
Сучасні	тенденції	розвитку	криміналістики	та	кримінального	процесу.	Харків,	2017 

 255	

Review/67249906	 (дата	 звернення:	 20.09.2017).	 7.	 Ухвала	 слідчого	 судді	 Тернопільського	
міськрайонного	 суду	 Тернопільської	 обл.	 від	 4	 верес.	2017	 р.,	 спр.	 №	 607/15647/15-к	 //	 ЄДРСР.	
URL:	 http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/68612066	 (дата	 звернення:	 20.09.2017).	 8.	 Ухвала	
слідчого	 судді	 Києво-Святошинського	 районного	 суду	 Київської	 обл.	 від	 26	 трав.	 2017	 р.,	 спр.	
№	369/5462/17	 //	 ЄДРСР.	 URL:	 http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/66817564	 (дата	
звернення:	 20.09.2017).	 9.	 Ухвала	 слідчого	 судді	 Хмельницького	 міськрайонного	 суду	
Хмельницької	 обл.	 від	 24	 лют.	 2017	 р.,	 спр.	 №	 686/963/17	 //	 ЄДРСР.	 URL:	
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/65188121	 (дата	 звернення:	 20.09.2017).	 10.	Ухвала	
слідчого	 судді	 Бердянського	 міськрайонного	 суду	 Запорізької	 обл.	 від	 23	 серп.	2017	 р.,	 спр.	
№	310/1992/14-к	 //	 ЄДРСР.	 URL:	 http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/68493880	 (дата	
звернення:	 20.09.2017).	 11.	Ухвала	 слідчого	 судді	 Хмельницького	 міськрайонного	 суду	
Хмельницької	 обл.	 від	 1	 серп.	2016	 р.,	 спр.	 №	 686/11904/16-к	 //	 ЄДРСР.	 URL:	
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/63701017	 (дата	 звернення:	 20.09.2017).	 12.	Ухвала	
слідчого	судді	Деснянського	районного	суду	м.	Києва	від	5	груд.	2016	р.,	спр.	№	754/14513/16-к	
//	 ЄДРСР.	 URL:	 http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/63438414	 (дата	 звернення:	 20.09.2017).	
13.	Ухвала	 слідчого	 судді	 Глибоцького	 районного	 суду	 Чернівецької	 обл.	 від	 30	 листоп.	2015	 р.,	
спр.	 №	715/2574/15-к	 //	 ЄДРСР.	 URL:	 http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/54122094	 (дата	
звернення:	20.09.2017).	14.	Ухвала	колегії	суддів	судової	палати	з	розгляду	кримінальних	справ	
Апеляційного	 суду	 м.	 Києва	 від	 30	 верес.	2013	 р.,	 спр.	 №	 11-сс/796/1689/2013	 //	 ЄДРСР.	 URL:	
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/33798698	 (дата	 звернення:	 20.09.2017).	 15.	 Ухвала	
слідчого	 судді	 Іллічівського	 районного	 суду	 м.	 Маріуполя	 від	 17	 берез.	 2016	 р.,	 спр.	
№	264/1436/16-к	 //	 ЄДРСР.	 URL:	 http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/56503057	 (дата	
звернення:	 20.09.2017).	 16.	 Справа	 Пантелеєнко	 проти	 України	 (Заява	 11901/02):	 рішення	
Європейського	суду	з	прав	людини	від	29	черв.	2006	р.	//	База	даних	«Законодавство	України»	/	
Верховна	 Рада	 України.	 URL:	 http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/974_274	 (дата	 звернення:	
15.09.2017).	

Одержано	03.10.2017	

УДК	343.121.5(477)	

Інна	Владиславівна	ГРЕКОВА,	
кандидат	юридичних	наук,		
слідчий	слідчого	відділення	Сватівського	відділу	поліції		
ГУНП	в	Луганській	області	

