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УДК 343.98 DOI: http://doi.org/10.5281/zenodo.1244511 Д.В. АНДРЄЄВ,  аспірант Харківського національного університету внутрішніх справ,  м. Харків, Україна; e-mail: den-denisov-1984@mail.ua; ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1990-1231 ТАКТИЧНІ ОПЕРАЦІЇ ЗАТРИМАННЯ НА ГАРЯЧОМУ  ПРИ РОЗСЛІДУВАННІ НЕЗАКОННОГО ОБІГУ ЗБРОЇ D.V. ANDREEV,  Postgraduate of a Ph.D., Kharkiv National University of Internal Affairs,  Kharkiv, Ukraine; e-mail: den-denisov-1984@mail.ua; ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1990-1231 TACTICAL OPERATIONS OF ARREST IN POSSESSION  IN THE COURSE OF INVESTIGATION OF ILLEGAL ARMS TRAFFICKING  Постановка проблеми Серед суспільно-небезпечних явищ, які ста-новлять загрозу нормальному розвитку держави, суттєво обмежують права та свободи людини, значну кількість становлять правопорушення, скоєні з використанням зброї. Незаконний обіг зброї є одним із чинників, які негативно вплива-ють на стан безпеки у країні. За 2013 рік було зареєстровано 6849 фактів незаконного пово-дження зі зброєю, бойовими припасами або ви-буховими речовинами, за 2014 року – 6914 та-ких фактів, за 2015 рік – 6899, за 2016 рік – 5976, за 2017 рік – 7234. При цьому зазначена категорія злочинів характеризується надзви-чайно високим рівнем латентності. Закордонні аналітики, серед яких, наприклад, такі, як Боров Заур (Borov Zaur) і Бауерс Стівен Р. (Bowers, Stephen R.), визначають, що основним джере-лом надходжень в незаконний обіг зброї, боє-припасів і вибухових речовин є зона проведення бойових дій на сході України [1, с.3]. Важливу роль у розкриті та розслідуванні не-законного обігу зброї відіграє процедура затри-мання особи, яка запідозрена у вчинені злочину. Процесуальні й організаційно-тактичні питання затримання особи, підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушення, неодноразово обговорювалися в працях вітчизняних та зару-біжних правників. Однак в поглядах вчених існує чимало відмінностей, що обумовлено різномані-тністю видів затримання. Аналіз кримінального процесуального кодексу (далі – КПК) України по-казує, що існують різні види затримання: як засіб обмеження вільного пересування особи через підозру або обвинувачення у вчиненні криміна-

льного правопорушення (ст.12 КПК України), як захід забезпечення кримінального провадження (ст.131 КПК України), як тимчасовий запобіжний захід, застосовуваний до підозрюваної особи (ст.176 КПК України), як процедура, що прово-диться з метою приводу підозрюваного, обвину-ваченого для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді три-мання під вартою (ст.188 КПК України), як спосіб захоплення злочинця на гарячому (ст.207, 208 КПК України), як результат розшуку підозрюва-ного, який переховується від органів слідства або суду (ст.280 КПК України) або вчинив кримі-нальне правопорушення за межами України (ст.582 КПК України). Усі названі різновиди за-тримання різняться за суб’єктами їх здійснення, підставами та процесуальним порядком. Однак, як правильно зазначає В.І. Фаринник, криміналь-не процесуальне законодавство не містить чітко-го визначення цілей затримання [2, с.86]. Погля-ди дослідників на мету та сутність процедури затримання особи розходяться. Одні вчені схи-ляються до того, щоб розглядати затримання виключно як міру процесуального примусу – захід забезпечення кримінального провадження [3, с.67; 4, с.43] та ін. Другі правники, до яких ми приєднуємося, уважають затримання підозрю-ваного в деяких випадках не тільки як захід про-цесуального примусу, а і як самостійний спосіб одержання доказів [5, с.93; 6, с.55] та ін. Цілком очевидно, що затримання злочинця на гарячому безпосередньо спрямовано на отримання дока-зів злочинних дій особи і тому співпадає з ціля-ми слідчих (розшукових) дій. В аспекті нашого дослідженням проблема затримання особи, яка 
