вироку, крім тих, що прямо передбачались у 

ст. 333 КПК 1960 р., належать, зокрема, й такі: місце роботи чи навчання, 
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громадянство, участь у Великій Вітчизняній війні, інвалідність, нагороди, дані 

про непогашену і незняту судимість. У п. 10 постанови Пленуму Верховного 

Суду України № 11 від 27. 12. 1985 року «Про додержання судами України 

процесуального законодавства, яке регламентує судовий розгляд 

кримінальних справ» зазначалось, що у судовому засіданні необхідно 

з’ясувати всі дані про особу підсудного (прізвище, ім’я, по батькові, рік, 

місяць та день народження, місце проживання, заняття, сімейний стан, 

наявність утриманців, стан здоров’я, участь у бойових діях по захисту 

Батьківщини, наявність державних нагород, відомості про судимість та інші 

дані). У п. 3 постанови № 7 від 27.10.2003 р. «Про практику призначення 

судами кримінального покарання» Пленум Верховного Суду України 

роз’яснив, що, досліджуючи дані про особу підсудного, суд повинен з’ясувати 

його вік, стан здоров’я, поведінку до вчинення злочину як у побуті, так і за 

місцем роботи чи навчання, його минуле (зокрема наявність не знятих чи не 

погашених судимостей, адміністративних стягнень), склад сім’ї (наявність на 

утриманні дітей та осіб похилого віку), його матеріальний стан тощо. 

Виходячи із вище викладеного, ми підтримуємо позиції тих науковців, які у 

різні періоди пропонували доповнення до відповідного пункту аналізованої 

норми КПК шляхом деталізації таких обставин та вважаємо, що такі дії 

законодавця сприятимуть оптимізації процесу доказування при розслідуванні 

такого кримінального правопорушення, як використання малолітньої дитини 

для заняття жебрацтвом. 

Результати вивченої нами емпірики, зокрема кримінальних проваджень 

та судових рішень по них також засвідчують, що малолітніх дітей для зайняття 

жебрацтвом найчастіше використовують їхні батьки, які зловживають 

спиртними напоями, ведуть паразитуючий спосіб життя, не мають 

сформованих соціальних та сімейних цінностей, почасти раніше засуджені із 

не знятою та непогашеною судимістю. Як правило такі особи ніде не 

працюють та негативно характеризуються за місцем свого проживання. Значна 
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частина підозрюваних взагалі проживає без належної реєстрації або ж не має 

визначеного місця проживання. 

Що ж до процесу доказування обставин, які є підставою закриття 

кримінального провадження про використання малолітньої дитини для заняття 

жебрацтвом, то слід констатувати, що у теорії кримінальної процесуальної 

науки немає єдиної загальної класифікації таких підстав. Більшість науковців 

поділяють підстави для закриття кримінального провадження на реабілітуючі 

та нереабілітуючі. На наше переконання, слід підтримати позицію тих 

науковців, які допускають існування п’яти груп таких підстав. Тому при 

розслідуванні використання малолітньої дитини для заняття жебрацтвом 

підставами, які підлягають доказуванню для подальшого прийняття 

обґрунтованого процесуального рішення про закриття кримінального 

провадження є: 1) реабілітуючі підстави, передбачені п. 1-3 ч. 1 ст. 284 КПК 

України (відсутність події кримінального правопорушення, відсутність у 

діянні складу правопорушення, не встановлення достатніх доказів для 

доведення винуватості особи в суді й вичерпання можливостей їх отримати); 

2) підстави, що враховують принцип, пов’язаний з неможливістю притягнення 

до кримінальної відповідальності за те саме кримінальне правопорушення 

більше одного разу (п. 6 ч. 1 ст. 284) чи у зв’язку з декриміналізацією 

діяння (п. 4 ч. 1 ст. 284), що не можна вважати ні реабілітуючими, ні 

нереабілітуючими; 3) підстави, пов’язані з відмовою від обвинувачення 

потерпілого (п. 7 ч. 1 ст. 284 КПК) чи прокурора (п. 2 ч. 2 ст. 284 КПК); 4) інші 

підстави, зокрема, передбачені у п. 5, 8 ч. 1 ст. 284 КПК (щодо померлого та в 

разі неотримання згоди держави, яка видала особу); 5)  підстави для 

звільнення від кримінальної відповідальності, а отже, і закриття проваджень 

судом (п. 1 ч. 2 ст. 284 КПК). 

