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Віглмплм лмвзк гйя вірфзжлялмї 
пзпрдкз козкілайщлмгм номудпуайщ-
лмгм ноава є ввдгдлля лдгйаплзт пйі-
гфзт (омжхукмвзт) гіи як мкодкмгм 
ілпрзруру номудпуайщлзт гіи, цм 
номвмгярщпя ніг фап гмпугмвмгм омжп-
йігувалля жймфзлів. Завгякз лдгйап-
лзк жапмбак омжпйігувалля жймфзлів 
нмвзллі гмпягарзпя жавгалля козкі-
лайщлмгм номвагедлля, які ндодгба-
фдлі пр. 2 фзллмгм КПК Укоаїлз. 
Щмноавга, як пвігфзрщ ноакрзка жа-
прмпувалля лмок КПК Укоаїлз, од-
жуйщрарз лдгйаплзт пйігфзт (омжху-
кмвзт) гіи йзхд гм 5% взжлаырщпя 
гмкажакз в пуггі, тмфа в ілмждклзт 
коаїлат (жмкодка, в США) уди нмка-
жлзк гмтмгзрщ гм 95%. [1, 33] Дйя 
нігвзцдлля якмпрі гмкажмвмї бажз 
могалз гмпугмвмгм омжпйігувалля ніг 
фап жгіиплдлля лдгйаплзт пйігфзт 
(омжхукмвзт) гіи лдоігкм гмнупка-
ырщ нмоухдлля фзллмгм жакмлмгав-
прва, жмкодка жапрмпувалля номвмка-
уії жймфзлу. Впд уд в нмгайщхмку 
нозжвмгзрщ гм взжлалля пугмк гмка-
жів, які мрозкалі в оджуйщрарі номвм-

кауії, лдгмнупрзкзкз ла нігправі ф. 1 
пр. 87 КПК Укоаїлз.  

Щмгм ноавмкіолмпрі жапрмпувал-
ля номвмкауії жймфзлу ніг фап жгіип-
лдлля лдгйаплзт пйігфзт (омжхукм-
взт) гіи лдоігкм гзпкуруырщ вірфзж-
лялі ра жаоубіелі лаукмвуі, дкпндорз 
ра нмйірзкз. Хмфа уд нзралля фапркм-
вм и водгуйщмвалм лмокакз фзллмгм 
КПК Укоаїлз ра ноавмвзкз нмжзуія-
кз Євомндипщкмгм пугу ж ноав йыгз-
лз, в укоаїлпщкмку пугмфзлпрві жу-
проіфаєрщпя пундодфйзва ноакрзка в 
козкілайщлзт пноават в якзт кайа 
кіпуд номвмкауія жймфзлу. Тмку кд-
рмы уієї праррі є гмпйігедлля рзт 
фіркзт ―кде‖, ноз якзт лдгйаплі пйіг-
фі (омжхукмві гії) жайзхаырщпя ноа-
вмкіолзкз і лд ндодрвмоыырщпя в 
іліуіывалля ноавммтмомллзкз мога-
лакз вфзлдлля мпмбмы жймфзлу. 

Сдодг вфдлзт, омбмрз якзт нозп-
вяфдлі гмпйігедллы козкілайщліи 
вігнмвігайщлмпрі жа номвмкауіы жйм-
фзлів, кмела взгійзрз: О. І. Айщм-
хзлу, С. А. Бабзф, Б. В. Вмйедлкіла, 
О. В. Гмвмоутілу,  Н. Єгмомву, 
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О. О. Мапрдокмва, М. І. Мдйщлзка, 
В. О. Навомущкмгм, О. В. Пмбозжгає-
ву, С. М. Рагафзлпщкмгм, О. О. Рз-
емву, А. Я. Свєрймва, М. С. Тагалуд-
ва ра ілхзт. 

За лмвзк козкілайщлзк номудпу-
айщлзк жакмлмгавпрвмк мкодкі ном-
бйдклі нзралля жапрмпувалля номвм-
кауії ніг фап жгіиплдлля лдгйаплзт 
пйігфзт (омжхукмвзт) гіи ра мндоа-
рзвлм-омжхукмвзт жатмгів буйз    
нодгкдрмк гмпйігедлля ракзт сатів-
уів як О. А. Бійіфак, В. О. Гйухкмв, 
К. П. Загмя, В. В. Навомущка, 
С. С. Чдолявпщкзи. 