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причетна до незаконного обігу зброї, з метою отримання доказів не знайшла відображення у літературі й тому вимагає вирішення.  Тому метою статті є визначення видів затри-мання на гарячому особи, підозрюваної в неза-конному обігу зброї, аналіз завдань затримання, особливостей його підготовки і проведення, як тактичної операції. Затримання на гарячому як засіб припинення злочинної діяльності та як спосіб виявлення й фіксації слідів злочину.  Ми згодні з тими правниками, які вважають, що затримання на гарячому проводиться не тільки для запобігання або припинення скоєння злочину, фізичного захоплення особи, запідо-зреної в незаконному обігу зброї, але й отри-мання слідів злочину як беззаперечних доказів її злочинної діяльності [7, с.17; 8, с.178; 9, с.130] та ін. Важко переоцінити роль затримання на га-рячому для доказування в конкретному криміна-льному провадженні, особливо коли воно супро-воджується раптовим фізичним захопленням підозрюваної особи і подальшим проведенням невідкладних слідчих (розшукових) дій з метою закріплення слідів злочину. До того ж, доцільно відзначити певне доказове значення протоколу затримання, яке визначається тим, що відповід-но до ч.5 ст.208 КПК України в ньому вказуються: місце, дата і точний час, підстави затримання, результати особистого обшуку і ін. Затримання на гарячому є дієвим засобом створення сприя-тливих умов для отримання доказів та викриття особи, яка вчинила злочин [10, с.149]. Тому в тих випадках, коли затримання пов’язане з без-посереднім виявленням ознак злочину, зазначені дані у протоколі затримання набувають важливе доказове значення. Отже, найбільш ефективним для розслідування та таким, що надає беззапе-речні докази участі особи до незаконного обігу зброї є затримання злочинця на гарячому.  Реалізація процедури затримання злочинця на гарячому багато в чому залежить від слідчих ситуацій, що виникають на момент безпосеред-нього захоплення особи. Аналіз слідчої практи-ки показав, що залежно від типових слідчих си-туацій можна виділити два види затримання на гарячому: 1. Затримання на гарячому без попередньої підготовки: – затримання на місці злочину під час прове-дення рутинних чергових заходів правоохорон-ними органами або відразу після вчинення зло-чину із використанням зброї;  

– затримання під час переслідування по га-рячих слідах», коли злочинець переслідується безпосередньо після злочину, вчиненого із за-стосуванням зброї. 2. Затримання на гарячому з попередньою підготовкою: – затримання особи під час транспортуван-ня зброї, коли здійснюється контрольована по-ставка;   – затримання збувальника зброї під час про-ведення оперативної закупівлі; – затримання вимагача зброї під час переда-чі зброї вимагачу;  – затримання особи, яка ховала зброю після засідки біля схованки. Розглянемо наведені види затримання до-кладніше. Затримання особи на гарячому на місці  злочину без попередньої підготовки Цей вид затримання здійснюється, по-перше, при безпосередньому виявленні ознак злочину нарядами патрульно-постової служби поліції, прикордонниками та працівниками інших право-охоронних органів. "Виявлення злочину" в даній ситуації означає, що при здійсненні чергових заходів (патрулюванні, перевірки документів, речей тощо) співробітники правоохоронних ор-ганів виявляють у особи зброю або предмети, які схожі зі зброєю. Відповідно до ст.23, 37, 42–43 Закону України "Про Національну поліцію" поліцейські вправі застосовувати заходи приму-су для забезпечення припинення правопору-шення, переслідування та затримання особи, яка підозрюється у вчиненні кримінального [11]. Такий вид затримання здійснюється, по-друге, коли особа, яка вчинила злочин із використан-ням зброї, знаходиться на місці події. Негайне реагування черговою частиною органу внутріш-ніх справ на повідомлення про скоєний злочин дозволяє негайно виїхати слідчо-оперативної групи та затримати злочинця на місці події [12]. Затримання особи по гарячих слідах прово-диться в ситуації, коли під час вчинення злочину застосована зброя, а злочинець зник з місця події. Затриманню передує дослідження обста-вин події, встановлення ознак злочинця зі слів очевидців або його слідів, подальший пошук і захоплення. Після прибуття на місце події слід-чим попередньо уточнюються обставини скоєно-го злочину (застосування зброї); обстановка того, що сталося; з’ясовується інформація про можливі зміни, що відбулися на місці злочину в силу об’єк-тивних чи суб’єктивних чинників. Співробітники 
