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ОБВИНУВАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ» У КРИМІНАЛЬНЕ 
ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ 

Кримінальний процесуальний кодекс України (далі – КПК Ук-
раїни) пов’язує початок «стадії» притягнення до кримінальної 
відповідальності з моментом набуття особою процесуального ста-
тусу підозрюваного, а в подальшому – обвинуваченого (підсудно-
го), засудженого чи виправданого. При цьому КПК України, дійсно, 
не передбачає такого учасника кримінального провадження, як 
«особа, щодо якої здійснюється обвинувальна діяльність». Водно-
час, Кримінальне процесуальне законодавство, відповідно до ч. 2 
ст. 1 КПК України включає в себе не тільки КПК України, але й 
міжнародні договори, зокрема Конвенцію про захист прав людини 
та основоположних свобод. Крім того, згідно з ч. 5 ст. 9 КПК Украї-
ни кримінальне процесуальне законодавство застосовується з 
урахуванням практики Європейського суду з прав людини [1]. 

У ряді рішень Європейського суду з прав людини (далі – ЄСПЛ) 
стосовно застосування ст. 6 Конвенції про захист прав людини та 
основоположних свобод [2] («Право на справедливий судовий розг-
ляд») було констатовано, що вжитий у ст. 6 термін «кримінальне 
обвинувачення» має автономне значення (не співпадає зі значен-
ням обвинувачення в національному законодавстві держав-
учасниць Конвенції) та трактується Європейський судом з прав лю-
дини як «офіційне повідомлення особи компетентним органом 
державної влади про наявність припущення, що цією особою вчи-
нено кримінально каране правопорушення» (Deweer v Belgium). 

Таким чином, кримінальне обвинувачення, з точки зору Євро-
пейського суду з прав людини, може здійснюватися і до набуття 
особою відповідного статусу підозрюваного з національним зако-
нодавством України.  

Зазначена проблема, коли стосовно особи здійснюється обви-
нувальна діяльність (в розумінні ЄСПЛ) є достатньо поширеною в 
Україні. На законодавчому рівні особі, яка має статус свідка у кри-
мінальному провадженні, надані окремі гарантії, а саме: право ві-
дмовитися від давання показань щодо себе, право на правову  
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допомогу (передбачено такого учасника, як «адвокат свідка»), під-
става визнання доказів недопустимими, якщо вони отримані від 
свідка, який в подальшому набув статус підозрюваного, тощо. 

Висновок. Враховуючи, що практика ЄСПЛ визначає таку дія-
льність, як обвинувачення, термін «обвинувальна діяльність», ми 
вважаємо цілком коректним для вживання в українському зако-
нодавстві, оскільки він охоплює собою не тільки підозрюваного, 
обвинуваченого, засудженого та виправданого, але й осіб, які не 
мають процесуального статусу підозрюваного, однак з точки зору 
ЄСПЛ є обвинуваченими в розумінні ст. 6 Конвенції.  
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ПІДГОТОВКА ПОЛІЦЕЙСЬКИХ ДО ІДЕНТИФІКАЦІЇ 
ВЕРБАЛЬНИХ І НЕВЕРБАЛЬНИХ ОЗНАК ОБМАНУ  

ПІД ЧАС КОМУНІКАЦІЇ 

Організаційні проблеми протидії злочинам правоохоронними 
органами включають питання ефективної поліцейської комуніка-
ції. Не даремно в англомовній науковій та фаховій літературі існує 
великий пласт напрацювань щодо тактик, прийомів таких полі-
цейських заходів, як допит та опитування. Зокрема, Fisher зі спів-
авторами здійснили огляд різних технік опитувань [1]. Braithwaite 
та Brewer визначили різні стилі розв’язання конфліктів під час 
комунікації [2]. 
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