В ноавлзфіи йірдоаруоі лдоігкм 
жупроіфаырщпя гуккз ном рд, цм у 
жв’яжку ж омжгуймк жймфзллмпрі, лдгі-
євіпры ілхзт жатмгів, номвмкауіилм-
нігбуоывайщла гіяйщліпрщ уійкмк 
кмед бурз взноавгала кілудвмы кд-
рмы – взкозрряк рзт, трм баеає вфз-
лзрз абм вфзляє жймфзлз ра нозряг-
лдлляк їт гм вігнмвігайщлмпрі. Таку 
гукку в оіжлі фапз нігрозкувайм фз-
кайм лаукмвуів. 

Нанозкйаг, гоуна вфдлзт, у яку 
втмгзйз Гйаждо, Кмйдо, Лзпр [2], 
Шыруд [3], Гдидо, Каудлхрдил [4], 
Зілгдвайщг [5]  ра ілхі, вваеайа мб-
ґоулрмвалзк жапрмпувалля номвмка-
уії ла ріи нігправі, цм агдлр-
номвмкармо пак лд жауікавйдлзи у 
вфзлдллі пакмгм жймфзлу, а йзхд 
баеає нмндодгзрз имгм хйятмк нд-
одгафі жймфзлуя в оукз ноавмпуггя, 
рмку имгм гіяйщліпрщ ноавмкіола і 
лдкаоала. 

Помрд, ілхі гмпйіглзкз (Гднн, 
Бмотдор [6], Бодигдлбат, Гдийщбмол 
[7], Білгілг [8], М. С. Тагалудв, 
Л. С. Бєймгозущ-Кмрйяодвпщкзи ра 
ілхі [9-10]), лавнакз, гмвмгзйз акм-
оайщліпрщ ра каоаліпрщ бугщ-якмї ном-
вмкауіилмї гіяйщлмпрі, у рмку фзпйі 
яка взкмозпрмвувайапщ ж кдрмы вз-
козрря жймфзлуів [11]. 

Іліуіывалля лджакмллзт гіи нм-
пагмвзкз фз ілхзкз мпмбакз жа фзл-
лзк жакмлмгавпрвмк мглмжлафлм є 
номрзноавлзк, тмфа в гдякзт  коаї-
лат (жмкодка, в США, ФРН) жапрм-
пувалля номвмкауії жймфзлу є жакмл-
лзк (цмноавга, ж фіркмы одгйакдлра-

уієы ра нмгіймк номвмкауії ла ноавм-
кіолу и лдноавмкіолу). 

Так, ніг номвмкауієы у ФРН ом-
жукієрщпя лд птзйялля жакмлмпйут-
лялмгм гомкагялзла гм пкмєлля жйм-
фзлу, а ноаглдлля жкупзрз мпмбу, яка 
гмруєрщпя гм вфзлдлля жймфзлу гіярз 
в лдвзгіглзт гйя пдбд укмват і рзк 
пакзк нмйдгхзрз жагафу жарозкалля 
і взкозрря ноавмнмоухлзка. Нікдущ-
кі ыозпрз взтмгярщ ж рмгм, цм агдлр 
жа вфзлдлля номвмкауіилзт гіи лд 
нігйягає нмкаоаллы, рак як віл ноаг-
лд лд гм кілудвмгм оджуйщрару жймфз-
лу, а йзхд гм имгм пномбз ра ж кдрмы 
жанмбігалля бійщх лдбджндфлзк лап-
йігкак [12, c. 168]. 

Ммгдйщлзи Козкілайщлзи кмгдкп 
США одкмкдлгує в козкілайщлзт 
кмгдкпат кмелмгм жі храрів ндодгба-
фзрз лмоку ракмгм жкіпру: ―Пубйіфла 
нмпагмва мпмба, яка жгіиплыє взкм-
лалля жакмлу, абм мпмба, цм гіє у 
пнівноауі ж ракмы нмпагмвмы мпмбмы, 
жгіиплыє номвмкауіы, якцм ж кдрмы 
мрозкалля гмкажів вфзлдлля нмпя-
галля вмла пнмлукає абм жамтмфує 
ілху мпмбу гм нмвдгілкз, цм пралм-
взрщ уд нмпягалля, … хйятмк жапрм-
пувалля кдрмгів ндодкмлалля абм 
пнмлукалля, цм првмоыырщ іпрмрлзи 
озжзк рмгм, цм ракд нмпягалля бугд 
пкмєлм ілхзкз мпмбакз, мкоік рзт, 
які гмрмві имгм вфзлзрз‖ [13, c. 27]. 

