
 288 

продавці нічних магазинів, охоронці тощо); економічні (матеріальний стан та явне хизування ним, у тому 

числі «привабливий» зовнішній вигляд); морально-психологічні – схильність до вживання спиртних напоїв і 

наркотичних засобів (тим самим приведення себе у безпорадний стан), аморальний спосіб життя. Не менш 

важливим чинникомвіктимності особи є випадкові знайомства та надмірна довіра до сторонніх осіб, що 

створює злочинцю реальну можливість доступу до особистого майна потерпілого.  

За даними нашого дослідження, найчастіше потерпілими від грабежів, що вчиняють неповнолітні, є 

жінки (61%) та особи похилого віку (у віці від 55 років і старше)(43%). Однак, досить часто жертвами 

неповнолітніх грабіжників стають і молоді люди (віком від 18 до 30 років), які перебуваютьу стані 

алкогольного або наркотичного сп’яніння (майже 30%). У випадках заволодіння мобільними телефонами 

залишається значним відсоток неповнолітніх потерпілих (31%). 

Вчинення грабежу передбачає вибір конкретного потерпілого. Як показало вивчення практики, при 

здійсненні кожного п’ятого грабежу потерпілий та особа злочинця знайомі за випадковими зустрічами на 

вулицях, у кафе, барах, клубах тощо (візуальні знайомства). У кожному четвертому випадку потерпілі були 

особисто знайомі або навіть перебували у дружніх стосункахз неповнолітнім правопорушником, а внаслідок 

конфлікту або за сприятливих обставин стали жертвою протиправного діяння. Непоодинокими є випадки, 

коли неповнолітній грабіжник і потерпілий мають родинні зв’язки. Та лише незначний відсоток потерпілих 

стали випадковими жертвами. 

Звичайно, неповнолітні, вчиняючи правопорушення, орієнтуються на сприятливість обстановку(час, 

місце), рівеньможливого опору та відповідний зовнішній вигляд потерпілого, а саме: наявність мобільного 

телефону високої вартості, ювелірних прикрас, престижного одягу, аксесуарів тощо. Безлюдна вулиця, парк 

або сквер, темний під’їзд чи ліфт, переповнений транспорт істотно посилюють ймовірність вчинення 

злочинного посягання. 

Встановлено, що більшість потерпілих від грабежів, вчинених неповнолітніми, характеризується 

позитивно (59%). У той же час, 36% потерпілих – це особи, які на момент вчинення правопорушення 

перебували у стані алкогольного сп’яніння, 14% – у стані наркотичного сп’яніння, 5% – особи, які вели 

аморальний спосіб життя. Серед зазначених осіб 32% мали презентабельний зовнішній вигляд. 

Слід також звернути увагу на осіб, соціальна роль і статус яких містять підвищений ризик стати 

потерпілим від злочинного посягання. Такими особами єводії таксі,інкасатори, касири та продавці нічних 

магазинів, охоронці тощо. Саме вид їхньої діяльності у поєднанні зі сприятливою обстановкою (вечірній або 

нічний час, відсутність людей) слугують приводом до реалізації злочинного умислу. 

Насамкінець відмітимо, що потерпілим від грабежу, які вчиняють неповнолітні, може стати будь-яка 

особа, незалежно від її поведінки та матеріального стану. Однак,віктимна поведінка жертви є важливим 

чинником у механізмі злочинного посягання і обумовлює вибір неповнолітнім варіанту злочинної 

поведінки.Тому вивчення особи потерпілого необхідне для визначення впливу віктимності на механізм 

конкретного правопорушення, зокрема грабежу, вчиненого неповнолітнім. 
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РОЗШУК ОСІБ, ЯКІ ПЕРЕХОВУЮТЬСЯ ВІД ОРГАНІВ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ 

ТА СУДУ 

 

Окремим самостійним напрямом в організації діяльності правоохоронних органів України, який 

потребує спеціального дослідження, є встановлення місця знаходження осіб, які переховуються від органів 

досудового розслідування та суду. Щорічно в Україні правоохоронними органами оголошується розшук 

щодо значної кількості осіб. Так, за даними МВС України у 2007 р. з підстав розшуку осіб було зупинено 

провадженням 6684 кримінальні справи; 2008 р. – 6622; 2009 р. – 6063; 2010 р. – 5613; 2011 р. – 4719 

відповідно. Враховуючи те, що розшук окремих осіб продовжується декілька років – у 2011 р. 

