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ПРОСТУПКІВ, УЧИНЕНИХ НЕПОВНОЛІТНІМИ

ТАCTICS OF CRIME SCENE EXAMINATION IN THE COURSE OF INVESTIGATING 
CRIMINAL INFRACTION COMMITTED BY MINORS

Досудове розслідування кримінальних проступків, учинених неповнолітніми, 
здійснюється у формі дізнання в порядку, передбаченому КПК України. Серед 
слідчих (розшукових) дій, які проводяться під час розслідування кримінальних 
проступків, учинених неповнолітніми, вагоме значення має огляд місця події. Ін-
формація, зафіксована в ході огляду шляхом складення протоколу та додатків до 
нього, має вагоме значення для доказування в кримінальному провадженні.

Завантаженість дізнавачів і недостатній рівень техніко-криміналістичного за-
безпечення в низці випадків негативно впливає на якість виявлення, вилучення, 
упакування та дослідження слідів кримінальних проступків під час огляду місця 
події, їх подальше використання в ході кримінального провадження. Проведені 
дослідження засвідчили, що мова йде про такі недоліки: неналежне фіксування 
в протоколах оглядів місця події індивідуальних ознак виявлених слідів; незастосу-
вання відео- та фотозйомки, нескладення планів і схем за результатами огляду міс-
ця події; неналежна упаковка вилучених слідів, інших об’єктів, що вилучаються з 
місця події. Указані недоліки можуть бути подолані за умови врахування положень 
криміналістичних рекомендацій, які формують тактику проведення огляду місця 
події. У статті наводиться їх основний зміст.

Вивчення слідової картини в ході проведення огляду місця події дає змогу ви-
явити особливі ознаки, які свідчать про причетність до вчинення кримінального 
проступку неповнолітніх. Це значна кількість слідів, що вказують про поспішність 
дій, відсутність інсценувань і заздалегідь продумані хитрощі, відсутність профе-
сійних навичок. Версія про причетність до вчинення кримінального проступку не-
повнолітніх висувається за наявності невеликих за розміром слідів рук і ніг; харак-
терної для неповнолітніх доріжки слідів; залишених на місці події особистих речей 
правопорушника, посягання на «підлітковий асортимент»; характерних написів на 
місці події.

Значення слідової картини для розслідування кримінальних проступків, учине-
них неповнолітніми, визначається з погляду її інформативності. При цьому аналіз 
слідів може дати необхідні відомості для побудови моделі події, обрання напряму 
розслідування, виявлення інших речових доказів, а також прогнозування моделі 
поведінки правопорушника.

Ключові слова: криміналістика, слідча (розшукова) дія, кримінальне прова-
дження, дізнання, тактичний прийом, криміналістична рекомендація.

Pre-trial investigation of criminal infractions committed by minors is performed in 
the format of inquiry according to procedure under CPC of Ukraine. Crime scene exam-
ination is one of the most important investigative (search) actions performed during the 
investigation of criminal infractions committed by minors. Any information recorded in 
the process of crime scene examination by drafting the report and relevant appendices is 
highly significant for proving in criminal proceeding.

Intensity of inquiries and poor technical level of forensic support in numerous cases 
negatively affects the quality of detection, extraction, packing and examination of traces 
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during the crime scene inspection, its further use in the criminal proceeding. Research 
has proved that the following disadvantages were identified: improper recording of indi-
vidual trace features in reports; failure to use video- and photorecording, draft plans and 
schemes after the crime scene examination; inappropriate packing of extracted traces, 
other objects taken from the scene. These problems may be solved if forensic recommen-
dations are taken into account providing details of the crime scene investigation tactics. 
Article presents its key content.