 Чзллзк Козкілайщлзк кмгдк-
пмк Укоаїлз ндодгбафдла мкодка 
прарря (370), якмы номвмкауія нігку-
ну вваеаєрщпя козкілайщлм каоалзк 
гіялляк. Дмуійщліпрщ ввдгдлля вігнм-
вігайщлмпрі лд рійщкз жа номвмкауіы 
нігкуну, а и жа номвмкауіы ілхзт 
жймфзлів ніглікайапщ аврмомк в мгліи 
ж нмндодгліт нубйікауіи. [14, 79] 

Коік рмгм, праррды 271 КПК 
Укоаїлз взжлафдлм, цм ніг фап ніггм-
рмвкз ра номвдгдлля жатмгів ж кмлр-
омйы жа вфзлдлляк жймфзлу жабмом-
ляєрщпя номвмкуварз (нігбуоыварз) 
мпмбу ла вфзлдлля ущмгм жймфзлу ж 
кдрмы имгм нмгайщхмгм взкозрря, 
гмнмкагаыфз мпмбі вфзлзрз жймфзл, 
якзи вмла бз лд вфзлзйа, якбз пйіг-
фзи ущмку лд пнозяв, абм ж уієы па-
кмы кдрмы внйзварз ла її нмвдгілку 
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лапзйщпрвмк, нмгомжакз, халраедк. 
Згмбурі в ракзи пнмпіб одфі і гмку-
кдлрз лд кмеурщ бурз взкмозпралі    
у козкілайщлмку номвагедллі. [15,   
88] 

Чіркзт кде ноавмкіолмпрі лдгйа-
плзт пйігфзт гіи в укоаїлпщкмку жа-
кмлмгавпрві лд взжлафдлм. Врік, лд-
кмейзвм псмокуйыварз впі взнагкз, 
ноз якзт ноавммтмомллі могалз вз-
тмгярщ жа кдеі пвмїт нмвлмваедлщ ра 
номвмкуырщ мпмбу ла вфзлдлля рмгм 
фз ілхмгм жймфзлу. Тмку пугз, ніг 
фап впралмвйдлля сакру лаявлмпрі 
номвмкауії жймфзлу, в кмелмку ілгз-
вігуайщлмку взнагку бдоурщ гм увагз 
оіжлі козрдоії. На гукку аврмоа, яка 
ґоулруєрщпя ла алайіжі ноакрзкз вір-
фзжлялзт пугів ра ЄСПЛ, в тмгі пу-
гмвмгм омжгйягу козкілайщлмї пноа-
вз, в якіи кмед кіпрзрзпщ номвмкауія 
жймфзлу, пуг нмвзлдл жлаирз вігнмві-
гі ла лапрунлі нзралля: 

- фз буйм взкйзкалм нмвдгілкмы 
ноавммтмомллзт могалів вфзлдлля 
мбвзлувафдлзк жймфзлу; 

- фз буйз в могалу гмпугмвмгм 
омжпйігувалля одайщлі нігправз вва-
еарз, цм мбвзлувафдлзи вфзлзрщ 
жймфзл ра фз буйа у ноавммтмомллзт 
могалів ілсмокауія ном пзпрдкарзф-
ліпрщ вфзлдлля мбвзлувафдлзк нмгі-
блзт жймфзлів; 

- фз був у мбвзлувафдлмгм гм 
вфзлдлля номвмкауії лакіо вфзлзрз 
жймфзл, у оажі, якцм ж’явзрщпя гйя 
ущмгм кмейзвіпрщ; 

- фз буйз в гіят ноавммтмомлуів 
мжлакз лапрзойзвмпрі, вкмвйялщ, 
номнмжзуіи взлагмомгз, ілхзт прз-
куйів, які нозжвдйз гм нмявз в мбвз-
лувафдлмгм лакіоу вфзлзрз жймфзл. 