правоохоронними органами проводилися заходи щодо розшуку майже 34,5 тис. осіб, які переховувалися від 

органів досудового розслідування та суду. На березень 2012 року в розшуку перебувало близько 18,9 тис. 

осіб, у тому числі більше 11 тис. осіб – оголошених у розшук слідчими органів внутрішніх справ [1]. 

Увага до цього напряму діяльності правоохоронних органів викликана необхідністю усунення низки 

проблем з організації розшуку, удосконалення тактики пошуку таких осіб, виокремлення та аналізу 

складових криміналістичного забезпечення даного процесу. 
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Ефективність роботи правоохоронних органів щодо встановлення осіб, які знаходяться в розшуку 

залежить від багатьох чинників. У середньому в Україні питома вага розшуканих осіб, що перебували в 

розшуку у 2011 р. становила біля 40 %. В окремих регіонах України цей показник був нижчим від 

загальнодержавного (Львівській (28,2%), Харківській (33,7%), Чернівецькій (33,97%), Донецькій (35,5%), 

Івано-Франківській (35,8%), Луганській (35,9%), Одеській (36,7%), Київській областях (37,3%), в АР Крим 

(35,6%) та місті Києві (35,8%) [1]. 

Розшук осіб правоохоронними органами здійснюється за трьома такими головними напрямами: 1) 

після вчинення злочину особа переховується і місцезнаходження невідоме, при цьому правоохоронними 

органами встановлені дані, що свідчать про вчинення злочину конкретною особою, яку оголошено в 

розшук; 2) після оголошення про підозру щодо конкретної особи обраний запобіжних захід, який не 

пов'язаний із триманням під вартою, при цьому особа порушила зобов’язання та переховується від органів 

досудового розслідування та суду; 3) після винесення обвинувального вироку і до вступу його в законну 

силу щодо особи був застосований запобіжний захід, не пов'язаний із триманням під вартою чи домашнім 

арештом і особа порушила зобов'язання та переховується від органів виконання кримінальних покарань. 

Результати аналізу практики органів внутрішніх справ щодо організації розшуку осіб, які 

переховуються від органів досудового розслідування та суду, свідчить про наявність окремих проблем, які 

фактично сприяють поширенню фактів переховування підозрюваних (обвинувачених, підсудних). Зокрема 

зазначене вище є результатом обранням щодо підозрюваного (обвинуваченого, підсудного) запобіжного 

заходу, який не пов’язаний із триманням його під вартою. Особливо це стосується осіб, які вчинили тяжкі та 

особливо тяжкі злочини і до яких були застосовані запобіжні заходи, які у подальшому сприяли їм 

переховуватися від органів досудового розслідування та суду. Так, на початок 2012 р. в розшук в Україні 

було оголошено 420 осіб, що вчинили умисні вбивства; 600 – тяжкі тілесні ушкодження; 135 – зґвалтування; 

730 розбійні напади; 1085 – грабежі [1]. Причиною зазначеного вище, у більшості випадків, було 

незастосування судом щодо таких осіб запобіжного заходу (тримання під вартою), який би відповідав 

тяжкості вчиненого злочину. При цьому, як свідчить практика останніх подій в Україні, суди, у багатьох 

випадках, застосовували запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою до осіб віком понад 70 років, 

хворих на дитячий церебральний параліч, хворих на інші тяжкі хвороби [2]. 

