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УДК 343.98 DOI: http://doi.org/10.5281/zenodo.1204012 Д.А. ПАТРЕЛЮК,  старший науковий співробітник Донецького юридичного інституту МВС України, кандидат юридичних наук,  м. Кривий Ріг, Україна; e-mail: DP-0001@outlook.com; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7300-4905 ПРЕДМЕТ ПРОТИДІЇ КРИМІНАЛЬНОМУ  ПЕРЕСЛІДУВАННЮ D.А. PATRELYUK,  Senior Research Assistant, Donetsk Law Institute of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine, Ph.D. in Law, Kryvyi Rih, Ukraine; e-mail: DP-0001@outlook.com; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7300-4905 THE SUBJECT OF COUNTERACTION TO CRIMINAL PROSECUTION  Предмет протидії кримінальному пересліду-ванню, як наукова категорія, тільки входить у на-уковий обіг. При його описі вчені поки ще більш схильні використовувати поняття «об’єкт проти-дії» [1, с.65; 2, с.141] або просто обходити прямо-го визначення, використовуючи словосполучен-ня «те, на що спрямована протидія» [3, с.43]. Водночас, ототожнення предмета й об’єкта протидії кримінальному переслідуванню є кате-горично невірним. Частково наша позиція ви-словлювалася у попередніх публікаціях [4], де не торкаючись окремих деталей, в загальному вигляді, розглядалося співвідношення означе-них понять. Дана стаття спрямована на вирі-шення цього питання шляхом дослідження сутності предметів протидії кримінальному пе-реслідуванню, надання поняття та формулю-вання їх системи. Підґрунтям дослідження стали праці вітчиз-няних і зарубіжних вчених, у яких започатковано вирішення проблеми визначення предметів протидії кримінальному переслідуванню, а та-кож дослідження суспільних відносин як об’єкта впливу, зокрема: О.В. Александренко, Р.С. Бєл-кін, М.О. Бєляєв, В.М. Кудрявцев, Л.В. Лівшиц, Б.С. Нікіфоров, А.А. Піонтковський, В.Я. Тацій, М.І. Федоров, Є.А. Фролов та інших. Звідси, ме-тою статті є науковий результат у вигляді ви-значення предмету протидії кримінальному пе-реслідуванню. Відповідно до поставленої мети, її завданнями є: 1) встановлення співвідношен-ня між предметом і об’єктом протидії криміна-льному переслідуванню шляхом надання по-няття; 2) визначення ознак предмету протидії кримінальному переслідуванню; 3) формування 

переліку предметів, на які може бути спрямо-вано вплив протидії кримінальному пересліду-ванню. Співвідношення між об’єктом та предметом впливу досліджується не лише криміналістикою, але й іншими науками. Так, у філософії, педаго-гіці, дидактиці та праві розрізняють об’єкт та пре-дмет пізнання, діяльності і впливу. При цьому предмет – це той аспект об’єкта, на який безпо-середньо спрямована діяльність чи вплив суб’єк-та або який підлягає дослідженню [5, с.109; 6; 7]. Наведене визначення дозволяє висунути гі-потезу про співвідношення об’єкта та предмета впливу як цілого (системи) і частини (елементу). Перевіримо істинність висловленої гіпотези сто-совно відносин із протидії кримінальному пере-слідуванню. Частина й ціле не можуть функціо-нувати, а отже, й аналізуватися окремо одне від іншого. Як ціле неможливе без складових час-тин, так і частина без цілого – вже не частина, а інший об’єкт, бо в цілісній системі частини ви-ражають природу цілого і набувають специфічні для нього властивості [8, с.768]. У попередніх дослідженнях нами визначено, що загальним об’єктом протидії кримінальному переслідуванню є дійсне чи уявне кримінальне переслідування. Безпосереднім об’єктом про-тидії є кримінальний конфлікт як реакція зітк-нення двох видів протилежних за змістом відно-син – кримінального переслідування та протидії йому [4]. Ґрунтуючись на визначенні об’єкта протидії кримінальному переслідуванню як від-носин (з кримінального переслідування), прове-демо аналіз його складу (цілого) з метою виок-ремлення предмета протидії (частини). 