Розділ 5. Обставини, що є підставою звільнення від кримінальної 

відповідальності або покарання 

П. 5 ч. 1 ст. 91 КПК зобов’язує слідчого встановлювати та доказувати у 

процесі досудового розслідування при використанні малолітньої дитини для 
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заняття жебрацтвом також і обставини, що є підставою для звільнення від 

кримінальної відповідальності або покарання. Хоча знову ж таки ми 

зустрічаємося із проблемою, що на сьогоднішній день у вітчизняній 

юридичній літературі не існує єдиної думки щодо розуміння правової природи 

та сутності підстав звільнення від кримінальної відповідальності. Так, 

звільнення особи від кримінальної відповідальності розглядається деякими 

науковцями як звільненням її від негативної оцінки її поведінки у 

обвинувальному вироку або ж як звільнення від наслідків, що становлять зміст 

такої відповідальності, тобто від осуду, кримінального покарання. Ми 

підтримуємо точку зору Ю. В. Бауліна, як таку, яка включає в себе переважну 

більшість елементів розглянутого явища та полягає в тому, що під 

звільненням від кримінальної відповідальності при вчиненні такого 

кримінального правопорушення, як використання малолітньої дитини для 

заняття жебрацтвом слід розуміти передбачену законом відмову держави від 

застосування до особи, яка вчинила такий злочин, обмежень її певних прав і 

свобод, визначених санкцією ст. 1501 КК України. За своєю природою воно є 

ретроспективним явищем, хоч і реалізується на майбутнє, але звернене в 

минуле – є реагуванням держави на поведінку особи в минулому: після 

вчинення злочину і до набуття законної сили обвинувальним вироком суду. 

Отже, під час звільнення від кримінальної відповідальності важливою є 

відмова держави від реалізації своїх повноважень щодо обмежень, 

передбачених КК України прав і свобод злочинця. Оформлення такої відмови 

документально покладається кримінальним законом на суд, який, власне, і 

може звільнити особу від кримінальної відповідальності. 

У Постанові Пленуму Верховного Суду України № 12 від 23 грудня 

2005 р. «Про практику застосування судами України законодавства про 

звільнення особи від кримінальної відповідальності» зазначено, що звільнення 

від кримінальної відповідальності – це відмова держави від застосування щодо 

особи, котра вчинила злочин, установлених законом обмежень певних прав і 

свобод шляхом закриття кримінальної справи, яке здійснює суд у випадках, 
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передбачених КК, у порядку, установленому Кримінальним процесуальним 

кодексом України. Правовими підставами, які дозволяють звільнити особу, 

яка вчинила злочин, від кримінальної відповідальності, є: 1) дієве 

каяття (ст. 45 КК); 2) примирення з потерпілим (ст. 46 КК); 3  передача особи 

на поруки (ст. 47 КК); 4) зміна обстановки (ст.  48 КК); 5) закінчення строків 

давності (ст. 49, 106 КК); 6) можливість звільнення від кримінальної 

відповідальності неповнолітньої особи із застосуванням примусових заходів 

виховного характеру (ч. 1 ст. 97 КК України), а також ряд статей Особливої 

частини КК України, у яких передбачено спеціальні види звільнення від 

кримінальної відповідальності. Розмежовуючи такі кримінально-правові 

інститути, як звільнення від кримінальної відповідальності та звільнення від 

покарання та його відбування, потрібно зазначити, що звільнення від 

кримінальної відповідальності можливе лише до набрання вироком суду 

законної сили, а звільненою від покарання чи його відбування може бути лише 

засуджена особа, оскільки суд, відповідно до ч. 3 ст. 288 КПК, своєю ухвалою 

закриває кримінальне провадження та звільняє підозрюваного, 

обвинуваченого від кримінальної відповідальності. 

 Примирення із потерпілим та передача на поруки у жодному із 

досліджених нами матеріалів емпірики судом до обвинувачених не 

застосовувалися як підстави для звільнення від кримінальної відповідальності 

при вчиненні такого кримінального правопорушення, як використання 

малолітньої дитини для заняття жебрацтвом, що очевидно пояснюється 

такими об’єктивними обставинами, як от: у ряді випадків суб’єкт злочину є 

спеціальним (ч. 1 ст. 1501 КК України), а також особливий «статус» 

потерпілого, яким завжди є малолітня дитина.  

Що ж до дійового каяття, то, як ми вже відзначали у розділі 2.4, за 

загальним правилом, воно не виключає, а лише пом’якшує кримінальну 

відповідальність. 

Розділ 6. Обставини, які підтверджують, що гроші, цінності та інше 

майно, які підлягають спеціальній конфіскації, одержані внаслідок 
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вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого 

майна 

Гроші, цінності та інше майно, які підлягають спеціальній конфіскації, 

одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є 

доходами від такого майна є обставиною, яка підлягає обов’язковому 

доказуванню (п. 6 ч. 1 ст. 91 КПК) та особливо характерна при вчиненні 

такого кримінального правопорушення як використання малолітньої дитини 

для заняття жебрацтвом.  

 Слід відзначити, що цю обставину було включено до предмету 

доказування у зв’язку з прийняттям ЗУ «Про внесення змін до Кримінального 

та Кримінального процесуального кодексів України стосовно виконання 

Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для 

України». Так, до ч. 1 ст. 91 КПК України були внесенні зміни та додано п. 6 

«Обставини, які підтверджують, що гроші, цінності та інше майно, які 

підлягають спеціальній конфіскації, одержані внаслідок вчинення 

кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна….». 