За даними МВС України у 2011 р., в середньому по Україні, було розшукано біля 24 % осіб, які 

вчинили вбивства. При цьому в окремих регіонах України рівень розшуку правоохоронними органами 

зазначених осіб був значно нижчим від загальнодержавного. Так, в Автономній Республіці Крим із 56 осіб, 

що знаходилися в розшуку за вбивства, місцезнаходження було встановлено лише щодо 3 осіб (5,36%); в 

Одеській області із 60 було встановлено лише 4 особи (6,67%); у Миколаївській області із 13 осіб було 

встановлено лише одна особа (7,69%). Упродовж 2011 року не було розшукано жодної особи, що вчинила 

вбивство та переховувалася від органів досудового слідства та суду в Житомирській (6), Закарпатській (5) та 

Рівненській (2) областях [1]. 

Безпосередньо слідчим визначається обсяг необхідної інформації, яка буде свідчити про те, що 

місцезнаходження конкретної особи невідомо і те, що така особа переховується від органів досудового 

розслідування. Варто відзначити, що прийняття рішення про оголошення особи в розшук, виходячи із 

положень ст. 281 КПК України, пов’язується не з наявністю відповідної доказової інформації про факт 

переховування особи від органів досудового розслідування, а з відсутністю у слідчого (органів досудового 

розслідування) інформації про фактичне місцезнаходження особи. Підставою для оголошення особи в 

розшук є достатність даних про те, що особа переховується від органів досудового розслідування і те, що 

слідчий отримав достатньо інформації, що свідчить про переховування особи. 

Практика правоохоронних органів свідчить про те, що у більшості випадків факт переховування 

особи від органів досудового розслідування та відсутність за місцем основного проживання підтверджується 

рапортом дільничного, оперативного співробітника про відсутність особи за місцем реєстрації чи 

фактичного проживання, за місцем роботи або протокол допиту осіб, які проживають з особою, що 

переховується.  

Чинний Кримінальний процесуальний кодекс України не визначає безпосереднього механізму 

здійснення розшуку осіб, які переховуються від органів досудового розслідування та суду та не зазначає 

переліку спеціальних заходів процесуального чи оперативно-розшукового характеру у ході здійснення 

такого розшуку. Безпосередній зміст та напрями здійснення розшуку осіб визначаються слідчим, виходячи 

із матеріалів кримінального провадження та комплексу наявної інформації й враховуючи особливості 

тактики здійснення розшуку осіб, які переховуються. Крім зазначеного вище кримінальний процесуальний 

закон також не визначає зобов’язань слідчого щодо безпосереднього здійснення ним розшуку осіб, які 

переховуються від органів досудового розслідування. У ч. 3 ст. 281 КПК України лише визначається 

можливість для слідчого доручення здійснення розшуку оперативним підрозділам. Із наведеного вище 

можна зробити висновок про те, що розшук осіб, що переховуються, може здійснюватися безпосередньо 

слідчим, доручати проведення розшуку оперативним підрозділам або у ході здійснення спільних дій 

слідчого та співробітників оперативних підрозділів. На наш погляд, незважаючи на те, чи слідчий 

безпосередньо сам проводить заходи щодо розшуку, чи доручає проведення розшуку оперативним 

підрозділам, чи у ході спільних дій слідчих та оперативних підрозділів, відповідальність за належну 

організацію цього процесу і його результати покладається безпосередньо на слідчого. 
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Доручення слідчим, на підставі ч. 3 ст.281 КПК України, проведення розшуку осіб, які переховуються 

від органів досудового розслідування, оперативним підрозділам органів внутрішніх справ є найбільш 

ефективним та самостійним напрямом їх діяльності. Варто відзначити, що у більшості випадків на практиці 

розшук здійснюється оперативними підрозділами органів внутрішніх справ, оскільки в їх структурі є 

спеціальні підрозділи, які, з використанням можливостей оперативно-розшукової діяльності та 

конфіденційного співробітництва, здійснюють такий пошук. Спеціальні підрозділи з розшуку осіб, які 

переховуються від органів досудового розслідування за порушення вимог податкового законодавства, є 

також у підрозділах податкової міліції.  