Ндмбтігліпрщ фіркмї жакмлмгавфмї 
одгйакдлрауії ракрзкз жгіиплдлля 
номвмкауії жймфзлу жакоінйдла і в 
Міелаомглзт ноавмвзт акрат, у якзт 
ніггаєрщпя козрзуі гіяйщліпрщ нмйіуії 
ж розвайзт номвмкауіилзт жатмгів ж 
кдрмы взявйдлля кмоунуіилзт ра 
ілхзт жймфзлів и жажлафаєрщпя, цм 
―тмфа іплує кайм жгмгз цмгм рмгм, як 
в номудгуолмку нйалі нмвзллі впра-
лмвйыварзпя уі мбкдедлля абм лавірщ 
як їт пйіг взжлафарз, хзомкм взжла-

єрщпя, цм рака ракрзка нмвзлла одг-
йакдлруварзпя фіркзкз гзодкрзва-
кз‖. [16]. 

Алайіж вірфзжлялмї пугмвмї ноак-
рзкз пвігфзрщ ном вігпурліпрщ єгзлм-
гм нмгйягу пуггів ла номбйдку жапрм-
пувалля ноавммтмомллзкз могалакз 
номвмкауіилмї гіяйщлмпрі ніг фап 
жгіиплдлля лдгйаплзт пйігфзт (омж-
хукмвзт) гіи, цм в пвмы фдогу нмом-
геує в унмвлмваедлзт мпіб могалів 
гмпугмвмгм омжпйігувалля ндодкм-
лалля ном рд, цм жапрмпувалля ном-
вмкауії в тмгі лдгйаплзт пйігфзт (ом-
жхукмвзт) гіи є уійкмк ноавмкіолзк. 
В оджуйщрарі, 56% мнзралзт номкуом-
оів, 65% мнзралзт пйігфзт ра 72% 
мнзралзт мндоарзвлзт ноауівлзків 
вваеаырщ жа гмуійщлд омжхзодлля 
кмейзвмпрди жапрмпувалля номвмка-
уії у ноавммтмомлліи гіяйщлмпрі. 
Бійщх рмгм, вігнмвіглм гм оджуйщрарів 
мнзрувалля, нмвдгдлмгм Айщмхз-
лмы О. І., пдодг 120 ноауівлзків мо-
галів влуроіхліт пноав бійщхд родрз-
лз (43 мпмбз – 35,8 % мнзралзт) 
вваеаырщ кмейзвзк номвмкуварз 
мпмбу ла вфзлдлля жймфзлу ж кдрмы її 
нмгайщхмгм взкозрря ра нозряглдлля 
гм вігнмвігайщлмпрі. Маиед 18 % 
мнзралзт (21 мпмба) у вйапліи ноак-
рзуі жапрмпмвувайз номвмкауіилі кд-
рмгз. Маиед нмймвзлі ж мнзралзт 
ноауівлзків ОВС вігмкі взнагкз 
номвмкувалля мпіб ла вфзлдлля жйм-
фзлу ілхзкз ноауівлзкакз ноавмм-
тмомллзт могалів (57 мпіб – 47,5 %). 
[17, 118] Наибійщх фапрм номвмкауія 
жймфзлу жупроіфаєрщпя ніг фап омжпйі-
гувалля жймфзлів ндодгбафдлзт прар-
рякз 368–369-2 КК Укоаїлз, тмфа пр. 
370 КК Укоаїлз ндодгбафдла козкі-
лайщла вігнмвігайщліпрщ жа номвмка-
уіы нігкуну, а ракме у ндодгбафдлзт 
праррякз 305–309, 311, 321, ра іл. КК 
Укоаїлз. 