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Варто зазначити, що на сьогодні не вироб-лено єдиного підходу щодо розуміння змісту відносин як об’єкту впливу, а «механізм» за-вдання шкоди таким відносинам взагалі не дос-ліджений. В той же час, на наше переконання, саме цей «механізм» і є ключем до визначення предмету впливу. Беручи до уваги, що протидія кримінальному переслідуванню, це явище нега-тивне, можна констатувати, що її вплив, спря-мований на завдання шкоди відносинам кримі-нального переслідування, також має негативний характер. Результат впливу проявляється в не-гативному унеможливленні, вирішенні або при-пиненні кримінального конфлікту, а як наслідок – і самих відносин кримінального переслідування як його причини. У теоретичному плані співвідношення зага-льного об’єкту, безпосереднього об’єкту та пре-дмету протидії визначається межами розумово-го сходження від абстрактно узагальнених відносин кримінального переслідування через кримінальний конфлікт до конкретно візуалізо-ваного елементу цього конфлікту – учасника, засобів, знарядь, матеріалів кримінального про-вадження тощо. На противагу процесу пізнання об’єкт-пред-метного співвідношення протидії, її вплив здійс-нюється у протилежному напрямі, тобто не на відносини кримінального переслідування зага-лом (загальний об’єкт) чи кримінальний конфлікт як реакцію їх зіткнення з протидією (безпосеред-ній об’єкт), а лише на окремі їх частини (предмет). З цього приводу М.О. Бєляєв та В.Я. Тацій вказу-ють, що вплив на одну із складових частин (пред-мет – Д.А. Патрелюк) неминуче викликає зміни в інших частинах, і в кінцевому рахунку в усьому цілому (об’єкт – Д.А. Патрелюк) [9, с.303; 10, с.9]. Таким чином, протидія кримінальному пере-слідуванню спрямована на завдання шкоди від-носинам кримінального переслідування (зага-льному об’єкту), шляхом знищення або зміни окремих їх елементів (предметів). Спрямова-ність завдань протидії саме на окремий предмет протидії чи їх сукупність є особливою його озна-кою. Викладене ставить перед нами завдання з дослідження відносин кримінального пересліду-вання як системи задля визначення її уразливих частин, які можуть зазнати негативного впливу протидії. Структура суспільних відносин, до яких мож-на віднести й кримінальне переслідування, ви-значається вченими по-різному. Наприклад, М.І. Федоров, розглядаючи суспільні відносини як об’єкт протиправного впливу, виділяв два їх 

елементи: учасники та зв’язок між ними [11, с.188]. Виокремлення «учасників» як окремого елементу в структурі відносин є безумовно вір-ним, проте для використання у нашому дослі-дженні така позиція потребує суттєвого допов-нення як якісного, так і кількісного. Зокрема: – по-перше, предмету бракує вказівки на приналежність і нерозривний зв’язок з об’єктом впливу, тобто відносинами кримінального пере-слідування. Це пояснюється тим, що відносини кримінального переслідування – інтегративна система, яка надає своїм елементам додаткові властивості, які елементи не мали би без цієї системи [12]. Іншими словами, задля того, щоб стати предметом впливу, слідчому необхідно здійснювати кримінальне переслідування. Та-ким чином, для цілей нашого дослідження вка-заний елемент більш доцільно визначити як «учасники кримінального переслідування»; – по-друге, коло учасників кримінального пе-реслідування не тотожне переліку учасників кримінального процесу (слідчі, оперативні пра-цівники, детективи, співробітники прокуратури та суду; потерпілі, свідки, очевидці, спеціалісти, експерти та інші). Обов’язковою ознакою цих осіб є спрямованість їх діяльності, наданих сві-дчень, виданих