 Рішення про застосування спеціальної конфіскації приймається судом 

при постановленні обвинувального вироку (п. 2 ч. 4 ст. 374 КПК України). 

Крім того, згідно з приписами ч. 9 ст. 100 КПК України, у разі закриття 

кримінального провадження слідчим або прокурором питання про спеціальну 

конфіскацію та долю речових доказів і документів вирішується ухвалою суду 

на підставі відповідного клопотання, яке розглядається згідно зі ст.ст. 171–

174 КПК. Ці рішення суду, таким чином, є актами застосування спеціальної 

конфіскації як примусового заходу кримінально-правового характеру. Згідно з 

нині чинною редакцією ч. 9 ст. 100 КПК України «Питання про спеціальну 

конфіскацію та долю речових доказів і документів, які були надані суду, 

вирішується судом під час ухвалення судового рішення, яким закінчується 

кримінальне провадження. Такі докази і документи повинні зберігатися до 

набрання рішенням законної сили… ». У попередній редакції цієї частини 

статті йшлося лише про конфіскацію речових доказів і документів, якими 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/984_001/paran2#n2
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/984_001/paran2#n2
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могли визнаватися, зокрема, гроші, цінності та інше майно, які належали 

обвинуваченому і були підшукані, виготовлені, пристосовані або використані 

як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення або 

призначалися для схиляння особи до вчинення кримінального 

правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення 

кримінальних правопорушень або винагороди за їх вчинення тощо. 

 З метою забезпечення реалізації такої процесуальної діяльності судом 

слідчому у процесі досудового розслідування необхідно встановити та 

доказати обставини, які підтверджують, що гроші, цінності та інше майно, які 

підлягають спеціальній конфіскації, одержані внаслідок вчинення 

використання малолітньої дитини для заняття жебрацтвом та/або є доходами 

від такого майна. При цьому слід пам’ятати, що використання малолітньої 

дитини для заняття жебрацтвом – це кримінальне правопорушення з 

формальним складом у ч. 1, та з матеріальним – у ч. 2, 3.  

Тому доцільність та повнота встановлення означеної обставини буде 

залежати від кваліфікації протиправних дій винної особи, а також професійної 

підготовленості слідчого, вміння організовувати взаємодію із оперативними 

підрозділами тощо. Для проведення подальшого судового розгляду належно 

доказані такі обставини, визначені п. 6 ч. 1 ст. 91 КПК є запорукою прийняття 

правосудного кінцевого процесуального рішення, яке буде відповідати, як 

суспільній небезпечності вчиненого протиправного діяння, так і особі, яка 

його вчинила. 

ВИСНОВКИ. 

1. Подія кримінального правопорушення при розслідуванні 

використання малолітньої дитини для заняття жебрацтвом є складеним (з 

огляду вимог чинного КПК), але при цьому персоніфікованим (з огляду 

диспозиції ст. 1501 КК України) поняттям, яке включає в себе типовий для 

даного кримінального правопорушення час, місце та спосіб його вчинення, які 

необхідно встановлювати та доказувати в процесі розслідування. 
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2. Суб’єктивна сторона розглядуваного злочину може характеризуватися 

або умисною, або подвійною (змішаною) формою вини. Мотив використання 

малолітньої дитини для заняття жебрацтвом як правило є корисним. Його 

суспільна небезпечність визначається не лише корисливим мотивом або 

метою отримання прибутку, а й характером дій, які вчинені щодо дитини, що 

негативно впливає на її фізичний і моральний розвиток. 

3. Відшкодування процесуальних витрат, коли діяння кваліфіковано за 

ч. 1 ст. 1501 КК України, як правило покладається на батьків або осіб, які їх 

замінюють.  

4.  Обставини, які передбачені у п. 4 ч. 1 ст. 91 КПК та підлягають 

доказуванню при розслідуванні використання малолітньої дитини для заняття 

жебрацтвом характеризуються видовою різноманітністю, а їх правильне 

встановлення вимагає від слідчого дотримання всіх правил доказування, 

фахової підготовленості та здатності до аналітичного мислення. 

5. Законодавець передбачив можливість, за наявності законних умов та 

підстав, які слід встановлювати і доказувати у процесі досудового 

розслідування, звільнення обвинуваченого, який вчинив таке кримінальне 

правопорушення, як використання малолітньої дитини для заняття 

жебрацтвом, від кримінальної відповідальності. 

6. Доказування обставини, визначених п. 6 ч. 1 ст. 91 КПК є обов’язком 

слідчого та запорукою прийняття правосудного кінцевого процесуального 

рішення†. 

 

                                                           
† Авторський коментар. Методичні рекомендації розроблено на основі власних напрацювань автора, а 

також результатів оприлюднених наукових праць провідних науковців, посилання на які наявні у 

дисертації. 
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Додаток Д 

Довідки, листи, акти впровадження 

у законодавчу, практичну діяльність і навчальний процес 
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