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1) обставини, які передували вчиненню злочину, а саме: де перебувала дитина, чим 
займалась, хто був поряд, чим займався підозрюваний тощо; 

2) обставини вчинення злочину, тобто де було вчинено злочин, ким, в чому полягали 
злочинні дії, порядок вчинення злочинних дій, які предмети використовувалися злочинцем, 
у якому вигляді був злочинець, які слова промовляв, чи були поряд особи, які бачили або 
могли бачити злочинні дії тощо; 

3) обставини, що відбулися після вчинення злочину: як себе поводив злочинець, чи 
намагався надати допомогу потерпілому, якщо так, то в чому вона полягала, чи намагався 
злочинець приховати факт або сліди злочину, чи була надана медична допомога 
потерпілому взагалі, які особи її надавали, чи звертався підозрюваний до потерпілого із 
проханнями або погрозами щодо неповідомлення про факт неналежного виконання ним 
обов’язків щодо охорони життя та здоров’я дітей тощо. 

Під час допиту осіб, які визнані потерпілими у зв’язку із смертю дитини необхідно також 
встановити обставини, які передували вчиненню злочину. Однак в ряді випадків такі особи 
можуть повідомити лише факти досить віддалені у часі від вчинення злочину. Крім того 
обставини безпосереднього вчинення злочину цим особам зазвичай відомі лише зі слів 
свідків або інших осіб. Однак такі потерпілі можуть повідомити ряд обставин пост злочинної 
діяльності підозрюваного, тобто дії, які той здійснив або намагався здійснити з метою 
приховання злочину, або полегшення відповідальності чи відшкодування завданої шкоди 
тощо.  

Таким чином, можна сказати, що під час допиту потерпілих від злочинів пов’язаних із 
неналежним виконанням обов’язків щодо життя та здоров’я дітей слідчий повинен 
враховувати обставини, які підлягають з’ясування у кримінальному провадженні та 
передбачені ст. 91 КПК України, а також обставини конкретного злочину. Предмет допиту 
потерпілих визначається із урахуванням вказаних обставин, а також особливостей самого 
потерпілого та його відношення до вчиненого злочину. 

Список бібліографічних посилань: 1. Порубов Н. И. Тактика допроса в предварительном 
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ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ЗАЛУЧЕННЯ ПЕРЕКЛАДАЧА  
У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ 

На шляху до євроінтеграції відносно України значно зросла зацікавленість іноземних 
громадян з різних країн світу. Кількість іноземців що прибувають до України в рамках 
різного роду співробітництва, як економічного, соціального, правового, так і з туристичною 
метою, чи міграційними процесами, значно збільшилася в останні роки. Дані процеси 
позитивно впливають на економічний розвиток країни, підвищують до неї зацікавленість 
нових іноземних партнерів та інвесторів. З іншого боку, іноземні громадяни постійно або 
тимчасово перебуваючи на території України стають суб’єктами національного права, крім 
того, все частіше учасниками кримінально-правових відносин, а саме учасниками 
кримінальних проваджень. Кількість злочинів, що були вчиненні іноземними громадянами 
на території України у 2016 року склала 1064, а у 2017 році – зросла до 1369 злочинів. За 
звітний період 2018 року, станом на січень-вересень, вже зафіксовано 1235 злочинів 
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учинених іноземними громадянами на території України. Аналізуючи статистичні дані, 
необхідно відмітити, що кількість потерпілих іноземних громадян від злочинів також зросла 
на 50 осіб (2017 рік – 1916 осіб, січень-вересень 2018 року – 1966 осіб) [1]. Наявність 
іноземного громадянства в учасників кримінального провадження обумовлюється 
особливим правовим статусом та специфічним обсягом їх процесуальних та інших прав та 
обов’язків. Однією з таких особливостей є забезпечення органом досудового розслідування, 
слідчим суддею, або судом участі перекладача у кримінальному провадженні. Проблематика 
залучення перекладача у кримінальному провадженні досліджувалася багатьма 
вітчизняними та зарубіжними науковцями, але враховуючи зміни в чинному законодавстві, 
недосконалість деяких процесуальних норм, що їх регулюють, дане питання залишається 
актуальним, та потребує додаткового дослідження або наукового вивчення. 

Так, згідно ч. 3 ст. 29 Кримінально процесуального кодексу України, слідчий, прокурор, 
слідчий суддя, суд повинні роз’яснити та забезпечити учасникам кримінального 
провадження, які не володіють чи недостатньо володіють державною мовою, право давати 
показання, заявляти клопотання, подавати скарги, виступати в суді рідною мовою або 
іншою мовою, якою вони володіють, і користуватися у разі необхідності послугами 
перекладача в порядку, передбаченому Кримінально процесуальним кодексом [2]. Згідно 
положень статті 122 КПК України, витрати, пов’язані із залученням та участю перекладачів 
для перекладу показань підозрюваного, обвинуваченого, потерпілого, цивільного позивача 
та цивільного відповідача, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється 
провадження, здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України в порядку, 
передбаченому Кабінетом Міністрів України [2]. 