Підставами здійснення оперативно-розшукових заходів у ході розшуку осіб, які переховуються від 

органів досудового розслідування та суду є положення ст. 6 Закону України «Про оперативно-розшукову 

діяльність». В даній статті Закону визначено, що підставами для проведення оперативно-розшукової 

діяльності є наявність достатньої інформації, одержаної в установленому законом порядку, що потребує 

перевірки за допомогою оперативно-розшукових заходів і засобів, про: «… осіб, які переховуються від 

органів досудового розслідування, слідчого судді, суду або ухиляються від відбування кримінального 

покарання». Процесуальне оформлення доручення проведення розшуку осіб, що переховуються від органів 

досудового розслідування, на підставі положень ч. 3 ст. 281 КПК України, здійснюються окремим 

дорученням слідчого, з наданням необхідної формації про особу, яка розшукується, обрані запобіжні заходи, 

місця можливого знаходження таких осіб тощо. 

Діяльність правоохоронних органів з розшуку осіб, що вчинили злочини та переховуються від органів 

досудового розслідування та суду потребує відповідного забезпечення криміналістичними рекомендаціями, 

що дозволить підвищити їх ефективність. Сучасна ситуація в даному напрямі вимагає від науковців і 

практиків створення відповідних алгоритмів дій з розшуку таких осіб, застосування можливостей сучасних 

інформаційних технологій, які дозволяються визначити точне місце знаходження особи, що розшукується. 
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АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ПРАВ НА ЗЕМЕЛЬНУ ДІЛЯНКУ 

 

Серед природних багатств особливе значення має земля. Адже той, хто володіє землею, той має 

упевненість в майбутньому. А особливо ми, українці, оскільки земля – це не тільки валюта, а й можливість 

заробляти, та й просто мати статус землевласника. Не дивно, що саме в Україні велась і ведеться боротьба за 

кожен її клаптик. 

Зрозуміло, що бути власником землі, тобто мати на неї законні права важливо для кожного українця. 

З часу прийняття Постанови Верховної Ради України від 18 грудня 1990 року «Про земельну реформу» в 

Україні створено умови рівності й розвитку всіх форм власності на землю. Проте це не вирішило існуючих 

проблем. Крім того, законодавча база, що існує сьогодні, також має прогалини у врегулюванні та подекуди 

надто складна для простого українця. 

Через недоліки в законодавстві оформлення прав на землю було тривалою та витратною процедурою, 

яка при цьому не забезпечувала повноцінного та достовірного підтвердження прав на землю. Вказана 

ситуація призводила до виникнення численних земельних спорів, що були пов’язані з масовими 

порушеннями права громадян на землю. 

У науці земельного права дослідженням проблем та шляхів реформування системи державної 

реєстрації прав на земельну ділянку займалися  В.І. Андрейцев, Д.В. Бусуйок, С.В. Гринько, П.Ф. Кулинич,  

А.М. Мірошниченко, В.І. Семчик, М.В. Шульга та інші. Проте, на жаль, законодавець не сприйняв 

напрацьовані вченими доктринальні положення, обравши копіювання окремих елементів системи державної 

реєстрації прав на землю в іноземних країнах, постійно при цьому змінюючи підходи, внаслідок чого окремі 

правові приписи, що регулюють відповідні відносини в цій сфері, не узгоджені між собою, не дають 

відповіді на всі питання, які стосуються самої сутності державної реєстрації та порядку її проведення. 

Метою даної роботи є дослідження державної реєстрації речових прав на земельні ділянки.  

Отже, із прийняттям у 2004 році Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на 

нерухоме майно та їх обмежень» законодавець став на шлях розбудови єдиної системи державної реєстрації 

прав на нерухоме майно, заснованої на взаємодії між державним земельним кадастром та державним 

реєстром речових прав на нерухоме майно. Вказаним законом було проголошено про формування та дію 

Єдиного державного реєстру прав, який базується на державному обліку земельних ділянок усіх форм 


