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У статті розглянуто засоби мобільного зв'язку, які виступають як специ
фічний предмет злочинного посягання з усіма притаманними йому властиво
стями. Автор розкриває його взаємозв'язок з іншими елементами криміналіс
тичної характеристики злочинів, виділяє джерела отримання інформації про 
викрадений мобільний телефон і її використання для пошуку злочинців та 
викриття їх у скоєному злочині.
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П остановка проблеми. П очаток XXI століття характеризується 
високими темпами розвитку інформаційно-телекомунікаційних техно
логій. Засоби стільникових систем рухомого (мобільного) зв'язку стандар
ту С5М  900/1800 МГц придбали величезну популярність і поширилися 
по всьому світі1.

Стільниковий зв'язок розвивається в сучасному світі стрімкими тем
пами, безперервно розширюючи кількість користувачів й охоплюючи все 
нові й нові території, тим самим стаючи масовим, загальнодоступним.

Поряд із розширенням технічних можливостей засобів мобільного 
зв'язку і збільшенням кількості їх активних користувачів спостерігається 
зростання злочинних посягань, пов'язаних із використанням засобів 
мобільного зв'язку. За допомогою мобільних телефонів відбувається 
шахрайство та вимагання, передаються помилкові повідомлення про акти 
тероризму, погрози, образи тощо. Досить часто й самі засоби мобільного 
зв'язку стають предметом злочинного посягання.

Таким чином, засоби мобільного зв'язку, з одного боку, виступають як 
знаряддя злочину, а з іншого - як предмет злочинного посягання. 
Незважаючи на те, що основам методики приділялось і приділяється чимало

1 СЗМ  (СІоЬаІ З у з іе т  £ог МоЬіІе С о т т и п іса ііо п з  -  в пер. з англ. -  глобальна система 

мобільних комунікацій).
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уваги вченими криміналістами й практиками, низка питань, що стосується 
розслідування крадіжок мобільних телефонів і на цей час залишаються 
невирішеними. У  розробку основ криміналістичних методик суттєвий вклад 
унесли Л.І. Аркуша, Р.С. Бєлкін, В.П. Бахін, В.Д. Бєрназ, В.А. Журавель, 
В.В. Тіщенко, В.Ю. Шепітько та інші вітчизняні й закордонні вчені.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Безпосередньо проблемам 
вивчення окремих питань тактики й методики розслідування злочинів, 
пов'язаних із використанням мобільних телекомунікацій, у тому числі й 
крадіжкам засобів стільникового зв'язку присвячені наукові праці 
Г.В. Семенова, І.В. Лазаревої, В.А. Козінкіна, О.В. Ш ебаліна та ін.

Аналіз наукової літератури свідчить про те, що ще недостатньо вивчені 
та досліджені всі питання методики розслідування цього виду злочинів, 
потреби слідчої й судової практики вимагають комплексного підходу до 
розробки методики розслідування такого виду злочинів, тактики 
проведення окремих слідчих дій, питань узаємодії оперативних підрозділів 
та слідства для розкриття та подальшого розслідування злочинів.

Формування цілей. Мета статті -  охарактеризувати засоби мобільного 
зв'язку як предмета злочинного посягання, виявити їх узаємозв'язок з 
іншими елементами криміналістичної характеристики злочинів та 
відмінність від інших предметів посягання.

Виклад основного матеріалу. Однією з найважливіших складових 
криміналістичної характеристики злочинів, пов'язаних із заволодінням 
майна, у тому числі засобами мобільного зв'язку, є предмет злочину, а 
точніше -  сукупність даних про нього. Указані дані становлять умови для 
вирішення низки завдань, щ о пов'язані з кваліфікацією злочину, а також 
тих, що складають умови для пошуку злочинця й викраденого засобу зв'язку, 
а також установлення інших обставин, щ о сприяють установленню істини 
по справі. Щодо вищевказаного О.Н. Колєсніченко і В.О. Коновалова 
зазначають: «...Ознаки предмета посягання в криміналістичних
характеристиках можуть мати різні зв'язки, наприклад: предмет
посягання -  способи здійснення (заволодіння майном) -  ш ляхи збуту 
викраденого -  місця його збереження -  дані про особу злочинця» [1, с. 44].