Examination of the trace picture during the inspection of the crime scene allows to 
identify special features indicating involvement of minors in the criminal infraction. This 
is a significant number of traces that indicate the speed of action, the lack of staging and 
prepared moves, lack of professional skills. Also, the version regarding the involvement of 
minors in the commission of a criminal infraction is presented is small-sized traces of hands 
and feet are detected; trace track typical for minors; personal belongings of the offender 
left at the scene, encroachment on the “teenage range”; typical inscriptions at the scene.

The value of the trace picture for the investigation of criminal infractions committed 
by minors is determined in terms of its informative value. Examination of the crime 
scene can provide the necessary information to formulate a forensic description of the 
event, selecting the direction of the investigation, identifying other material evidence, 
forecasting the behavior of the offender.

Key words: forensic science, investigative (search) action, criminal proceeding, 
inquiry, tactical approach, forensic recommendation.

Вступ. Відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопору-
шень» від 22 листопада 2018 року № 2617-VIII [1], в Україні з 1 липня 2020 року запроваджено 
інститут кримінальних проступків.

Кримінальний проступок – це один із видів кримінального правопорушення, діяння (дія 
чи бездіяльність), передбачене Кримінальним кодексом України, за вчинення якого призначають 
основне покарання у вигляді штрафу в розмірі не більше ніж три тисячі неоподатковуваних міні-
мумів доходів громадян або інше покарання, не пов’язане з позбавленням волі.

До кримінальних проступків належать некваліфіковані крадіжки, шахрайства, незаконні 
дії з наркотичними засобами без мети збуту, хуліганство й інші правопорушення, які становлять 
майже половину всіх зареєстрованих фактів [2, с. 5]. Як свідчать результати досліджень, близько 
третини всіх кримінальних проступків вчинюються неповнолітніми або за їх участі.

Варто підкреслити, що досудове розслідування злочинів здійснюється у формі досудового 
слідства, а кримінальних проступків – у формі дізнання в порядку, передбаченому Кримінальним 
процесуальним кодексом (далі – КПК) України.

Центральне місце під час досудового розслідування займають слідчі (розшукові) дії.  
Глава 20 КПК України регламентує засади проведення слідчих (розшукових) дій, і безпосеред-
ньо ст. 223 визначає загальні вимоги до проведення слідчих (розшукових) дій [3]. Серед слідчих 
(розшукових) дій, які проводяться під час розслідування кримінальних проступків, учинених не-
повнолітніми, вагоме значення має огляд місця події.

Важливо, що визначений у кримінальному процесуальному законодавстві порядок про-
ведення досудового розслідування й безпосередньо огляду місця події зазнав змін. Зокрема, 
з метою ефективного функціонування інституту дізнання до КПК України [3] внесені допов-
нення, а саме в ч. 2 ст. 40-1 КПК України визначено розширене коло слідчих (розшукових) дій 
та інших процесуальних заходів, які можуть проводитися в кримінальному провадженні щодо 
кримінальних проступків. Зокрема, дізнавач уповноважений проводити огляд місця події, обшук 
затриманої особи, опитувати осіб, вилучати знаряддя й засоби вчинення правопорушення, речі 
й документи, що є безпосереднім предметом кримінального проступку або виявлені під час за-
тримання, а також проводити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії у випадках, 
установлених КПК України.

Відповідно, дізнавач є суб’єктом проведення огляду місця події, який за нового порядку 
досудового розслідування кримінальних проступків потребує надання криміналістичних реко-
мендацій щодо тактики його проведення. Надзвичайно актуальним це завдання є за умови роз-
слідування кримінальних проступків, учинених неповнолітніми.
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Інститут кримінальних проступків є новим у вітчизняному кримінальному та криміналь-
ному процесуальному законодавстві. Однак ученими-криміналістами напрацьовано значний 
масив праць, що стосуються розслідування окремих видів злочинів, учинених неповнолітніми. 
У контексті дослідження такі роботи можуть бути використані під час дослідження тактики огля-
ду місця події під час розслідування кримінальних проступків, учинених неповнолітніми. Мова 
йде про такі дослідження: П.О. Кудлай «Криміналістична характеристика та особливості розслі-
дування крадіжок вантажів, скоєних неповнолітніми з рухомого складу залізничного транспор-
ту» (2010) [4], Д.А. Патрелюк «Розслідування незаконних заволодінь транспортними засобами, 
що вчиняються неповнолітніми» (2014) [5] та ін. Важливою є дисертація С.В. Харченка «Тактика 
проведення слідчих (розшукових) дій за участю неповнолітніх підозрюваних» (2016) [6].