Зобов'язавши слідчого, суддю, суд забезпечити правом користуватись за потреби 
послугами перекладача в порядку, передбаченому Кримінальним процесуальним кодексом 
України, законодавець не встановив механізму його залучення, тобто, до якої установи, 
організації, освітньої установи, чи приватної фірми, слідчий має звернутися з вимогою чи 
клопотанням надати відповідного перекладача.  

Згідно ч. 4 ст. 68 КПК України, перед початком процесуальної дії сторона кримінального 
провадження, яка залучила перекладача, чи слідчий суддя або суд пересвідчуються в особі і 
компетентності перекладача, з'ясовують його стосунки з підозрюваним, обвинувачуваним, 
потерпілим, свідком і роз'яснюють його права і обов'язки [2]. Кримінально процесуальний 
закон не містить вимог які мали б ставитися до перекладача, перевірки його компетентності, а 
якщо мова йде про письмовий переклад, то наявності так званого «права печатки», тобто 
офіційної печатки, яка б завіряла достовірність перекладу, який надає наприклад лише бюро 
перекладів, тобто в основному це приватні компанії. Крім того, виникають певні труднощі, 
зокрема з пошуку перекладачів, які б були фахівцями певної мови і відповідали б вимогам 
кваліфікації щодо достатнього рівня розуміння тієї чи іншої мови, враховуючи специфіку 
юридичної термінології, що має важливе значення при здійсненні кваліфікованого 
перекладу. 

За анкетуванням суддів, на практиці для здійснення перекладу загальнопоширених в 
певній місцевості мовного діалекту при розгляді справи судді в більшості залучають 
відповідних філологів – вчителів загальноосвітніх навчальних закладів або викладачів 
вищих навчальних закладів шляхом направлення листів керівникам цих закладів із 
проханням направити в судове засідання відповідного філолога або в телефонному режимі з 
керівником цього закладу, або іноді ухвалою (постановою) суду про направлення 
перекладача до суду [3]. З іншої сторони постає ще одне прикладне й проблемне питання, а 
саме, якщо суд має час до початку розгляду справи по суті, щоб направити запити до 
вищезгаданих закладів з вимогою надати перекладача, то як має вчинити слідчий, якщо 
іноземного громадянина затримано за підозрою у вчиненні злочину у неробочий і нічний 
час або вихідний день. В таких випадках було б доцільно забезпечити правовий механізм 
залучення перекладача у кримінальному провадженні, як це має місце, наприклад, у випадку 
залучення безоплатного захисника згідно з ч. 1 ст. 14 Закону України «Про безоплатну 
правову допомогу» [4]. Тобто на нашу думку, потрібно прийняти аналогічний закон 
стосовно залучення й перекладачів. 
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При вирішенні питання щодо залучення перекладача, слідчий, слідчий суддя, суд 
можуть використовувати довідково-інформаційний реєстр перекладачів, користування 
яким затверджено наказом Міністерства внутрішніх справ України від 11 березня 2013 року 
№ 228, а також Порядком введення державною міграційною службою України Довідково-
інформаційного реєстру перекладачів. Згідно п. 1.3 вказаного Порядку, реєстр перекладачів – 
це веб-сторінка офіційного веб-сайту Державної міграційної служби України, що містить 
відомості про перекладачів, які можуть залучатися органами державної влади для надання 
послуг перекладу під час розгляду заяв та проведення співбесід з біженцями та іншими 
категоріями мігрантів, під час здійснення їх затримання, забезпечення надання їм правової 
допомоги, розгляду адміністративними судами справ щодо біженців та видворення з 
України іноземців та осіб без громадянства, здійснення досудового розслідування та 
розгляду судами кримінальних проваджень і справ про адміністративні правопорушення, 
вчинені біженцями та іншими категоріями мігрантів на території України [5]. Держателем 
цього Реєстру перекладачів є Державна міграційна служба України, яка здійснює 
супроводження цього Реєстру. 

На практиці органи досудового розслідування Реєстром перекладачів фактично не 
користуються. Крім того, в цьому Реєстрі не завжди є інформація про перекладача, який 
володіє і розуміє ту мову, якою володіє чи розуміє та особа для якої необхідно залучити 
такого перекладача, особливо викликають труднощі при пошуку перекладача з мови, яку не 
викладають в школах чи вищих навчальних закладах, в також необхідності письмового 
перекладу. Певні труднощі виникають у разі виклику і запрошення перекладача в іншу 
місцевість, віддалену від великих населених пунктів, де крім загальноосвітніх навчальних 
закладів не має інших установ, звідки можна було б його запросити. 