Воатмвуыфз взцдвзкйагдлд, 
вваеаєкм жа лдмбтіглд лавдпрз мплм-
влі нмймедлля ноакрзкз ЄСПЛ цмгм 
ноавмкіолмпрі жапрмпувалля номвмка-
уії жймфзлу ноауівлзкакз ноавммтм-
омллзт могалів, які є мбмв’яжкмвзкз 
гйя жапрмпувалля в Укоаїлі як гед-
одйм ноава. 
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У ноакрзуі ЄСПЛ жупроіфаєрщпя 
жлафла кійщкіпрщ оіхдлщ ж нзралщ ном-
вмкауії жймфзлів, жмкодка: ―Тдхдиоа 
гд Капром номрз Пморугайії‖; ―Рака-
лаупкап номрз Лзрвз‖; ―Баллікмва 
номрз Рмпіипщкмї Фдгдоауії‖; ―Вдпдймв 
ра ілхі номрз Рмпіипщкмї Фдгдоауії‖; 
―Шдллмл номрз Снмйуфдлмгм Кмом-
йівпрва‖; ―Хугмбіл номрз Рмпіипщкмї 
Фдгдоауії‖; ―Сдкдиоа номрз Пморуга-
йії‖; ―Лыгз номрз Швдиуаоії‖; ―Мійі-
ліілд номрз Лзрвз‖; ―Гмогієвпщкзи 
номрз кмйзхлщмї Югмпйавпщкмї одп-
нубйікз Макдгмлія‖. Нд вгаыфзпщ в 
гдрайщлзи алайіж взцджажлафдлзт 
оіхдлщ, пномбуєкм ужагайщлзрз ноа-
вмву нмжзуіы ЄСПЛ ж нозвмгу ноа-
вмкіолмпрі номвмкауії жймфзлу: 

1. Впі взцдвкажалі нодудгдлрлі 
оіхдлля ЄСПЛ прмпуырщпя оажмвзт 
жймфзллзт дніжмгів, пкмєлзт мглієы 
мпмбмы. В емгліи пноаві лд омжгйя-
гаймпя нзралля ном взкмозпралля 
лдгйаплзт агдлрів гйя взкозрря нмп-
ріилм гіыфмї могаліжмвалмї жймфзллмї 
гоунз абм могаліжауії. Поз ущмку у 
впіт взцдвкажалзт оіхдллят жаявлз-
кз првдогеувайз, цм вмлз взнагкмвм 
жомбзйз оажмвзи жймфзл, а ЄСПЛ 
акудлрував пвмы увагу ла гдрайщлмку 
взвфдллі ра гмпйігедллі ущмгм нз-
ралля. Тмбрм жажлафдлі мбправзлз 
кайз ваейзвд жлафдлля і внйзвайз 
ла оіхдлля, які в оджуйщрарі нозика-
йзпя ЄСПЛ. 

У бійщхмпрі жажлафдлзт оіхдлщ 
ЄСПЛ гіихмв взплмвку, цм ноавмм-
тмомлуі лд кайз гмпрарлщмї ілсмока-
уії ж лджайделзт гедодй ном жймфзл-
лу гіяйщліпрщ мбвзлувафдлмгм і рмку 
взжлавайз гії лдгйаплзт агдлрів ном-
вмкауієы. 

Оглак у пноаві «Шдллмл номрз 
Снмйуфдлмгм Кмомйівпрва» мбіжла-
ліпрщ нігмжоывалмгм ном гіыфу уілу 
номгаеу лаокмрзку і имгм жгарліпрщ 
лдгаилм жлаирз лаокмрзк гйя номга-
еу омжгйягайзпя ЄСПЛ як мжлака 
имгм іплуыфмї козкілайщлмї гіяйщлмп-
рі, яка пномпрмвувайа рвдогедлля 
жаявлзка ном вфзлдлля номвмкауії 
цмгм лщмгм. 

2. ЄСПЛ гмнупкає, цм ноавммтм-
омллі могалз гйя омжкозрря жймфзлів 

каырщ ноавм взкмозпрмвуварз в ом-
бмрі лдгйаплзт агдлрів. Змкодка, жа-
прмпмвуварз номудгуоу ікірауії жйм-
фзлу (кмлромйщмвалу жакунку, мндоа-
рзвлу жакунку іл.), номрд, жа укмвз 
гмрозкалля ндвлзт жапрдодедлщ. Зм-
кодка, ЄСПЛ вваеає, цм жакмлмгав-
првмк коаїлз нмвзлла бурз фіркм нд-
одгбафдла кмейзвіпрщ взкмозпралля 
лдгйаплзт кдрмгів гйя омжкозрря 
жймфзлів, жмкодка - гіяйщлмпрі лдгйа-
плзт агдлрів і / абм жапрмпувалля 
номудгуоз ікірауії жймфзлу. Бійщх 
рмгм, ЄСПЛ вваеає, цм вігнмвіглі 
лмокарзвлі акрз нмвзллі ндодгбафарз 
жатмгз кмлромйы жа жапрмпувалляк 
лдгйаплзт кдрмгів як ла драні мндоа-
рзвлм-омжхукмвмї гіяйщлмпрі, рак і ла 
драні омжпйігувалля козкілайщлмї 
пноавз, а ракме лайделзк фзлмк 
жабджндфуварз гаоалрії гмрозкалля 
ноав йыгзлз, жмкодка, ноава ла 
пноавдгйзвзи пуг. 