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оперативних підрозділів повинні в першу чергу вжити заходів щодо встановлення очевидців злочину, прикмет злочинця, напрямку його руху з місця події. У літературі виокремлюють такі ситуації переслідування по гарячих слідах: а) безпосереднє; б) за прикметами зовнішності в напрямках зазначених очевидцями і іншими свідками; в) по слідах [13, с.22]. Перша ситуація переслідування виникає при виявленні злочин-ця на місці події в момент вчинення злочину, або безпосередньо після нього. У даній ситуації переслідування починається при зоровому сприйнятті злочинця співробітниками поліції. У другій ситуації злочинець знаходиться поза по-лем зору оперативної групи, але в результаті переслідування його можна наздогнати. В дано-му випадку надзвичайно важливо точне з’ясу-вання прикмет зовнішності злочинця та його одя-гу. В третій ситуації можливість переслідування злочинця по залишених ним матеріальних слідах безпосередньо оперативними працівниками об-межена. Для цього необхідна наявність чітких, ясно видимих слідів злочинця на протязі всього шляху його прямування.  Для переслідування злочинця необхідно, перш за все, виявити сліди, що характеризують дії злочинця на місці події до, під час і після вчинення злочину. Тому при проведенні огляду місця події зосередити увагу в першу чергу на сліди, предмети і різного роду явищах в обста-новці місця події, інформація про які може не-гайно використовуватися для встановлення особи злочинця, її виявлення і затримання. Як-що злочин неочевидний, то по залишених на місці події слідах необхідно зробити попередні висновки про прикмети злочинця (зріст, кульга-вість, інші анатомічні або функціональні ознаки), а так само припустити, які сліди з предметів на-вколишнього оточення могли залишитися на злочинці. Неоціненну допомогу надає участь кінолога з розшуковим собакою, який по запахо-вих слідах може почати переслідування злочи-нця (ч.ІІ п.8 [12]).  Затримання підозрюваної особи  на гарячому з попередньою підготовкою Цей від затримання особи є результатом за-здалегідь проведених слідчих (розшукових) дій та організаційних заходів, які у сукупності утво-рюють тактичну операцію. В.М. Шевчук характе-ризує тактичну операцію у досудовому розсліду-вані як криміналістичний комплекс організаційно-тактичної спрямованості, який являє собою сис-тему слідчих (розшукових), негласних слідчих 

(розшукових) дій, оперативно-розшукових, орга-нізаційно-технічних та інших заходів, обумовле-них слідчою ситуацією і пов’язаних з вирішен-ням окремого тактичного завдання. Тактичну операцію "затримання злочинця на гарячому" вчений відносить до загальних (універсальних) організаційно-тактичних засобів розслідування злочинів [14, с.123, 171]. Затримання на гарячому є складною опера-цію по захопленню злочинця, яка характеризу-ється значним тактичним ризиком. Важливість тактично і процесуально правильно проведено-го затримання на гарячому неодноразово підк-реслювалася в науковій літературі. З одного боку, при затриманні на місці злочину виникає реальна можливість виявити у злочинця і вилу-чити зброю та інші предмети, які в подальшому можуть бути речовими доказами. З іншого боку, сам факт затримання на гарячому може служити важливим доказом безпосередньої участі особи в злочинному обороті зброї. Затримання злочи-нця на гарячому є однією з найпоширеніших тактичних операцій. Важливість застосування даної тактичної операції відзначили 66% опита-них слідчих і 98% оперативних співробітників. Етапи тактичних операцій блоку "Затримання на гарячому з попередньою підготовкою" Загальний алгоритм проведення затримання із попередньою підготовкою включає три етапи, які характеризуються певними тактичними за-вданнями. Перший етап – підготовка тактичної опера-ції. Метою підготовчого етапу є належна органі-зація та обрання відповідних тактичних прийо-мів (комбінацій) фізичного захоплення особи. Вирішуються наступні завдання. 1. Збір та аналіз інформації щодо факту неза-конного обігу зброї, осіб, які його вчинили, і умов майбутнього захоплення. Захопленню злочинця передує обов’язкова стадія збору та аналізу ін-формації щодо факту незаконного обігу зброї; причетних до обігу осіб; умов майбутнього захо-плення. Захопленню злочинця передує обов’яз-кова стадія збору вихідної інформації шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та інших підготовчих заходів, спрямованих на виконання завдань тактичної операції. Великий обсяг ін-формації, що стосується даної тактичної опера-ції, отримується шляхом проведення негласних слідчих (розшукових) дій, яким треба віддати пе-ревагу щоб уникнути зриву всієї операції. Безпо-середньо перед проведенням операції, як прави-ло, виникає необхідність отримання додаткової 