Значно полегшали б пошук перекладачів і підвищили рівень процесуальних гарантій 
щодо дотримання прав і законних інтересів учасників кримінального провадження відносно 
мовного питання та дотримання принципу незалежності судів – це створення центрів з 
надання допомоги перекладачів або принаймні формування таких центрів на базі (або 
окремо) вже існуючих обласних центрів з надання вторинної правової допомоги, які б могли 
забезпечити участь кваліфікованих фахівців – перекладачів у випадках, коли перекладач 
відповідно до положень Кримінального процесуального кодексу України та Кодексу України 
про адміністративні правопорушення залучається слідчим, прокурором, слідчим суддею чи 
судом для здійснення перекладу чи участі перекладача при досудовому розслідуванні чи в 
судовому засіданні [3]. 

Таким чином недостатня законодавча урегульованість механізму залучення перекладачів 
на досудовому розслідуванні та судовому провадженні залишається актуальною проблемою 
та створює труднощі у їх практичній діяльності та є ще однією прогалиною в законодавстві, 
яку доцільно усунути шляхом внесення доповнень до КПК України та інших законів і 
нормативно-правових актів у даному напрямі. Втім, підняті питання підлягають окремому 
дослідженню, або науковому вивченню. Пропоную учасникам науково-практичної 
конференції прийняти участь у обговоренні піднятих питань та наданих пропозицій. 
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ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛЬНОГО І ПРАВОВОГО ЗАХИСТУ 
ГРОМАДЯН, ЯКІ СПРИЯЮТЬ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВІЙ 

ДІЯЛЬНОСТІ ПІДРОЗДІЛІВ КРИМІНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ  
БЕЗ УКЛАДАННЯ ПИСЬМОВОЇ УГОДИ 

Ефективне вирішення завдань оперативно-розшукової діяльності (далі – ОРД) значною 
мірою залежить від своєчасного, обґрунтованого й законного приймання оперативними 
працівниками рішень про використання можливостей добровільної допомоги громадян для 
отримання оперативно-розшукової та іншої інформації під час проведення заходів 
оперативного (ініціативного) пошуку, оперативно-розшукових заходів, слідчих та негласних 
слідчих (розшукових) дій. Часом це відбувається в умовах і ситуаціях, які містять різні 
ризики для осіб зазначеної категорії.  

Зважаючи на те, що кримінальною поліцією використовується допомога різних 
категорій громадян, серед яких особливе місце займають особи, що не перебувають в 
агентурній мережі оперативних підрозділів, існує необхідність дослідження питань 
правового та соціального захисту осіб різних категорій, які сприяють діяльності підрозділам, 
що здійснюють ОРД. Ми підтримуємо О. М. Бандурку в думці, що «захист держави 
поширюється на всіх осіб, залучених до виконання завдань ОРД, незалежно від форм такого 
співробітництва, чи то на постійній основі, чи тимчасово, як на основі угоди, так і за усною 
домовленістю, за винагороду чи безоплатно» [1, с. 70]. 

Ст. 3 Конституції України прямо зазначає, що людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, 
недоторканність і безпека визначаються в Україні найвищою соціальною цінністю. Права і 
свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. 
Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов’язком держави [2]. Тож 
можна зазначити, що ці конституційні положення повністю поширюються на всіх учасників 
кримінального судочинства та суб’єктів ОРД. 

Виходячи із теми нашої доповіді, зупинимося на проблемі соціального і правового 
захисту осіб, сприяння яких відбувається за усною домовленістю з оперативними 
працівниками. Тим більше, що приписи ст. 11 закону України «Про оперативно-розшукову 
діяльність» припускають і дозволяють за добровільною згодою осіб використовувати їхню 
гласну або негласну допомогу для протидії злочинності з гарантуванням конфіденційності 
встановленого співробітництва [3]. Ці особи зобов'язані зберігати в таємниці відомості, які 
стали їм відомі у ході підготовки або проведення оперативно-розшукових заходів, і не 
надавати завідомо неправдивої інформації зазначеним органам. 

Проведений аналіз нормативно-правової бази, що регулює питання ОРД, дозволяє 
стверджувати, що гарантія держави в межах соціального та правового захисту надається 
лише за наявності певних умов: за сприяння органам і підрозділам, що здійснюють ОРД (на 
підставі письмової угоди); у випадку правомірного виконання особою громадського 
обов'язку або покладених на нього обов'язків (неправомірні дії громадянина у ході виконання 
завдань оперативного підрозділу або порушення умов письмової угоди виключають гарантії 
держави щодо його соціального і правового захисту); під час виникнення реальної, а не уявної 
загрози протиправного посягання на життя, здоров'я або майно осіб у зв'язку з їх сприянням 
підрозділам кримінальної поліції, що здійснюють ОРД (у даному випадку гарантії держави 
надаються не тільки цим особам, але й членам їх сімей та близьким). 

Втім, необхідно мати на увазі те, що на осіб, які сприяють суб’єктам ОРД без укладання 
письмової угоди, Законом України «Про оперативно-розшукову діяльність» гарантії держави 
щодо соціального та правового захисту не поширюються. На наш погляд, це не повинно 
звільняти зазначені підрозділи, що здійснюють ОРД, від виконання взятих на себе 
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