Тактика огляду місця події була предметом дослідження В.І. Алєксєйчук «Огляд місця по-
дії: тактика і психологія» (2007) [7], Л.Д. Скільської «Кримінально-процесуальні та тактико-кри-
міналістичні особливості фіксації результатів огляду місця події» (2010) [8].

Попри важливість перелічених наукових праць, тактика огляду місця події під час розслі-
дування кримінальних проступків, учинених неповнолітніми, не була предметом окремого нау-
кового дослідження. Нині нагальною є потреба комплексного висвітлення цієї теми в контексті 
сучасних правових реалій з метою формування тактичних прийомів, розроблення криміналістич-
них рекомендацій для підвищення ефективності проведення аналізованої слідчої (розшукової) дії.

Постановка завдання. Метою наукової статті є визначення засад тактики огляду міс-
ця події під час розслідування кримінальних проступків, учинених неповнолітніми, а також 
виокремлення її особливостей.

Результати дослідження. На тактику огляду місця події впливають і зміни процедури по-
чатку досудового розслідування кримінальних проступків. Згідно зі ст. 214 КПК України, дізна-
вач невідкладно, але не пізніше 24 годин після подання заяви, повідомлення про вчинене кримі-
нальне правопорушення або після самостійного виявлення ним із будь-якого джерела обставин, 
що можуть свідчити про вчинення кримінального проступку, зобов’язаний унести відповідні 
відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань, розпочати розслідування та через 24 го-
дини з моменту внесення таких відомостей надати заявнику витяг із Єдиного реєстру досудових 
розслідувань. У невідкладних випадках до внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових 
розслідувань може бути проведений огляд місця події (відомості вносяться невідкладно після 
завершення огляду). Для з’ясування обставин учинення кримінального проступку до внесення 
відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань може бути: 1) відібрано пояснення; 2) 
проведено медичне освідування; 3) отримано висновок спеціаліста і знято показання технічних 
приладів і технічних засобів, що мають функції фото- й кінозйомки, відеозапису чи засобів фото- 
й кінозйомки, відеозапису; 4) вилучено знаряддя та засоби вчинення кримінального проступку, 
речі й документи, що є безпосереднім предметом кримінального проступку або які виявлені під 
час затримання особи, особистого огляду або огляду речей [3].

Отже, можна зробити висновок, що інститут кримінальних проступків і здійснення щодо 
них дізнання є новим у кримінальному процесуальному законодавстві України, під новим кутом 
зору повинна бути розглянута тактика слідчих (розшукових), зокрема невідкладної та важливої 
слідчої (розшукової) дії – огляду місця події.

Значна завантаженість дізнавачів і недостатній рівень техніко-криміналістичного забез-
печення в низці випадків негативно впливає на якість виявлення, вилучення, упакування та до-
слідження слідів кримінальних проступків, їх подальшого використання в ході кримінального 
провадження.

