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Позитивні зміни, які відбуваються у суспільстві, значний розвиток 

міжнародних зв'язків України з багатьма країнами, велика довжина 

сухопутних і морських кордонів, "лібералізація" прикордонного та 

митного режимів призвели до збільшення кількості іноземних громадян, 

котрі прибули до України. Так, порівняно з 2005 р. число іноземців, 

відвідавших Україну, зросло на 45%. Збільшення кількості іноземних 

громадян, прибулих в Україну, спричинило й зростання вчинених ними 

злочинів. Наприклад, якщо у 2005 р. іноземцями було скоєно 43739 

злочинів, то у 2006 р. їх кількість складає 49176. Серед них питома вага 

крадіжок становить 59% від загального числа вчинених іноземцями 

злочинів. У той же час у теорії криміналістики відсутні науково 

обґрунтовані рекомендації з розслідування крадіжок, скоєних іноземцями, 

що у цілому впливає на ефективність і результативність розслідування 

таких злочинів [1; с. 90]. 

Загальні тактичні прийоми провадження слідчих дій достатньо 

висвітлені у спеціальній літературі, однак щодо квартирних крадіжок, 

скоєних іноземцями, вони вивчені недостатньо. 

Своєчасне розкриття квартирної крадіжки, вчиненої іноземними 

громадянами, багато в чому обумовлено результатами огляду місця події 

— одного з основних способів одержання доказової та пошукової 

інформації про механізм скоєння крадіжки. Огляд місця події під час 

розслідування крадіжок є однією з найбільш інформативних слідчих дій. 

Результати огляду дозволяють вирішити питання про порушення 
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кримінальної справи, побудувати версії та скласти план їх перевірки [4; с. 

544].  

Квартирні крадіжки, вчинені іноземцями, частіше за все 

відбуваються за місцем їх проживання або роботи, але у період відсутності 

потерпілих громадян України. З огляду на специфіку основного 

контингенту іноземних громадян — робітники, студенти, туристи — 

необхідне чітке закріплення наслідків крадіжки і виявлення можливих 

слідів іноземного злочинця у випадках, коли він не затриманий на місці 

скоєння злочину. Це повинно бути враховане співробітниками слідчо-

оперативної групи, чергових частин органів внутрішніх справ. Тому саме 

постійна оперативна готовність забезпечує прибуття співробітників слідчо-

оперативної групи на місце події у найкоротші терміни [3; с. 90].  

Зокрема, серед основних причин, на своєчасне прибуття на місце 

події, є: 

• Надмірна завантаженість співробітників ОВС; 

• Професійна непідготовленість до роботи в сучасних умовах, а 

часом і несумлінне ставлення окремих працівників до своїх 

функціональних обов’язків; 

• Несвоєчасне надходження інформації про вчинений злочин; 

• Відсутність транспортних засобів або палива для них. 

Актуальність огляду місця події квартирних крадіжок, вчинених 

іноземцями, визначається ще й тим, що в 32% випадків слідчо-оперативна 

група виїжджають на місце події без спеціаліста-криміналіста. А це 

особливо негативно позначається на розкритті крадіжок з малою 

інформаційною ємкістю. 

Огляд місця події повинен пройти дві стадії. Статичну — це 

означає, що спочатку оглядається все місце події, а також усі предмети й 

об'єкти, а потім фіксуються слідчим без їхнього переміщення (їх стан, 

розташування, розмір). Динамічну — здійснюється, коли всі параметри 
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зафіксовані, об'єкти пересуваються, оглядаються, описуються окремо [3; с. 

92]. 

Зокрема, слідчому і оперативному працівнику необхідно знати 

характеристику квартирних крадіжок, скоєних іноземцями, її елементи, а 

також криміналістично значимі ознаки, на основі яких порівнюються між 

собою нерозкриті крадіжки, висуваються і перевіряються типові для них 

версії, у тому числі також про їх серійний характер [2; с. 88]. Знання про 

закономірні зв'язки елементів криміналістичної характеристики надають 

можливість для вірогідної ідентифікації невідомих компонентів, 

доповнення і корекції змісту інформації про злочин. 

При проведенні огляду місця події має проводитися відеозйомка 

процесу виявлення й опису місць проникнення у житло громадян України 

іноземців. Отримана у ході огляду місця події інформація досліджується і 

перевіряється під час проведення слідчих дій, експертних досліджень, 

оперативно-розшукових заходів [3; с. 92]. 

Загалом, в цьому дослідженні ми намагалися довести необхідність 

вдосконалення тактики проведення огляду місця події, з застосуванням її 

на практиці  до злочинів пов’язаних з квартирними крадіжками, вчиненні 

іноземцями. 
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За кримінальним законодавством України для добровільної відмови 

мотиви значення не мають, і в науці це не викликало серйозних дискусій. 

Проте це не означає, що мотиви добровільної відмови не мають ніякого 

значення. К.А. Панько, наприклад, вважає, що виявлення механізму 

утворення мотивів добровільної відмови може сприяти ефективній і 

цілеспрямованій організації роботи з попередження злочинів [1, с. 33], а Д. 

Є. Дядько пропонує обов'язково досліджувати мотиви добровільної 

відмови, оскільки “тим самим можна визначити, чи дійсно відмова від 

скоєння злочину була добровільною і остаточною” [2, с.34]. Б.С.Волков 

вважає, що мотиви добровільної відмови грають роль у визначенні самої 

природи інституту добровільної відмови і у поясненні підстав, з яких особа 

звільняється від кримінальної відповідальності. Багато вчених при 

обґрунтуванні звільнення від кримінальної відповідальності при 

добровільній відмові посилаються на мотивацію суб'єкта. 

Зв'язок добровільної відмови з її мотивами беззаперечний. Простежимо 

механізм взаємодії добровільної відмови і мотивів поведінки. Спроби 

пояснення даного механізму в науці вже мали місце. К.А. Панько, 

наприклад, і за ним Д.Є.Дядько вважають, що в мотиваційному прогресі 

людини, що почала скоювати злочин основну роль у схилянні його до 

добровільної відмови грають правовий і моральний бар'єри. 