Як наголошувалося раніше, одна з найважливіших складових 
криміналістичної методики є типова криміналістична характеристика. 
Вона являє собою складну систему даних, представлених у вигляді 
сукупності відомостей про певний вид, підвид або групу злочинів. Кожен 
елемент такої системи, у тому числі і предмет посягання, може бути 
охарактеризований з урахуванням цілей і завдань, які передбачається 
вирішити, використовуючи наявну інформацію про нього.

Спробуємо розібратися з двома категоріями взаємопов'язаних 
питань, а саме: 1) якими властивостями володіють телефонні апарати,
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призначені для мобільного зв'язку, щ о приваблюють злочинців? 2) якими 
властивостями володіють зазначені предмети, щ о можуть бути 
використаними для їх пошуку в разі розкрадання й викриття злочинця?

Саме ці питання, на нашу думку, є досить важливими для 
криміналістичної характеристики розглядуваного предмета посягання. В 
аспекті цього питання зазначимо, що для криміналістичної характеристики 
предмета посягання, можна користуватися й даними зі статистики як по 
розкритих, так і по нерозкритих злочинах.

У  якості властивостей засобів мобільного зв'язку, щ о приваблюють 
злочинців, слід виокремити: їх досить високе розповсюдження і значну 
вартість; відносну доступність для заволодіння і безпечність власників 
(потерпілих); малі габарити й вагу, щ о дає змогу їх миттєвого вилучення, 
передачі або приховування. Суттєве значення для злочинців має 
можливість відносно швидкого збування указаних засобів, і невисока 
ефективність роботи в цьому напрямі правоохоронних органів. Саме 
невисока ефективність роботи правоохоронців тягне за собою зростання 
латентності викрадень мобільних телефонів. Не вірячи в ефективність 
розкриття злочину та відшкодування збитків, значна кількість осіб, у 
яких було викрадено засоби мобільного зв'язку, не звертаються за 
допомогою до правоохоронних органів.

Говорячи про значне розповсюдження указаних засобів, зазначимо, 
щ о сьогодні вони стали практично невід'ємним атрибутом нашого життя 
й ними забезпечена значна кількість населення, починаючи від дітей 
ш кільного віку, а в ряді випадків і молодших, і закінчуючи людьми 
похилого віку. Це, передусім, зумовлює те, що значний відсоток потерпілих 
від указаних злочинів складають діти та особи похилого віку. Крім того, 
сам засіб зв'язку сьогодні являє складний електронний пристрій -  своєрідний 
комп'ютер, який, крім зв'язку, дозволяє здійснювати фото та відеозапис і 
редагування їх результатів, виступати як термінал для здійснення платежів і 
ведення щоденника, а також виконувати низку інших операцій, ставши 
помічником сучасної людини. У  разі викрадання такого засобу не 
виключається загроза здійснення інших злочинів проти потерпілого, 
підґрунтям до чого може стати інформація, щ о міститься в такому засобі.

Невеликі розміри таких засобів зумовлюють їх постійне носіння в 
кишенях одягу або спеціально призначених для цього приладах. Як і 
перші, так і другі є легкодоступними для кишенькових крадіїв, а розміри 
складають умови до їх миттєвого приховування викрадачем, непомітної 
передачі співучасникам, а в разі небезпеки непомітно позбутися від 
речового доказу. Значна вартість засобів мобільного зв'язку складає умови 
до відносно легкого їх збуту. І хоча злочинці, зазвичай, збувають їх за 
цінами значно нижчими ніж можна придбати в торговельній мережі, за
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дорогий смартфон вони отримують відносно великі суми грошей. Як 
правило, від 1500 до 3000 грн.