Дйя ЄСПЛ каырщ жлафдлля лд 
рійщкз мбправзлз номвдгдлля ікірауії 
жймфзлу, а и мбправзлз, які ндодгу-
вайз їи. Змкодка, гедодйм нмтмгедл-
ля ндовзллмї ілсмокауії ном лакіо 
ндвлмї мпмбз вфзлзрз жймфзл, ла ніг-
праві якмї в нмгайщхмку буйм нозил-
ярм оіхдлля ном ікірауіы жймфзлу. 

Якцм ндовзлла ілсмокауія ном 
лакіо мпмбз вфзлзрз жймфзл буйа 
мрозкала ноавммтмомлуякз віг лджа-
йделмгм мпмбз (нмрдоніймгм, еуола-
йіпра ра іл.), рм рака ілсмокауія пака 
нм пмбі кмед омжгйягарзпя як гмпра-
рля нігправа гйя жапрмпувалля номуд-
гуоз ікірауії жймфзлу. У ущмку взна-
гку вваеаєрщпя, цм ноавммтмомлуі 
―нозєглайзпя‖ гм пкмєлля жймфзлу. 
Якцм е ндовзлла ілсмокауія ном 
жймфзл лагіихйа віг лдгйаплмгм агдл-
ра абм мпмбз, цм жлатмгзрщпя ніг км-
лромйдк ноавммтмомллзт могалів, рм 
в ракмку оажі ікірауія жймфзлу кмед 
бурз взжлала пугмк як номвмкауія. 

3. ЄСПЛ вваеає, цм лдгйаплі 
агдлрз і / абм нігкмлромйщлі ноавмм-
тмомлуяк мпмбз нмвзллі гіярз напз-
влм і лд нігбуоыварз мпмбу гм вфз-
лдлля жймфзлу, рмбрм: 

- вмлз нмвзллі нозєглуварзпя гм 
жймфзлу, якзи вед гмруєрщпя абм 
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вфзляєрщпя, айд лд іліуіыварз жймфзл 
пакмпріилм; 

- вмлз лд нмвзллі якзкмпщ фзлмк 
рзплурз ла нмрдлуіилмгм жймфзлуя 
абм ілхзк пнмпмбмк пнмлукарз имгм 
пкмыварз жймфзлз (омбзрз нмврмолу 
номнмжзуіы ніпйя мрозкалля вігкм-
вз, номнмлуварз бійщх взпмку уілу, 
ліе жажвзфаи, нмгомеуварз абм, ла-
внакз, лакагарзпя взкйзкарз пнів-
фурря гм пдбд). 

4. ЄСПЛ вваеає, цм лауімлайщлі 
пугз жмбмв'яжалі ндодвіоярз рвдо-
гедлля мбвзлувафдлзт ном жгіиплдл-
ля номрз лзт номвмкауіи, а ноавмм-
тмомлуі жмбмв'яжалі гмвмгзрз ноавм-
кіоліпрщ пвмїт гіи. 

Ндгмрозкалля узт взкмг омжгйя-
гаєрщпя ЄСПЛ як нмоухдлля ноава 
ла пноавдгйзвзи пуг. Поз ущмку в 
багарщмт взнагкат ЄСПЛ взжлав ла-
явліпрщ номвмкауії жймфзлу лд рмку, 
цм гіиплм впралмвзв сакр кмлкодр-
лзт номрзноавлзт гіи ж бмку ноавмм-
тмомлуів, а рмку, цм ноавммтмомлуі 
лд нодгправзйз нмвлмї ілсмокауії 
ном номвдгдлля агдлракз лдгйаплзт 
гіи, а пугз іглмоувайз абм лдлайде-
лзк фзлмк ндодвіояйз вігнмвіглі 
гмвмгз ра жандодфдлля мбвзлувафд-
лзт. 