ОКРЕМІ	ПРОБЛЕМИ	ДОТРИМАННЯ	ПРАВ	НЕПОВНОЛІТНІХ	
У	КРИМІНАЛЬНОМУ	СУДОЧИНСТВІ	

Після	 вступу	 в	 дію	 чинного	 Кримінального	 процесуального	 кодексу	 України	 з’явилася	
можливість	залучати	поліграфолога	в	якості	спеціаліста	до	проведення	слідчих	дій,	у	тому	
числі,	 і	 для	 тестування	 неповнолітніх.	 Тестування	 дітей	 на	 поліграфі	 є	 актуальним	 і	
суперечливим	 питанням,	 яке	 в	 свій	 час	 досліджували	 такі	 вчені,	 як	 С.	Абрамс,	 С.	Аданг,	
Р.	Крейг,	 Р.	Фергюсон,	 К.	Гібсон,	 Л.	Г.	Воронін,	 В.	Ф.	Коновалов,	 І.	С.	Сєріков	 та	 ін.	 На	
вітчизняному	 рівні	 ця	 проблема	 є	 практично	 не	 дослідженою,	 що,	 безумовно,	
віддзеркалюється	 на	 її	 недостатньому	 правовому	 регулюванні	 та,	 як	 наслідок,	 порушенні	
прав	і	свобод	неповнолітніх.	При	розгляді	порядку	використання	поліграфу	за	участю	дітей	
необхідно	звернути	увагу	не	тільки	на	правові	аспекти,	але	й	на	психологічні	та	морально-
етичні.	

Законодавством	 України	 не	 передбачено	 будь-яких	 вікових	 обмежень	 для	 тестування	
неповнолітніх	на	поліграфі.	У	кримінальному	судочинстві	неповнолітній	може	виступати	як	
в	якості	підозрюваного,	так	і	в	якості	потерпілого	та	свідка.	І	якщо	підозрюваний	може	бути	
лише	 з	 16-річного,	 а	 деяких	 випадках	 з	 14-річного	 віку,	 то	 вік	 інших	 учасників	
кримінального	 процесу	 необмежений.	 Тому	 зазначення	 віку,	 з	 якого	 можливо	 залучати	
особу	 до	 перевірки	 її	 на	 поліграфі	 має	 бути	 обґрунтованим	 і	 законодавчо	 закріпленим.	

©	Грекова	І.	В.,	2017	



Сучасні	тенденції	розвитку	криміналістики	та	кримінального	процесу.	Харків,	2017 

 256	

Оскільки	 психофізіологічні	 реакції	 неповнолітніх	 відрізняються	 від	 відповідних	 реакцій	
дорослих,	а	також	їм	притаманні	такі	психологічні	особливості,	як	низький	рівень	інтелекту,	
некритичне	 ставлення	 до	 своєї	 поведінки	 та	 подій,	 схильність	 до	 фантазування,	
несконцентрованість	уваги	та	ін.,	існує	вірогідність	помилки	при	тестуванні	їх	на	поліграфі,	
що	 було	 підтверджено	 дослідженнями	 правдивості	 отриманих	 за	 допомогою	 поліграфа	
відомостей	 у	 дітей	 різних	 вікових	 груп.	Через	 це	 серед	 поліграфологів	 України	 існує	
негласне	правило	не	тестувати	осіб	до	14	років.	Однак	у	міжнародній	практиці	застосування	
поліграфу	звертається	увага	на	можливість	ефективного	тестування	осіб	від	11–12	років.	Це	
пояснюється	 тим,	 що	 в	 дітей	 перелічені	 особливості	 розвитку	 зникають	 із	 закінченням	
періоду	психологічного	стану	дитинства,	яке	припадає	на	10-річний	вік.	Тому	виправданим	є	
залучення	 до	 перевірки	 на	 поліграфі	 осіб	 саме	 з	 12-річного	 віку.	 Крім	 того,	 тестування	 на	
поліграфі	 неповнолітніх	 може	 допускатися	 лише	 у	 виняткових	 випадках	 та	 за	 умови	
нормального	психічного	та	фізичного	стану	особи,	щоб	ні	в	якому	разі	не	зашкодити	ще	не	
сформованій	 психіці	 дитини.	 До	 виняткових	 випадків	 можуть	 бути	 віднесені	 такі,	 коли	
неповнолітній	 є	 підозрюваним	 у	 вчиненні	 тяжкого	 або	 особливо	 тяжкого	 злочину,	 є	
свідком/потерпілим	 від	 такого	 злочину,	 сам	 наполягає	 на	 проведенні	 дослідження	 тощо.	
Перелік	 таких	 обставин	 не	 має	 бути	 вичерпним,	 та	 в	 кожному	 окремому	 випадку	
необхідність	застосування	поліграфу	має	визначатися,	враховуючи	характер	злочину,	наявні	
докази	 по	 конкретному	 кримінальному	 провадженню,	 психічний	 і	 фізичний	 стан	
неповнолітнього,	його	особисті	риси	та	особливості,	умови	життя	та	відносини	в	родині,	чи	
місці,	де	проживає	неповнолітній	(щоб	виключити	можливість	психологічного	та	фізичного	
примусу	для	надання	його	згоди	на	проходження	дослідження	на	поліграфі)	та	ін.		

