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ВИКОРИСТАННЯ РЕЄСТРІВ ВІЛЬНОГО ДОСТУПУ В РОЗСЛІДУВАННІ ЗЛОЧИНІВ 

Діяльність з розслідування злочинів представляє собою процес отримання, обробки та використання інформації. 
Ефективність цієї діяльності багато в чому залежить від наявності у суб’єктів розслідування достовірної та у необхідній 
кількості інформації про криміналістично значущі об’єкти, яка може бути отримана з різноманітних джерел. Серед дже-
рел такої інформації важливе місце належить численним інформаційним системам (базам даних), що функціонують у 
різних сферах людської діяльності, насамперед реєстрам вільного та обмеженого доступу. 

В умовах сьогодення при розслідуванні кримінальних проваджень слідчим, оперативним працівникам чи експертам 
доводиться звертатися до інформаційних систем з метою отримання зареєстрованих відомостей про криміналістично 
значущі об’єкти не лише Національної поліції України. Співробітники правоохоронних органів також можуть отриму-
вати інформацію з реєстрів: Міністерства юстиції України; Міністерства охорони здоров’я; Державної фіскальної служ-
би України (ДФС); Державної судової адміністрації; Національної асоціації адвокатів; баз даних банківських установ; 
баз даних систем контролю та обліку робочого часу державних і недержавних установ; баз даних операторів мобільного 
телефонного зв’язку та відеоспостереження; баз даних реєстрації терміну перебування особи в установі, тощо. 

На сучасному етапі розвитку суспільства в Україні відбувається активне формування реєстрів у різних галузях 
життя і держави – офіційно зареєстровано близько сотні реєстрів. Наведемо їх лише частковий перелік, що може стати 
корисним для співробітників НП України: 1) єдиний державний реєстр нормативно-правових актів; 2) єдиний реєстр 
нотаріусів України; 3) спадковий реєстр; 4) єдиний реєстр довіреностей; 5) державний реєстр обтяжень рухомого майна; 
6) реєстр атестованих судових експертів; 7) реєстр методик проведення судових експертиз; 8) єдиний державний реєстр 
осіб, які вчинили корупційні правопорушення; 9) єдиний реєстр підприємств, щодо яких порушено провадження у спра-
ві про банкрутство; 10) єдиний державний реєстр виконавчих проваджень; 11) єдиний державний реєстр юридичних 
осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань; 12) державний реєстр речових прав на нерухоме майно; 13) 
реєстр прав власності на нерухоме майно; 14) єдиний реєстр заборон відчуження об’єктів нерухомого майна; 15) держа-
вний реєстр іпотек; 16) державний реєстр актів цивільного стану громадян та інші. 

Злочинна діяльність здійснюється у суспільстві у якому кожен суб’єкт стає об’єктом обліку найрізноманітніших 
інформаційних систем. Необхідність з’ясування різних обставин при виявленні та розслідуванні злочинів (дати наро-
дження чи перебування у певному місці, освіти та місця роботи, наявність дозволів, майна тощо) змушує суб’єктів роз-
слідування звертатися до різноманітних інформаційних систем, із яких і можна отримати таку інформацію. При цьому 
суб’єкт розслідування вже не може обмежуватись інформацією, яка міститься в обліках, спеціально створених з метою 
складання умов для розслідування злочинів. Він звертається до інформаційних систем, які мають інше цільове призна-
чення. Водночас така інформація набуває криміналістичного значення завдяки використанню її в процесі розслідування. 
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Проблема протидії домашньому насильству в Україні привертає все більшу увагу фахівців. Згідно статистики 44 % 
населення України потерпали від домашнього насильства впродовж свого життя, причому 30 % зазнавали насильства у 
дитячому віці. За словами А. Дєєвої, заступника міністра внутрішніх справ України з питань європейської інтеграції, 
кожен день поліція фіксує 348 фактів домашнього насильства, і в 70–80 % випадків його жертвами стають жінки. У за-
конодавстві більшості розвинутих країн домашнє насильство визнається серйозним правопорушенням. Вбачається доці-
льним розглянути кримінально-правові та кримінологічні заходи протидії домашньому насильству в Україні.  

Необхідність здійснення якісних змін у системі протидії домашньому насильству підтверджує прийнятий 
07.12.2017 закон України «Про запобігання та протидію домашньому насильству». Закон «Про запобігання та протидію 
домашньому насильству» визнав таким, що втратив чинність, закон України «Про попередження насильства в сім’ї». 
Новий закон надав поняття домашньому насильству, яким значно розширив коло суб’єктів, які можуть страждати від 
цього правопорушення, розширив коло суб’єктів, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому 