Специфічними властивостями засобів мобільного зв'язку, як предмета 
посягання, є те, щ о поряд із тими, щ о приваблюють злочинців, вони 
складають і реальні умови для їхнього пошуку та вилучення, а також 
установлення злочинців й отримання інш ої різноманітної інформації 
про них. Указане ставить перед криміналістикою завдання щодо 
створення методик, спрямованих на розкриття злочинів, пов'язаних із 
викраданням засобів мобільного зв'язку. Як слушно висловився 
М.І. Порубов: «Думка про те, щ о процес розслідування є процесом 
керованим, призводить до необхідності розробки таких наукових методів, 
які б випереджали супротивника» [2, с. 70].

Для кращого пізнання криміналістично значущого аспекту даних про 
розглядуваний нами предмет посягання доцільно розглянути особливості 
зв'язку та функціювання стільникового телефону в цій системі. В.А. Козінкін 
зазначає: «Сутність інформаційних властивостей засобів стільникового 
зв'язку як джерела отримання криміналістично значимої інформації 
випливає з аналізу понять «засоби зв'язку», «мережа зв'язку» [3, с. 19], 
принципів побудови і функціювання вищевказаних мереж». Основу 
мережі радіотелефонного зв'язку складають невеликі ділянки території 
(стільники), усередині кожної з яких є по одній приймально-передавальній 
(базовій) станції, щ о з'єднує мобільні телефони між  собою та з зовнішнім 
світом. На карті така мережа мобільного зв'язку нагадує бджолині 
стільники, звідки й пішла назва цього виду телекомунікації і, відповідно, 
виду мобільного телефону, щ о використовується в цій системі зв'язку.

Стільниковий телефон включає дві складові: безпосередньо
телефонний апарат та персональну ідентифікаційну картку абонента 
(5ІМ-картка). Важливим ідентифікатором телефонного апарату
стандарту С5М  є наявність у нього міжнародного ідентифікаційного 
номера. У  міжнародній практиці цей номер називається «міжнародним 
ідентифікатором обладнання рухомої станції» (англійський варіант цього 
виразу: Іпіегпаііопаї МоЬіІе Е ^ ш р теп і Мепіііїег, скорочено -  ІМЕІ).

Зазначений номер складається з п'ятнадцяти цифр (рідко, залежно 
від моделі телефону, кількість цифр збільшується до 16-17). Перші шість 
цифр означають код конкретної моделі телефону. Наступні дві цифри 
являють собою код країни-виробника стільникового телефону, згідно з 
міжнародним кодом нумерації телефонного зв'язку. Ще ш ість цифр є 
серійним номером телефону. Остання цифра -  це запасний ідентифікатор, 
який обчислюється за спеціальним алгоритмом на основі попередніх 
цифр. Міжнародний ідентифікаційний номер присвоюється кожному 
телефонному апарату і запрограмований у ньому компанією-виробником.
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Це необхідно для ідентифікації телефону в мережі стандарту С5М. 
М іжнародний ідентифікаційний номер є унікальним. Його унікальність 
полягає в тому, щ о номера з аналогічним цифровим набором більше 
немає в жодного стільникового апарата. Важливим для розслідування 
розкрадань засобів стільникового зв'язку є те, що стільниковий телефон при 
включенні, в увімкненому режимі, при встановленні зв'язку з базовою 
станцією завжди передає свій міжнародний ідентифікаційний номер у 
центр комутації рухомого зв'язку, щ о забезпечує всі види з'єднань, 
необхідних для роботи телефону. Передаються також і дані персональної 
ідентифікаційної картки абонента, з якою він працює в цей момент. Ця 
технічна особливість дозволяє відстежити зміни карток у телефоні, що 
нерідко здійснюють крадії.

Крім того, у пам'яті стільникового телефону, у мікросхемі і флеш- 
картці міститься інформація, яка залежно від ситуації може набути 
криміналістичного значення: списки абонентів, інформація про вхідні й 
вихідні з'єднання, тексти повідомлень, аудіо-відеозаписи тощо. Наявність 
такої інформації може надати значну допомогу в розслідуванні.