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інформації з метою уточнення місця, часу, спо-собу вчинення злочину, кількості злочинців, їх особистості, особистих якостей та ін.  2. Планування операції. На даній стадії відбу-вається підбір учасників тактичної операції, ма-теріально-технічне забезпечення, вибір місця, часу, способів (тактичних прийомів) проведення. Безпосередньо тактичними завданнями, що ви-рішуються на стадії планування до затримання злочинця чи групи злочинців, є: визначення кіль-кості затриманих і відповідно – кількісного і пер-сонального складу групи затримання, групи при-криття, резервної групи; вибір місця затримання, яке вибирається з урахуванням конкретної слід-чої ситуації і особистості злочинців.; визначення часу, моменту, умов затримання; забезпечення учасників затримання відповідними засобами криміналістичної та оперативної техніки (звуко- і відеоапаратурою, транспортом, засобами зв’язку тощо); розподіл обов’язків між учасниками за-тримання, визначення послідовності дій під час і після затримання, їх персонального виконання; доведення до відома всіх учасників затримання даних про прикмети зовнішності затримуваного; аналіз і вжиття заходів безпеки при проведенні затримання, передбачення заходів для усунення можливості втечі затриманого, знищення ним доказів; складання плану затримання.  3. Підготовка предметів, призначених для пе-редачі злочинцю, а також технічних засобів фік-сації і зв’язку. Під час розслідування незаконного обігу зброї безпосереднім предметом злочинно-го посягання є різного виду зброя, а також часто – кошти України або іноземна валюта. Здійсню-ється огляд предметів, призначених для пере-дачі особі, яка затримується, проводиться опис індивідуальних ознак, щоб уникнути подальшого заяви злочинців про правомірне і давне воло-дінні цими речами. 4. Інструктаж учасників операції. До відома кожного з учасників операції доводиться хто і які засоби захисту, озброєння, зв’язку повинен мати, які вони повинні виконувати функції та конкретні дії (ким і в якій послідовності будуть здійснюва-тися). Увага оперативних співробітників зверта-ється на організацію взаємодії зі слідчим. Учас-ників затримання необхідно орієнтувати на захоплення злочинця на місці злочину при ная-вності явних доказів в ситуації, що не допускає двозначного тлумачення. При цьому розгляда-ються варіанти розвитку подій. Другий етап – безпосереднє захоплення злочинця на гарячому, яке проводиться під час контрольованого постачання або оперативної 

закупки (ст.271 КПК України), а затримання ви-магача зброї або особи, яка ховала зброю, – згідно із ст.208 КПК України. Етап починається із потайного, непомітного прибуття групи захоп-лення на місце затримання. Залежно від того, де має місце подія – у приміщенні, транспорті, на місцевості, вулиці і т. ін. момент й тактика за-хоплення має вибиратися слідчим або оператив-ними працівниками за його дорученням відповід-но до наміченого плану та ситуації, яка виникла, а також наслідків візуального спостереження чи, наприклад, пояснень «покупця» про місце, куди покладені гроші. Необхідно також передбачити заходи, які б виключали можливість особі вики-нути зброю. отримані гроші і т. ін. Під тактикою затримання йдеться про сукупність специфічних прийомів і засобів, що забезпечують найбільш раціональне проведення затримання відповідно до вимог чинного законодавства. Фізичне захо-плення вимагає від учасників групи пильності, рішучості, витримки, вміння оперативного реа-гувати та приймати тактичні рішення при суво-рому дотриманні законності. Основний тактичний прийом, який повинен використовуватися при захопленні злочинця – фактор раптовості, коли дії слідчого або опера-тивних працівників є несподіваними для