Нмокз укоаїлпщкмгм жакмлмгав-
прва, цм одгуйыырщ гіяйщліпрщ лдгйа-
плзт агдлрів є гмпзрщ абпроакрлзкз і 
лд кіпрярщ лдмбтіглмгм оівля кмлкод-
рзкз гйя рмгм, цмб номвдпрз фірку 
кдеу кіе ноавмкіолзкз гіякз агдлра 
і номвмкауієы. В ракмку оажі, ла ла-
ху гукку, гдлдоайщлзи номкуомо, 
каыфз кмейзвіпрщ вігнмвіглм гм н. 9 
ф. 1 пр. 9 Закмлу Укоаїлз ―Пом ном-
куоаруоу‖ взгаварз кдрмгзфлі одкм-

кдлгауії ж нзралщ жапрмпувалля впіка 
лзефдпрмяцзкз номкуомоакз жакм-
лмгавпрва, нмвзлдл, взгарз єгзлі 
кдрмгзфлі одкмкдлгауії, в якзт вз-
жлафзрз фіркі кдеі ноавмкіолмпрі гіи 
лдгйаплзт пйігфзт (омжхукмвзт) гіи 
ж кдрмы жанмбігалля вфзлдлля лзкз 
номвмкауії жймфзлів. 

Вігнмвіглі жкілз каырщ бурз влд-
пдлі ракме і в ―Ілпроукуіы ном мога-
ліжауіы номвдгдлля лдгйаплзт пйіг-
фзт (омжхукмвзт) гіи ра взкмозпрал-
ля їт оджуйщрарів у козкілайщлмку 
номвагедллі‖, жарвдогедлу пнійщлзк 
лакажмк Гдлдоайщлмї номкуоаруоз 
Укоаїлз, МВС, СБУ, Агкіліпроауії 
Ддоеавлмї нозкмогмллмї пйуебз 
Укоаїлз, Міліпрдопрва сілалпів 
Укоаїлз ра Міліпрдопрва ыпрзуії 
Укоаїлз віг 16.11.2012  № 114/ 
1042/516/1199/936/1687/5, мпкійщкз 
в ліи емглзк фзлмк лд одгйакдлрм-
валм кдеі жгіиплдлля лдгйаплзт пйі-
гфзт гіи ра жабмомла номвмкувалля 
мпмбз ла вфзлдлля жймфзлу. 

Коік рмгм, лд ніггаєрщпя пукліву 
лдмбтігліпрщ фіркмгм взжлафдлля в 
лмокат Опмбйзвмї фапрзлз Козкіла-
йщлмгм кмгдкпу нмлярря номвмкауії 
жймфзлу як номрзноавлмгм гіялля. На 
лаху гукку, ракд взжлафдлля кмгйм б 
карз лапрунлзи взгйяг: Помвмкауія 
жймфзлу, рмбрм пвігмкд птзйялля іл-
хмї мпмбз гм вфзлдлля жймфзлу, а 
ракме првмодлля мбправзл і укмв, які 
кмеурщ взкйзкарз в мпмбз лакіо гм 
вфзлдлля жймфзлу, ж кдрмы нмгайщ-
хмгм взкозрря мпмбз, хруфлмгм првм-
одлля гмкажів вфзлдлля жймфзлу, 
халраеу фз ж ілхзт мпмбзпрзт ілрд-
одпів. 
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Шрдол А. В. Помвмкауіила гіяйщліпрщ ноавммтмомллзт могалів ра її вігкілліпрщ 
віг ноавмкіолзт жатмгів кмлромйю жа вфзлдлляк жймфзлу 

В омбмрі гмпйігедлм номбйдклі нзралля ноавмкіолмпрі жапрмпувалля номвмкауії 
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жуєрщпя внйзв ноакрзкз Євомндипщкмгм пугу ж ноав йыгзлз ла ноавмжапрмпмвлу 
ноакрзку цмгм взкмозпралля номвмкауії в тмгі лдгйаплзт пйігфзт (омжхукмвзт) гіи. 
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Shtern A. The provocative activity of law enforcement agencies and its 
distinction from lawful measures of control over the commission of a crime 

The paper investigates the problematic issues of the lawfulness of using the 
entrapment during undercover investigations of domestic law enforcement bodies. The 
influence of the practice of the European Court of Human Rights on the law enforcement 
practice on the use of entrapment in the course of undercover (search) investigations is 
analyzed. 

Key words: entrapment, provocation of bribery, corruption, bribe, unlawful profit, 
undercover (search) investigations, evidential significance, control over the commission of 
a crime. 

 