Ідентифікаційна персональна картка абонента в міжнародній практиці 
позначається абревіатурою 5ІМ, яку утворюють перші літери 
словосполучення англійською мовою «ЗиЬзсгіЬег МепШу Мойиїе», що 
перекладається як модуль ідентифікації абонента. Змінний модуль 
ідентифікації абонента -  5ІМ -  представляє собою карту, за допомогою якої 
забезпечується ідентифікація абонентської станції (абонентського пристрою), 
доступ до мережі зв'язку, а також захист від несанкційованого використання.

Фактично 5ІМ-карта призначена для здійснення зв'язку між оператором 
й однозначно ідентифіковуваним абонентом. Без цієї карти стільниковий 
телефонний апарат (телефон) технічно можна використовувати лише 
для екстреного виклику оперативних служб, міліції, швидкої допомоги 
тощо. Автоматизована система розрахунків ураховує сполуки за певним 
абонентським номером із метою обчислення їх вартості для абонента.

Зазначимо, що в базу даних мобільного оператора завжди вноситься 
ІМЕІ код апарата, а також дані 5ІМ-картки. Таким чином, заміна картки 
не позбавляє телефон персонального ідентифікатора, дані якого в разі 
зміни картки будуть відображатися з даними другої картки.

Важко переоцінити криміналістичне значення інформації про 
з'єднання за абонентським номером. Вона дозволяє слідчому дізнатися про 
те, на які абонентські номери дзвонив з персональної ідентифікаційної 
картки потерпілого невідомий злочинець. «Інформація про телефони 
абонентів компанії стільникового телефонного зв'язку накопичується в 
базі даних комп'ютерної системи, центральний комп'ютер і периферійні 
устаткування дію ть у єдиній комп'ютерній системі, будучи взаємно
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необхідними один одному» [3, с. 20]. Як правило, відомості про з'єднання 
в процесі розслідування використовуються спільно з відомостями про 
абонентів. Так, у процесі розслідування крадіжки мобільного телефону, 
щ о мала місце в місті Луганськ у квітні 2014 року, слідчий, отримавши 
відомості про з'єднання з абонентським номером потерпілої Д., установив 
дані абонентів, яким здійснювалися дзвінки після крадіжки апарата. У  
процесі подальшого розслідування, зокрема, допитів установлених осіб та 
оперативно-розшукових заходів, було встановлено особу злочинця, який 
після крадіжки користувався вкраденим телефоном.

Особливим видом розглянутих нами даних є відомості про з'єднання 
за абонентським номером із зазначенням базових станцій. Така інформація 
дозволяє отримати відомості про місця виходу на зв'язок викраденого 
стільникового телефону. У  спеціальній літературі неодноразово зверталася 
увага на використання зазначених можливостей у розслідуванні злочинів. 
Скажімо, О.Я. Баєв і В.А. М ещеряков пишуть про «визначення 
місцезнаходження й відстеження пересувань абонента» [4, с. 41].
А.Ю. Пекін і В.М. Данич говорять про «С5М -позиціонування» [5, с. 44-45].

«Стільниковий телефон, незалежно від того, чи знаходиться в 
з'єднанні чи в стані спокою, постійно з певною періодичністю передає 
сигнал базовій станції, у зоні якої він знаходиться, тим самим 
підтримуючи стійкий радіозв'язок», -  зазначає О.В. Ш ебалін [6, с. 35]. Це 
робиться для того, щ об направляти йому дзвінки та повідомлення. Якщо 
стільниковий телефон виходить з поля базової станції, то він налагоджує 
зв'язок із найближчою базовою станцією, від якої надходить потужніший 
сигнал. Цей процес фіксується центром комутації рухомого зв'язку. У 
разі, якщ о відбувається з'єднання, він передає відомості про нього, а також 
адресу базової станції й азимут знаходження стільникового телефону в 
момент з'єднання в автоматизовану базу даних для виставлення рахунків 
за надану послугу. Ці дані можуть бути використані для встановлення 
населеного пункту та адреси розташування базової станції, й азимут 
знаходження стільникового телефону в момент з'єднання. Адреса базової 
станції й азимут знаходження стільникового телефону в момент з'єднання -  
два показники, які обов'язково фіксуються в системі. За необхідністю ці 
дані можуть бути витребуваними в оператора й використаними для 
вирішення завдань судочинства. За ними слідчий може точно встановити 
напрямок знаходження стільникового телефону відносно сторін світу від 
базової станції. У  ряді випадків навіть установлення місця з'єднання 
дозволяє вирішити важливі завдання розслідування. Отримання слідчим 
даних про з'єднання абонентського номеру особи із зазначенням базових 
станцій дозволяє встановити, щ о вона в певний час знаходилася в районі 
місця вчинення злочину чи в іншому місці. Слічій практиці відомі
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непоодинокі випадки, коли за такими даними було спростовано неправдиве 
алібі та самообмова.