А.О. Полтавський підкреслює, що вивчення питання застосування спеціальних знань під 
час проведення огляду місця події засвідчило низку недоліків. Зокрема, незабезпечення своєчас-
ної та якісної охорони місця події при отриманні сигналу про подію підрозділами правоохорон-
них органів, непрофесійні дії аварійно-рятувальних служб і підрозділів, які можуть прибувати на 
місце раніше слідчо-оперативних груп, тягнуть за собою зміни речової обстановки місця події, 
унесення зайвої слідової інформації, що не належать до події; після огляду місця події відповід-
ними працівниками не завжди відпрацьовується коло осіб, які могли залишити сліди не у зв’язку 
з подією (потерпілі, їх родичі тощо); при вчиненні злочинів на значних за розмірами територіях 
та у великих за обсягом приміщеннях, у місцях загального користування необхідно провести ог-
ляд оперативно та якісно, що потребує додаткових сил і засобів, які не завжди задіються; спеціа-
лістами-криміналістами не застосовується повний спектр методів виявлення слідової інформації, 
наслідком чого є ушкодження або невиявлення слідів; незастосування орієнтовних алгоритмів 
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порядку збирання слідової інформації (передусім одорологічної, дактилоскопічної та біологіч-
ної, за допомогою якої можна ідентифікувати злочинців); відсутній алгоритм виявлення слідової 
(зокрема дактилоскопічної та біологічної інформації на тілі живих осіб і трупах) тощо. Аналіз 
нормативних актів, що регламентують діяльність під час огляду місця події, показує, що в них 
відсутні детально регламентовані вказівки на виконання певних дій спеціалістами [9, с. 335].

Проведені емпіричні дослідження засвідчили, що в практичній роботі дізнавачів мають 
місце негативні випадки, допущення низки недоліків під час проведення огляду місця події в 
кримінальних провадженнях щодо кримінальних проступків, учинених неповнолітніми, а саме: 
неналежне фіксування в протоколах оглядів місця події індивідуальних ознак виявлених слідів 
кримінального проступку; незастосування відео- та фотозйомки, нескладення планів і схем за 
результатами огляду місця події; неналежна упаковка вилучених слідів, інших об’єктів, що ви-
лучаються з місця події. Указані недоліки можуть бути подолані за умови врахування положень 
численних криміналістичних рекомендацій, які детально регламентують тактику проведення ог-
ляду місця події.

Тактика проведення огляду місця події під час розслідування кримінальних проступків, 
учинених неповнолітніми, складається з декількох етапів: підготовчого; робочого; заключного.

Підготовчий етап огляду місця події починається з моменту прийняття дізнавачем рішен-
ня про проведення огляду. Дізнавач повинен забезпечити охорону місця події до свого прибуття, 
тобто не допустити до нього сторонніх осіб і забезпечити збереження й недоторканність обста-
новки та слідів кримінального проступку; ужити заходів до запобігання шкідливим наслідкам 
або ослаблення шкідливих наслідків кримінального проступку; забезпечити до моменту свого 
прибуття присутність поблизу від місця події осіб, що можуть дати необхідну інформацію (оче-
видців і свідків); визначити, яких спеціалістів варто залучити до участі в огляді, забезпечити їх 
прибуття; унести пропозиції про склад слідчо-оперативної групи, що виїжджає на місце огляду; 
перевірити готовність технічних засобів огляду.

З моменту прибуття дізнавача на місце події починається другий період підготовчого ета-
пу. Безпосередньому огляду передують ужиття заходів для надання необхідної медичної допо-
моги потерпілим, якщо вона не була надана; видалення з місця події всіх сторонніх осіб; залу-
чення за необхідності до участі в огляді понятих та остаточне визначення кола інших учасників 
огляду; інструктаж учасників огляду про їхні права й обов’язки; збирання шляхом опитування 
попередніх відомостей, які повинні бути враховані при огляді, установлення, які зміни, ким і з 
якою метою зроблені на місці події; проведення інших невідкладних дій і вживання заходів, спря-
мованих на поліпшення умов огляду (забезпечення штучного освітлення тощо).