Відповідно	до	ст.	28	та	32	Конституції	України	жодна	людина	без	її	вільної	згоди	не	може	
бути	 піддана	 науковим	 чи	 іншим	 дослідам,	 а	 також	 не	 допускається	 збирання,	 зберігання,	
використання	 та	 поширення	 конфіденційної	 інформації	 про	 особу	 без	 її	 згоди	 [1].	 Тому	
необхідно	законодавчо	визначити	порядок	надання	згоди	на	перевірку	неповнолітнього	на	
поліграфі.	 Оскільки	 за	 міжнародними	 правовими	 нормами	 кожна	 людина	 до	 досягнення		
18-річного	 віку	 вважається	 дитиною,	 то	 при	 залученні	 їх	 до	 перевірки	 на	 поліграфі	
вбачається	 обов’язковим	 надання	 згоди	 на	 це	 одного	 з	 батьків	 або	 іншого	 законного	
представника.	 Відповідно	 до	 ч.	2	 ст.	44	 Кримінального	 процесуального	 кодексу	 України	 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	[2].	Слід	зауважити,	що	
особи,	 віком	 від	 16	 років,	 вже	 володіють	 необхідним	 рівнем	 свідомості	 та	 соціального	
розвитку,	 щоб	 паралельно	 із	 наданням	 згоди	 законного	 представника	 й	 самостійно	
користуватися	 своїм	 правом	 на	 надання	 такої	 згоди.	 Також	 вже	 безпосередньо	 при	
проведенні	 слідчих	 дій	 із	 залученням	 спеціаліста-поліграфолога	 для	 тестування	
неповнолітнього	обов’язкова	присутність	законного	представника,	психолога	або	педагога.	
Це	витікає	з	положень	статей	44,	59,	226,	227	та	ін.	Кримінального	процесуального	кодексу	
України.	 Але	 зважаючи	 на	 несформовану	 психіку	 неповнолітніх,	 характер	 дослідження	 на	
поліграфі	 та	 на	 психологічний	 стрес,	 який	 викликає	 цей	 процес,	 вбачається	 необхідним	
залучення	саме	психолога.	Це	зумовлюється	тим,	що	тільки	психолог,	як	людина,	яка	володіє	
спеціальними	 знаннями,	 може	 надати	 консультацію	 щодо	 правильності	 формулювання	
питань	 до	 неповнолітнього	 досліджуваного	 з	 метою	 чіткого	 їх	 розуміння,	 щодо	
використання	певної	термінології	та	 її	пояснення,	донесення	сенсу	та	значимості	питання.	
Крім	 того,	 психолог	 має	 слідкувати	 за	 психічним	 станом	 неповнолітнього,	 та	 зможе	
ефективно	 корегувати	 процес	 проведення	 тестування,	 щоб	 мінімізувати	 психічне	
навантаження	на	досліджуваного.		