Таким чином, мобільний телефон є засобом, який виконує в деякому 
смислі функцію маячка, за допомогою якого при умілому використанні 
інформації можна впевнено прослідити послідовність дій викрадача та 
його пересування в межах певної території.

Висновки. Підсумовуючи, зазначимо, щ о мобільні телефони як 
предмети злочинного посягання мають низку специфічних властивостей, 
які відрізняють їх від інш их предметів посягання. Крім того, з одного 
боку виступають як знаряддя злочину, а з іншого -я к  предмет злочинного 
посягання.

Уміле одержання й використання інформації правоохоронними 
органами про мобільний телефон при розслідуванні злочинів складають 
реальні умови для пошуку та викриття злочинців.
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В статье рассматриваются средства мобильной связи, которьіе вьіступают 
в качестве специфического предмета преступного посягательства со всеми 
присущими ему свойствами. Автор раскрьівает его взаимосвязь с другими 
^лементами криминалистической характеристики преступлений, вьщеляет 
источники получения информации о похищенном мобильном телефоне и ее
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использование для поиска преступников и  изобличения их в совершенном 
преступлении.

Ключевьіе слова: средства мобильной связи, мобильний телефон, сотовая связь, 
мобильний оператор, предмет кражи, источники информации, следовая картина.

Ві^іикоV ^ .V . М оЬіІе рЬопе а8 іЬе оЬ^есі о£ с г іт іп а ї еп сгоасЬ теп і
Агіісїе оиіїіпе тоЬіІе рЬопе аз а зиЬ^есі о£ сгітіпаї епсгоасЬтепі. ТЬе аиіЬої 

геVеа1з Ьіз геїаііопзЬір шііЬ оіЬег еїетепіз о£ сгітіпоїодісаї сЬагасіегізіісз о£ 
сгітез, ігїепіі£іез зоигсез о£ іп£огтаііоп оп іЬе зіоїеп тоЬіїе  рЬопе апгї изе іі іо 
зеагсЬ £ог сгітіпаїз апгї ехрозе іЬ е т  іо іЬе сгіте.

ОVег іЬе разі зеVега1 уеагз, гїідііаї £огепзіс ехатіпегз ЬаVе зееп а гетагкаЬїе іп- 
сгеазе іп ге^иезіз іо ехатіпе гїаіа £гот сеїїиїаг рЬопез апгї оіЬег тоЬіїе гїеVІсез. ТЬе 
ехатіпаііоп апгї ехігасііоп о£ гїаіа £гот іЬезе гїеVІсез ргезепіз питегоиз ипі^ие сЬаї- 
їепдез £ог £огепзіс ехатіпегз. ТЬе іурез о£ гїаіа сопіаіпегї шііЬіп тоЬіїе гїеVІсез апгї іЬе 
шау іЬеу аге Ьеіпд изегї аге сопзіапіїу еVо1VІпд. ШііЬ іЬе рориІагііу о£ зтагі рЬопез, іі 
із по їопдег зи££ісіепі іо ^оситепі опІу іЬе рЬопеЬоок, саїї Ьізіогу, іехі теззадез, рЬо- 
іоз, саїепгїаг епігіез, поіез апгї тегїіа зіогаде агеаз Ьесаизе іЬезе гїеVІсез аге £иїїу £ипс- 
ііопіпд тіпісотриіегз апгї роіепііаїїу сопіаіп ти сЬ  тоге ге1еVапі гїаіа.