Робочий етап огляду місця події складається із загального й детального огляду. Загальний 
огляд починається з огляду місця події з метою орієнтування; визначення кордонів огляду; вирі-
шення питання про вихідну точку і спосіб огляду, тобто визначення його послідовності; вибору 
позиції для орієнтуючої й оглядової фотозйомки. Потім дізнавач разом з іншими учасниками 
огляду з’ясовує, які об’єкти знаходяться на місці події, досліджує весь комплекс питань, що від-
носяться до його обстановки, визначає взаємне розташування та взаємозв’язок елементів цієї 
обстановки, вивчає їх зовнішній вигляд, стан і з максимально необхідними й можливими в цих 
умовах подробицями фіксує все виявлене за допомогою фотозйомки, складання схем, планів і 
креслень, а також необхідних заміток для майбутнього протоколу огляду. По закінченню загаль-
ного дізнавач переходить до детального огляду, під час якого об’єкти ретельно й детально огля-
даються; приймаються всі доступні заходи до розшуку та виявлення на самому місці події й на 
окремих об’єктах слідів кримінального проступку та підозрюваної особи; відбираються об’єкти 
зі слідами на них, піддаються вилученню сліди з тих об’єктів, які самі не можуть бути вилучені, 
а якщо це неможливо, з них знімаються копії; фіксуються негативні ознаки стану предметів; пе-
ревіряються дані загального огляду; проводиться вузлова й детальна фотозйомки [10, с. 421–422].

Закінчивши дослідження об’єктів на місці події, дізнавач переходить до заключного етапу 
огляду: складає протокол огляду й необхідні плани, схеми та креслення; упаковує об’єкти, ви-
лучені з місця події; уживає заходів щодо збереження тих об’єктів, які вилучити неможливо або 
недоцільно; уживає заходів по заявах, що надійшли від учасників огляду й інших осіб.

Огляд місця події проводиться згідно етапів з використанням визначених методів (концен-
тричного, ексцентричного, фронтального та вузлового) і тактичних прийомів огляду [10, с. 423];

Важливі завдання під час огляду місця події виконують спеціалісти, зокрема техніки-кри-
міналісти й інспектори-криміналісти, а також інші компетентні особи, що володіють спеціаль-
ними знаннями. Саме від них залежить виявлення та якість фіксації слідової інформації, яка 
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в подальшому може бути використана для розкриття кримінального проступку й установлення 
обставин його вчинення.

Варто підкреслити, що саме під час проведення огляду місця події дізнавач може вияви-
ти особливі ознаки, які будуть свідчити про причетність до вчинення кримінального проступку 
неповнолітніх.

Так, слідова картина кримінальних проступків, учинених неповнолітніми, характеризу-
ється наявністю значної кількості слідів, що свідчать про поспішність дій, відсутність інсцену-
вань і заздалегідь продуманих хитрощів, а також відсутність професійних навичок.

Дослідження слідової інформації на місці події дає змогу висунути версію про причет-
ність до вчинення кримінального проступку неповнолітніх, а саме:

– невеликі за розміром сліди рук і ніг, які зазвичай залишають підлітки;
– характерна для неповнолітніх цього віку доріжка слідів (кут кроку в них менш відкри-

тий, ширина кроку дещо більша, ніж у дорослих);
– залишені на місці події особисті речі правопорушника;
– сліди взуття, яке носять підлітки (кросівки, кеди);
– сліди зубів на продуктах, за якими можна встановити приблизний вік підозрюваного;
– предметом посягання є так званий «підлітковий асортимент» (малогабаритні речі, які 

легко транспортуються (комп’ютерна техніка, сучасні гаджети та девайси, прикраси, мобіль-
ні телефони тощо). Викрадене майно неповнолітні нерідко приносять за місцем проживання  
й у подальшому використовують для задоволення особистих потреб) [11];

– написи та малюнки на стінах, за якими можна охарактеризувати особу правопорушника;
– текст напису, що містить жарти, зокрема цинічного характеру, або становить гасла окре-

мих неформальних організацій неповнолітніх;
– місце й висота виконання напису, за якими можна встановити приблизний зріст непо-

внолітнього.
Неповнолітні правопорушники для проникнення для відповідного приміщення здебільш 