злочи-нця [15, с.107]. Раптовість дій групи захоплення забезпечується, насамперед, конспіративністю попередньої підготовки, наглядом за діями зло-чинців і втручанням в найоптимальніший мо-мент. Фактор раптовості крім ефективного дося-гнення мети тактичної операції, грає важливу психологічну роль. Оскільки злочинці самі виби-рають місце і час вчинення злочину з розрахун-ком на безпеку злочинного посягання, затри-мання на гарячому може викликати у них психологічний шок і перешкодити підготувати виправдовувальну версію подій Третім заключним етапом операції є фікса-ція результатів затримання особи. Відомості про обставини затримання підозрюваного, щоб уник-нути їх втрати або спотворення як доказів, слід фіксувати негайно, не чекаючи його доставки в підрозділ поліції. У протоколі затримання (ст.208 КПК України) відображаються як підстави і моти-ви затримання, так і фактичні обставини затри-мання на ряду з результатами особистого обшуку. Відразу після здійснення фізичного захоплення слідчий повинен приступити до проведення низ-ки невідкладних слідчих (розшукових) дій, спря-мованих на виявлення, фіксацію слідів злочину і предметів-речових доказів. Безпосередньо на місці затримання проводяться: огляд місця події, 
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тобто місця захоплення; особистий обшук за-триманого, "покупця" для виявлення зброї, гро-шей, так і інших речових доказів; освідування та огляд одягу затриманого з метою встановлення на його долонях спеціальних хімічних речовин, які попередньо були нанесені на зброю або грошові купюри.  З метою відшукання слідів злочину корис-ним може бути досвід роботи слідчих оглядо-вих груп (Crime Scene Units), що діють у Спо-лучених штатах Америки [16, с.301]. На відміну від вітчизняних слідчих, які мають особисто оглядати місце події, відшукувати, фіксувати та вилучати докази, детектив, який розслідує зло-чин у США, може задіяти слідчі оглядові групи, що здійснюють огляд самостійно. Оглядові групи, як зазначає Майк Берд (Mike Byrd), вхо-дять до складу Бюро з огляду місць події (The Crime Scene Investigations Bureau), до якого, крім них, належать також експертні групи, які на місце події не виїжджають, а займаються дослі-дженням речових доказів у лабораторних умо-вах [17]. Під час огляду слідчі ні до чого не тор-каються. Слід звернути увагу, що в останній час велике значення набувають біологічні сліди, зокрема, потожирові відбитки рук злочинця на озброєнні. Виявлення та вилучення таких слідів вимагає особливої досконалості [18]. Доказове значення таких слідів важко переоцінити, оскіль-ки їх подальше експертне молекулярно-гене-тичне досліджена спростовує заяву затриманого про непричетність до злочину. Прикладом успішного затримання злочинців на гарячому, якому передувала ретельна під-готовка, є операція, що пройшла в квітні 2017 року і яку координувала Місія з прикордонної допомоги Європейського союзу в Молдові і 

Україні (EUBAM). У цій операції брали участь Європол, Європейський союз з безпеки зовнішніх кордонів (Frontex), Південно-Східний європейсь-кий правоохоронний центр (SELEC), правоохо-ронні органи України, Молдові, Греції, Румунії та Іспанії. Операція завершилася арештом злочин-ців і вилученням 578 одиниць вогнепальної зброї та 776 одиниць боєприпасів [19]. Отримані в процесі проведення тактичної операції "затримання на гарячому" об’єкти та оформлені процесуальні документи є достовір-ними джерелами доказів, що у сукупності свід-чать про причетність затриманої особи до неза-конного обігу зброї. Висновки Затримання на гарячому як тактична опера-ція має двоїсту природу, по-перше, як міра при-мусу і, по-друге, як слідча (розшукова) дія. За-тримання на гарячому э засобом припинення злочинної діяльності та способом виявлення й закріплення слідів незаконного обігу зброї. За-тримання на гарячому без попередньої підгото-вки проводиться під час патрулювання правоо-хоронцями або як результат переслідування злочинця по гарячих слідах після вчинення зло-чину із застосуванням зброї. Затримання на га-рячому з попередньою підготовкою здійснюєть-ся, як правило, під час транспортування, збуту, вимагання, вилучення зі схованки зброї. Затри-мання підозрюваної особи на гарячому з попе-редньою підготовкою є тактичною операцією, що включає комплекс взаємопов’язаних слідчих (розшукових) дій та організаційних заходів, роз-поділених на три етапи: безпосередня підготов-ка, фізичне захоплення особи, фіксація виявле-них слідів злочину. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 1. Borov, Zaur and Bowers, Stephen R. Illegal Weapons Traffic in Eastern Europe (2002). Faculty Publications and Presentations. Paper 22. URL: http://digitalcommons.liberty.edu/gov_fac_pubs/22. 2. Фаринник В. І. Затримання особи: проблеми кримінальної процесуальної регламентації та шляхи їх вирішення. Вісник кримінального судочинства. 2015. № 2. С. 85–94.  3. Григорьев В. Н. Задержание подозреваемого. М. : ЮрИнфоР, 1999. 542 с. 4. Геращенко А. О задержании лица, подозреваемого в совершении уголовного правонарушения. Legea si viata. 2017. № 12/2. С. 42–46. 5. Гаврилов А. К. Задержание подозреваемого в совершении преступления. Следственные действия: пособие. Волгоград : ВСШ МВД СССР, 1984. 268 с.  6. Шейфер С. Доказательственное значение задержания подозреваемого. Социалистическая законность. 1972. № 3. С. 55–56. 7. Кузнецов А. А., Лаврентьева Г. А. Оперативно-тактическая комбинация "Задержание с поличным" при расследовании коммерческого подкупа. Вестник криминалистики. 2006. Вып. 3 (19). С. 16–23. 8. Макаренко Є. І. Чи є доказом факт затримання підозрюваного в учиненні злочину. Право і суспільство. 2015. № 4. С. 177–184. 9. Шульга О. В. Затримання уповноваженою службовою особою у кримінальному провадженні: дис. � канд. юрид. наук : 12.00.09. Київ, 2016. 245 с. 
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Ключевые слова: уголовное производство; незаконный оборот оружия; тактические операции; задержание пре-ступника *** Andreev D.V. Tactical Operations of Arrest in Possession in the Course of Investigation of Illegal Arms Trafficking The arrest in possession is a means of stopping criminal activity and a way of detecting and registering traces of illegal arms trafficking. An analysis of investigative practices has shown that there are two types of arrest in possession that depend on typical investigative situations. "Arrest in possession without preparations": arrest in possession detention at the crime scene during rou-tine regular patrols by law enforcement agencies or immediately after a crime with the use of weapons; arrest during a pursuit, when the offender is prosecuted immediately after a crime committed with the use of weapons. "Arrest in possession with preliminary preparations": the ar-rest of a person during the transportation of weapons when controlled de-livery is carried out; ar-rest of a weapons dealer during operational procurement; arrest of the person who extorts a weapon in the transfer of weapons; arrest of a person who hid weapons in the cache. The arrest in possession with preliminary preparations is the result of previous investigative (search) actions and organizational measures that in total form a tactical operation. The general scheme of tactical operations of the block "Arrest in possession with preliminary preparations" in-cludes three stages, which are characterized by certain tactical tasks. The first stage is the preparation of a tactical opera-tion. The purpose of the preparatory stage is to properly organize and select appropriate tactical receptions (combinations) of the physical capture of the criminal. At this stage, the investigator: 1) receives information about the place, time, way of committing а crime, the number of criminals; 2) plans a tactical operation; 3) prepares items that will be transferred to the criminal (money, weapons), means of registration and communication; 4) instructs the partici-pants of the operation. The se-cond stage is the direct capture of the criminal in possession. The basic tactical receptions used to capture the criminal is a surprise factor. The third final stage of the operation is registering of results of the arrest of a person. The arrest protocol and objects are sources of evidence in the investigation for illegal arms trafficking. Keywords: criminal proceeding; illegal arms trafficking; tactical operations; arrest of a criminal    