документів чи речей на викриття підозрюваних (обвинувачених); – по-третє, окремою категорією, яка потребує включення до переліку, є «підозрювані, обвину-вачені, які співпрацюють з правоохоронними органами чи судом», оскільки навіть теоретично будучи суб’єктами протидії, такі особи нерідко піддаються впливу з боку співучасників за влас-ні позиції та дії; – по-четверте, слід зазначити, що велика кі-лькістю юридичних осіб (їх майно, майнові та немайнові права, порядок функціонування то-що), можуть бути задіяні до процесу криміналь-ного переслідування, збору доказової бази або мати відношення до учасників кримінального конфлікту, у зв’язку з цим є вірогідність піддання їх руйнівному впливу з боку суб’єктів протидії. Вказані М.І. Федоровим елементи не викли-кають сумніву у інших науковців, проте перелік структурних елементів суспільних відносин за-звичай не обмежується ними. Так, А.А. Піонт-ковським у якості окремого елементу, окрім означених, виділялися «предмети матеріально-го світу, речі, які є матеріальним вираженням, передумовою чи формою відповідних відносин між людьми» [13, с.138]. Б.С. Нікіфоров до зміс-ту відносин включив умови їх правильного функ-ціонування; а також різного роду стани, процеси 
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та різноманітні предмети матеріального та не-матеріального світу – знаряддя та засоби праці, їх предмет та результат, різного роду докумен-ти, відомості тощо [14, с.30]. Не заперечуючи проти включення до складу відносин «речей та предметів матеріального світу», вважаємо за необхідне внести певні ко-ригування стосовно нашої ситуації. На наш пог-ляд, названі речі становитимуть «інтерес» для протидії виключно, якщо відповідатимуть хоча б одному з таких критеріїв: 1) містять криміналістично значущу інформа-цію відносно вчиненого кримінального правопо-рушення або осіб, які причетні до його вчинення. Речі, які відповідають першому критерію, до-цільно об’єднати у групу предметів протидії – «матеріальні носії криміналістичної інформа-ції», до складу якої необхідно віднести: об’єкти-відображення; а також матеріальні та електрон-ні носії інформації; 2) використовуються для вчинення криміна-льного переслідування злочинців. Вказані речі частково передбачені у попере-дній групі предметів «учасники кримінального переслідування» у вигляді майна, матеріальних та нематеріальних прав фізичних та юридичних осіб, які залучаються до кримінального переслі-дування. Проте, є речі та засоби, які не були описані та враховані, зокрема, матеріали опе-ративно-розшукових справ, кримінального про-вадження та судової справи; картотеки органів державної влади, в тому числі правоохоронних; електронні системи фіксації процесуальних та судових рішень; автоматизовані системи розпо-ділу справ у судах; інформаційно-пошукові та аналітичні бази даних.  Усе перелічене нерозривно пов’язане зі здій-сненням діяльності з документування криміна-льних правопорушень, а тому, на нашу думку, не може розглядатися ізольовано без порядку такої діяльності – оперативно-розшукової; досу-дового розслідування; судового розгляду. Вка-зані предмети протидії кримінальному переслі-дуванню доцільно об’єднати у групу «порядок, засоби та системи документування криміна-льних правопорушень». Окрім аналізованих елементів до складу ві-дносин Б.С. Нікіфоровим були включені й «умови їх правильного функціонування». Ана-логічну позицію висловлював і Є.А. Фролов [15, с.208], а В.М. Кудрявцев зауважував на існу-ванні «правової оболонки» як зовнішнього елементу, покликаного забезпечити реалізацію фактичних суспільних відносин [16, с.144–145]. 