використовують вікна, невеликі за розміром щілини. Предметами, на яких можуть зберігатися 
сліди неповнолітнього, є запірні пристрої, рами й скло вікон, через які відбулося проникнення до 
приміщення, підвіконня, касові апарати, упаковки напоїв і продуктів харчування. Тому пошуки 
слідів необхідно здійснювати з урахуванням предмета злочинного посягання. Ще донедавна вва-
жалося, що неповнолітні в силу свого розвитку віддають перевагу викраденню предметів, що ко-
ристуються попитом у колі однолітків і можуть бути легко реалізовані. Однак проведені І.В. Соро-
кою дослідження засвідчили, що дії неповнолітніх стають усе більше «професійними». Водночас 
кваліфікованість дій неповнолітніх має тенденцію до зростання. Як наслідок, виявляється все 
менша кількість слідів, що негативно впливає на розкриття й розслідування злочинів [12, с. 102].

Значення слідової картини для розслідування кримінальних проступків, учинених непо-
внолітніми, визначається з погляду її інформативності (сукупності інформації, яку несуть у собі 
залишені сліди). При цьому аналіз слідів може дати необхідні відомості для встановлення харак-
теру події, обрання напряму розслідування, виявлення інших речових доказів, а також прогнозу-
вання моделі можливої поведінки правопорушника.

Саме аналіз слідової інформації нерідко надає «ключ» до розкриття кримінального право-
порушення. Проілюструємо цю тезу прикладом.

У липні 2019 року на столичній Оболоні оперативний працівник втрутився у сварку між 
молодиками, однак зловмисники накинулися на нього з кулаками й ударили пляшкою по голові. 
У результаті правоохоронець застосував пристрій для відстрілу гумових куль. Нападники забра-
ли в нього зброю та сумку з особистими речами й порозбігалися. Поліцейський був госпіталізо-
ваний у медичний заклад. У подальшому на місці події працювали слідчо-оперативна група та 
співробітники карного розшуку: вони знайшли неподалік викрадену зброю та сумку з докумен-
тами. У ході відпрацювання території Оболонського району поліцейські виявили й затримали 
шість осіб, які можуть бути причетні до вказаної події. Серед затриманих були неповнолітні та 
особи з кримінальним минулим. Усіх затримали в порядку ст. 208 КПК України. Розпочато кри-
мінальні провадження за ч. 1 ст. 187 і ч. 348 КК України [13].

Місце, час та обставини вчинення кримінальних проступків неповнолітніми також мають 
свої особливості. Наприклад, у вечірній час неповнолітні частіше скоюють хуліганства, у ден-
ний – крадіжки. У громадських місцях найчастіше вчиняються хуліганські дії (уболівальники різ-
них футбольних команд). Різні види кримінальних проступків найчастіше вчиняються неподалік 
від місць постійного проживання неповнолітніх.
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Висновки. Слідова картина кримінальних проступків, учинених неповнолітніми, харак-
теризується наявністю значної кількості слідів, що свідчать про поспішність дій, відсутність ін-
сценувань і заздалегідь продуманих хитрощів, а також відсутність професійних навичок. Саме 
професійне проведення огляду місця події дає змогу зафіксувати їх належним чином і надалі 
використати в кримінальному провадженні.

У кримінальних провадженнях за фактами кримінальних проступків, учинених неповно-
літніми, спектр об’єктів криміналістичного дослідження, що зберігають на собі інформацію про 
подію кримінального проступку, досить широкий та утворює такі групи: зміни в матеріальній об-
становці; сліди-відображення (сліди рук, взуття тощо); предмети, документи та речовини; сліди 
пам’яті людини; запахові (одорологічні) сліди; сліди-мікрооб’єкти [11]. Криміналістично значи-
мими ознаками неповнолітнього правопорушника є ознаки його зовнішності, що мають здатність 
до відображення в матеріальному середовищі.
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