Апаїузіз о£ зсіепіі£іс їііегаіиге іпгїісаіез іЬаі поі епоидЬ зіигїіегї апгї гезеагсЬегї 
теіЬосіз о£ іпуезіідаііпд аїї іЬе іззиез іЬіз іуре о£ сгіте  пеесіз іпVезіідаіІVе апгї 
^игїісіаї ргасіісе ге^иіге ап іпіедгаіегї арргоасЬ іо іЬе гїеVе1ортепі о£ теіЬосіз о£ 
іпVезіідаііпд іЬіз іуре о£ сгіте, іЬе іасіісз о£ зо т е  і^езіідаііопз, іЬе іпіегасііоп о£ 
іЬе ипііз апгї £ог іЬе іпVезіідаііоп гїізсїозиге апгї £игіЬег іпVезіідаііоп о£ сгітез.

Аз рагі о£ іЬе ехатіпаііоп о£ апу сеїїиїаг рЬопе, іЬе ігїепіі£уіпд іп£огтаііоп 
£ог іЬе рЬопе іізеї£ зЬоиШ Ье гїоситепіесі. ТЬіз епаЬїез іЬе ехатіпег поі опїу іо 
ігїепіі£у а рагіісиїаг рЬопе аі а їаіег ііт е , Ьиі аїзо аззізіз іп іЬе гїеіегтіпаііоп 
аЬоиі шЬаі іооїз т ід Ь і шогк шііЬ іЬе рЬопе аз т о з і  сеїїиїаг рЬопе £огепзіс іооїз 
ргоVІгїе їізіз о£ зиррогіегї рЬопез Ьазегї оп іЬе т а к е  апгї тогїеї о£ іЬе рЬопе. Рог 
аїї рЬопез, іЬе тапи£асіигег, тогїеї питЬег, саггіег апгї іЬе сиггепі рЬопе питЬег 
аззосіаіегї шііЬ іЬе сеїїиїаг рЬопе зЬоиШ Ье ігїепіі£іегї апгї гїоситепіегї. ^ерепгї- 
іпд ироп іЬе сеїїиїаг рЬопе іесЬпоїоду іпто^егі, агїгїіііопаї ігїепіі£уіпд іп£ог- 
та ііо п  зЬоиМ Ье гїоситепіегї, і£ аVаі1аЬ1е, аз £оїїошз.

ТЬе Іпіегпаііопаї МоЬіїе Е^иіртепі Шепіі£іег (ІМЕІ) із а ипідие 15-гїідіі 
питЬег іЬаі ігїепіі£іез а С5М сеїїиїаг рЬопе Ьапгїзеі оп ііз пеішогк. ТЬіз питЬег із 
депегаїїу £оипгї ипгїег іЬе Ьаііегу о£ іЬе сеїїиїаг рЬопе. ТЬе £ігзі 8 сіідііз аге а Туре 
Аїїосаііоп Согїе (ТАС) апгї іЬе пехі 6 гїідііз аге іЬе ^еVІсе 5егіаї КитЬег ^ 5 ^ .

МоЬіїе рЬопез аз зиЬ^есіз о£ сгітіпаї о££епзе шііЬ а питЬег о£ зресі£іс ргор- 
егііез шЬісЬ гїізііпдиізЬ іЬ е т  £гот оіЬег ііе т з  іп£гіпдетепі. Іп агїгїіііоп, оп іЬе 
опе Ьапгї зегVе аз ап іпзігитепі о£ сгіте, апгї іЬе оіЬег -  аз а та ііег  о£ сгітіпаї 
аззаиїі. 5кіїї£иї гесеірі апгї изе о£ іп£огтаііоп Ьу їаш еп£огсетепі адепсіез оп а 
тоЬ іїе  рЬопе шЬіїе іпVезіідаііпд сгітез сопзіііиіе геаї іегтз  іо £іпгї апгї ехрозе 
сгітіпаїз. Кеер с а їт  апгї саггу а іошеї.