Умови функціонування, форма реалізації, ре-зультати відносин та інші подібні явища, на наш погляд, не можуть бути віднесені до складу від-носин з протидії кримінальному переслідуван-ню. З цього приводу Аристотель у трактаті «Ме-тафізика» писав, що «цілим називається те, що об’єднує охоплювані ним частини так, що останні утворюють щось єдине» [17, с.174–175]. Очевидно, що умови (правові, організаційні, матеріальні, технічні тощо) та форма реалізації впливають на появу, існування, зміну та припи-нення будь-яких явищ, в тому числі і відносин кримінального переслідування. Проте, варто зауважити, що такі умови, так само як і форма реалізації і результат відносин, знаходяться по-за самими відносинами (цілим) і не можуть бути включені до їх складу у якості структурного елементу (частини). Додатковим обґрунтуванням такої позиції є відсутність у таких частин ознак та властивос-тей цілого, тобто відносин кримінального пере-слідування. Узагальнюючи викладене, можна вказати, що предметами протидії, тобто складовими елементами об’єкту (відносин кримінального переслідування) є: – учасники кримінального переслідування; – порядок, засоби та системи документуван-ня кримінальних правопорушень; – матеріальні носії криміналістичної інфор-мації. Аналогічну позицію в загальному вигляді ви-словлює й М.О. Бєляєв, який вказує, що предмет посягання – це елемент об’єкта посягання, впли-ваючи на який злочинець порушує або намага-ється порушити суспільні відносини [9, с.303]. В той же час, розгляд сутності «умов існуван-ня» та їх впливу на відносини кримінального пе-реслідування показав хибність висловленої на початку статті гіпотези про співвідношення об’єк-та і предмета впливу як цілого і частини. Таким чином, можна дійти висновку, що коло предметів протидії охоплює внутрішні (складові) частини об’єкту (цілого), проте не обмежуються ними. Одним із таких «зовнішніх» елементів є «умови існування кримінального переслідуван-ня», до яких відносяться правові, організаційні, матеріальні, технічні умови. Для підтвердження цього можна навести статистичні дані Націона-льної поліції України, згідно з якими за перший квартал 2016 року зареєстровано 476 умисних вбивств, з яких розкрито 79,2 %, а за аналогіч-ний період 2017 року зафіксовано 403 таких злочинів, а відсоток їх розкриття склав 84,1 %. 
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Розбійні напади – 1133 у 2016 році проти 833 – у 2017, та 43,8 % проти 57,8 % розкриття відпо-відно. Аналогічна ситуація має місце за усіма видами кримінальних правопорушень [18]. Така вражаюча різниця пояснюється наявніс-тю прогалин у нормативно-правовому регулю-ванні порядку здійснення оперативно-розшуко-вої діяльності та проведення негласних слідчих (розшукових) дій новоствореними підрозділами Національної поліції України, після реорганізації МВС України, наприкінці 2015 – на початку 2016 років. Як наслідок, різке падіння ефективності кримінального переслідування. Одним із завдань протидії кримінальному пе-реслідуванню є унеможливлення його початку, тобто виключення «причин виникнення криміна-льного переслідування», до яких можна віднес-ти: підстави заведення оперативно-розшукової справи (перелічені в ст.6 Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність») та підстави початку досудового розслідування (передбачені ст.214 Кримінального процесуального кодексу України). Вказані причини є, на наш погляд, предметом впливу протидії кримінальному переслідуванню. Таким чином, до переліку предметів проти-дії необхідно віднести окремі «зовнішні» еле-менти, які не входять до внутрішнього складу об’єкту протидії кримінальному переслідуван-ню, такі як: – причини виникнення кримінального перес-лідування; – умови існування кримінального пересліду-вання. Підсумовуючи викладене, можна дійти таких висновків: 1. Предмет протидії кримінальному переслі-дуванню – це причини виникнення, умови існу-вання або окрема складова частина відносин кримінального переслідування (об’єкту проти-дії), на які безпосередньо спрямовано вплив суб’єкта протидії. 2. Предмет протидії наділений такими озна-ками: – приналежність і нерозривний зв’язок пред-мету з об’єктом впливу, тобто відносинами кри-мінального переслідування; – спрямованість завдань протидії на окремий предмет чи їх сукупність; – вплив суб’єкта протидії здійснюється без-посередньо на її предмет. 3. Предметами протидії кримінальному пере-слідуванню можуть бути: 