Слід	 зазначити,	 що	 якщо	 на	 стадіях	 досудового	 розслідування	 та	 судового	 розгляду	
порядок	 проведення	 слідчих	 і	 судових	 дій	 за	 участю	 неповнолітніх	 передбачений	
Кримінальним	 процесуальним	 кодексом	 України,	 то	 порядок	 використання	 поліграфу	 з	
неповнолітніми	особами	при	проведенні	оперативно-розшукової	діяльності	не	закріплений	
законодавчо,	 що	 може	 призвести	 до	 порушень	 прав	 і	 свобод	 цих	 осіб.	 Можливість	
використання	 поліграфу	 при	 здійсненні	 ОРД	 витікає	 з	 положень	 закону	 України	 «Про	
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оперативно-розшукову	 діяльність»	 [3],	 п.	1	 ст.	8	 якого	 передбачає	 право	 оперативних	
підрозділів	 опитувати	 осіб	 за	 їх	 згодою.	 Крім	 того,	 отримання	 відомостей	 за	 допомогою	
поліграфу	 не	 суперечить	 ч.	16	 ст.	9	 цього	 ж	 закону,	 відповідно	 до	 якої	 для	 одержання	
інформації	забороняється	застосовувати,	зокрема,	технічні	засоби,	які	пригнічують	волю	або	
завдають	 шкоди	 здоров’ю	 людей	 та	 навколишньому	 середовищу.	 Таким	 чином,	 з	 метою	
недопущення	порушення	прав	неповнолітніх	 необхідно	внести	доповнення	до	відповідних	
нормативно-правових	 актів,	 якими	 передбачити	 порядок	 проведення	 перевірки	 на	
поліграфі	 неповнолітніх	 при	 здійсненні	 ОРД:	 опитування	 неповнолітніх	 осіб	 за	 допомогою	
поліграфу	 може	 проводитися	 лише	 за	 згодою	 одного	 з	 батьків	 (особи,	 яка	 їх	 замінює),	 а	 з		
16	років	додатково	і	за	згодою	самого	опитуваного,	та	в	присутності	одного	з	батьків	(особи,	
яка	їх	замінює),	а	також	психолога;	необхідність	застосування	поліграфу	має	визначатися	з	
урахуванням	 важливості	 інформації,	 яку	 потрібно	 перевірити,	 психічного	 та	 фізичного	
здоров’я	неповнолітнього.		
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НЕПРЯМІ	ДОКАЗИ	У	КРИМІНАЛЬНОМУ	ПРОЦЕСІ	

Наукове	обґрунтування	значення,	місця	та	безпосередньо	ролі	непрямих	доказів	під	час	
процесу	 доказування	 нині	 досить	 актуальне.	 Значення	 непрямих	 доказів	 в	 кримінальному	
процесі	 полягає	 в	 достовірному	 установленні	 фактів,	 котрі	 мають	 становити	 проміжний	
етап	самого	процесу	доказування	в	певному	кримінальному	провадженні.	

Непрямий	(побічний)	доказ	–	це	складний	двоступеневий,	а	іноді	і	багатоступеневий	акт.	
Побічний	 доказ	 спочатку	 прямо	 підтверджує	 якесь	 проміжне	 твердження,	 як	 приклад	 той	
факт	 погрози,	 який	 надходить	 від	 особи,	 а	 згодом,	 через	 це	 проміжне	 і	 друге,	 кінцеве	
твердження	–	факт	спричинення	тілесних	ушкоджень	тією	ж	особою	[1].	

Велика	кількість	науковців	таких	як	С.	В.	Нікітін,	В.	Н.	Щеглов,	Ю.	К.	Осипов	та	інші	мають	
спір,	 щодо	 того,	 чи	 можна	 вважати	 непрямі	 докази	 другорядними,	 порівняно	 із	 прямими.	
Більшість	вважає,	що	використання	непрямих	доказів	не	допоможе	дійти	до	однозначного	
висновку.	

Проте	на	практиці	під	час	кримінального	провадження	частіше	можна	зустріти	побічні	
докази,	 за	 допомогою	 яких	 працівники	 органу	 Національної	 поліції	 отримують	 чіткі	 та	
достовірні	 висновки.	 Класифікація	 непрямих	 доказів	 є	 досить	 важливою	 та	 необхідною	
умовою	їхнього	дослідження.		

Використовуючи	напрацювання	вчених-процесуалістів	та	беручи	до	уваги	вказані	вище	
вимоги,	можна	дати	таку	класифікацію	непрямих	доказів:	

1.	 Залежно	 від	 елементів	предмета	доказування,	непрямі	докази	поділяються	на	ті,	які	
встановлюють:	 а)	 чітку	 подію	 злочину	 (час,	 місце,	 спосіб	 та	 інші	 обставини	 вчинення	
злочину);	б)	винність	 обвинуваченого	у	вчиненні	злочину	 і	мотиви	злочину;	в)	обставини,	
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