ШііЬ іЬе дгошіпд ^етап^ £ог ехатіпаііоп о£ сеїїиїаг рЬопез апгї оіЬег т о 
Ьіїе сІеVІсез, а пеегї Ьаз аїзо гїеVе1орегї £ог іЬе гїеVе1ортепі о£ ргосезз диігїеїіпез £ог іЬе
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ехатіпаііоп о£ іЬезе гїеVІсез. ШЬіїе іЬе зресі£іс гїеіаіїз о£ іЬе еxашіпаііоп о£ еасЬ гїеVІсе 
т а у  гїііїег, іЬе агїорііоп о£ сопзізіепі ехатіпаііоп ргосеззез шіїї аззізі іЬе ехатіп- 
ег іп епзигіпд іЬаі іЬе еVІгїепсе ехігасіегї £гот еасЬ рЬопе із шеїї гїоситепіегї апгї 
іЬаі іЬе гезиїіз аге гереаіаЬїе апгї гїе£епзіЬ1е іп соигі. ТЬе іп£огтаііоп іп іЬіз гїос- 
и теп і із іпіепгїегї іо Ье изегї аз а диігїе £ог £огепзіс ехатіпегз апгї гїідііаї іпуезіі- 
даіогз іп іЬе гїеVе1ортепі о£ ргосеззез іЬаі £іі іЬе пеегїз о£ іЬеіг шогкрїасе.

Кеу шоггїз: тоЬіїе сошшипісаііоп, тоЬіїе сеїїиїаг, тоЬіїе іке
^есі о/ іке/і, зоигсез о/ іп/огтаііоп, ігасе рісіиге.

т  343.8 ■ ПОДВІЙНА ПРЕВЕНЦІЯ Я К  ЕЛЕМЕНТ ПОПЕРЕДЖЕННЯ
А.І. Богатирьов, І ВЧИНЕННЯ ДІЙ, ЩО ДЕЗОРГАНІЗОВУЮТЬ РОБОТУ
A.В. Ткаченко | УСТАНОВ ВИКОНАННЯ ПОКАРАНЬ

У статті проведено ґрунтовний аналіз подвійної превенції як елементу 
попередження злочину, передбаченого статтею 392 КК України, визначено 
деякі проблеми попередження дій, що дезорганізовують роботу установ вико
нання покарань.

Ключові слова: подвійна превенція, попередження, дезорганізація, установа ви
конання покарань.

Постановка проблеми. Одним із пріоритетних завдань будь-якої су
часної держави є забезпечення свободи волевиявлення його громадян, захист 
їх прав і законних інтересів. Незамінним засобом реалізації такого завдання в 
числі інших є боротьба зі злочинністю. Центральне місце в зазначеній діяль
ності відведено попередженню кримінально-караних діянь [1, с. 266].

Ефективність попередження вчинення дій, щ о дезорганізовують ро
боту установ виконання покарань, багато в чому залежить від законного 
й обґрунтованого застосування до засуджених кримінально-правових 
норм про відповідальність за вчинення злочинів, щ о в порівнянні зі зло
чином, передбаченим ст. 392 КК України, злочинами середньої тяжкості, 
оскільки такі злочини нерідко є першим кроком до вчинення даного ді
яння. Кримінально-правові норми про відповідальність за подібні зло
чинні дії прийнято називати нормами з подвійною превенцією, оскільки, 
з одного боку, ними передбачається кримінальна відповідальність за ско
єння злочинів, а з іншого -  їх застосування сприяє попередженню більш 
тяжких та небезпечних злочинів [2, с. 32-33].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. На нашу погляд, найбільш 
повне й чітке визначення означеного поняття виробили В.Н. Кудрявцев та
B.Є. Емінов, які комплексно охарактеризували попередження злочинності як 
багаторівневу систему мір, здійснювану суб'єктами, спрямовану на: 1) вияв
лення й нейтралізацію або ослаблення причин злочинності, а також умов, які 
сприяють учиненню злочинів; 2) виявлення й усунення ситуацій, безпосере-
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