1) причини виникнення кримінального пере-слідування: – підстави заведення оперативно-розшукової справи; – підстави початку досудового розслідування; 2) учасники кримінального переслідування: – фізичні особи (життя, здоров’я, психоемо-ційний стан, зв’язки, майно, матеріальні та не-матеріальні права): а) службові та посадові особи правоохорон-них, судових та інших державних органів, які здійснюють кримінальне переслідування – слід-чі, оперативні працівники, детективи, співробіт-ники прокуратури та суду; б) потерпілі, свідки, очевидці, спеціалісти, ек-сперти та інші особи, які надають свідчення (ви-сновки, документи), що викривають підозрюва-них (обвинувачених) у вчиненні кримінального правопорушення; в) підозрювані, обвинувачені, які співпрацю-ють з правоохоронними органами чи судом; – юридичні особи (майно, майнові та немай-нові права, порядок функціонування тощо): а) державні органи (в т.ч. правоохоронні та судові), підприємства, установи, організації; б) підприємства та організації, які перебува-ють у власності чи пов’язані з учасниками кри-мінального провадження з якими відбувається конфлікт; 3) порядок, засоби та системи документу-вання кримінальних правопорушень: – оперативно-розшукова діяльність; – процесуальна діяльність з досудового роз-слідування; – судовий розгляд; – матеріали оперативно-розшукових справ, кримінального провадження та судової справи; – електронні системи фіксації процесуальних та судових рішень; – автоматизовані системи розподілу справ у судах; – інформаційно-пошукові та аналітичні бази даних; – картотеки органів державної влади, в т.ч. правоохоронних; 4) матеріальні носії криміналістичної інфо-рмації: – об’єкти-відображення; – матеріальні та електронні носії інформації; 5) умови існування кримінального пересліду-вання: – правові умови; – організаційні умови; 
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Patrelyuk D.A. The Subject of Counteraction to Criminal Prosecution The article is devoted to the investigation of the subject of counteraction to criminal prosecution and its relation with the ob-ject of counteraction. The specified scientific categories in forensic literature are often identified, but this is categorically in-correct. In this publication, the identified issues are solved by providing a concept, identifying features and creating a list of subjects for which the impact of counteraction to criminal prosecution may be directed. At the beginning of the article the author proposes to test the hypothesis of the relationship between the object and object of influence as an integer and part. Based on the definition of the object of counteraction as a relation to criminal prosecution, an analysis of its composition (whole) is conducted in order to distinguish the subject of counteraction (part), that is, the vul-nerable element, which can be negatively affected by counteraction. Analyzing the position of scientists, the author con-cludes that counteraction does not harm the relations of prosecution (general object) not in general, but by destroying or changing their individual elements (objects). Investigating the components of the object, the author focuses on the causes and conditions (legal, organizational, material, technical, etc.) that affect the appearance, existence, change and termination of any phenomena, including criminal prose-cution. However, such conditions, as well as the causes of occurrence, are outside the relations themselves (whole) and can not be included in their composition as a structural element (part). As a result, the author comes to the conclusion that the subject of counteraction to criminal prosecution can be the reasons for the occurrence, conditions of existence or a separate component of the relations of criminal prosecution (participants, the procedure, means and systems for documenting crimi-nal offenses, material carriers of forensic information), which directly direct the influence of the sub the object of counterac-tion. Separate features are identified, which should correspond to the elements, for their attribution to the objects. These in-clude: the affiliation and inextricable connection of the object with the object of influence, that is, relations of criminal prosecution; orientation of the tasks of counteraction to a particular subject or their totality; the influence of the subject of counteraction is carried out directly on its subject. Key words: counteraction to criminal prosecution, relations, subject, object, subjects, conditions, means and systems of doc-umenting criminal offenses, information carriers      




