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І. ТАКТИКА П1ДrоrОВ.ЧИ ДО ДОШfl'У 

Ретельна і всебічна підготовна до допиту є необхідною імовою 
одержання повних та дос•.rовірних показань. В процесі підготовки 
до допиту слідчий здійснює комnлекс організІЩійних і тактичних 

заходів. У психологічному плані підготовка до доnиту може бути 
поділена на три основних рівня: І! пізнавальний; 2/ прогностич
ний; ЗІ синтезJ10чий. Пізнавальний рівень підготовки до допиту 
полягає в вивченні матеріалів кримінальної · справи, ознайомленні 
з оперативно-роз·wуRними 'даними, збиранні відомостей про особу до

питуваного, вивченні спеціальних питань. 1нформація, яка буде 
здобута на.цьому рівні, дозволяє пр?гнозувати різні ситуації до

питу, визначати можливість виникнення у доnитуваного ~еакцій на 
використання того чи іншого тактичного прийому або небажаного 

психічного стану, обирати найдоцільніші способи встановлення nси

хологічного контакту. Підготовка до доnиту завершується на ЇЇ 

синтезуючому рівні і охоnлює сю1адання nлану доnиту, а тwtож ви

рішення питань, nов"язаних з визначенням доцільного місця, часу 

та режиму його здійснення. 

В ході nідготовки до Доnиту велике значення має вивчення і 
анаJІіз матеріалів сnрави. Цілесnрямоване вивчення матеріалів сnра
ги доnомагас ВСТанОВИТИ KOJ!O' осіб, ІШЇ nЇДЛЯГ8ЮТЬ ДОПИТУ, ВИЗНа ... 
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чити предмет допиту·, сформулювати запит анн~ допитуваному, визна- · 
чити докази, котрі можуть бу~и використані • 

Вивченнн матеріалів справи необхідно починати з первинних 
дшшх, покладених в основу порушеннн крm.ІінальноЇ справи. У цьому 

плані цtІ<аву інформацію длн проведеннн допиту можна почерпнути у 

nо~сненннх допитуваних, в tШИХ відбиваєтьсн Їх позицін, в±дношен

нн до того, що траг.илосн~ та ін. Такі понсненнн нерідко містять 
в собі дані, юсі доnомагають спрямувати хід доnиту, nеревірити 
вЇдомqсті допи~уваного. 

Бивчення матеріалів кримінальноЇ справи передбачає аналіз 

дDНих, ;жі знаходнтьсн у nротоколах слідчих дій, що надає мохUІи
вість виявити протиріччя або прогалини з деяких обставин. Важливе 

місце в процесі вивчення матеріалів справи належить анадізу ре
зультатів таких слідчих діn, як огляд місця подіЇ та обшук. Іх 
аналіз може fіУ'1'И корисним для висування версій про механізм вчи
неноl'u злочtп:у Ї осіб, що його вчинили. 

Вивтrеннн даних, які Dнаходнться у nротоколі огляду місця nо

дії дозволнє виявати окремі nсихологічні риси особистості доnиту

ваного: його рішучість ибо обачливість, сміливість або боягузли
вість, навичrс;r та звичrпІ, жорстокість, цинізм, схлльніс1•ь до 
е.ф:щ·~шзних спалахів, · пг·rоJюгічні відхилення nсихіюr тощо. Для 

всо:оановлонІjfl рис характеру злоtrенця особливе зна~єння має оцін!(а 

сnособу, місця, часу та сліДів вчиненого злочину • Вивчення ма
теріалів сnрави дозволнє зробити висново1с щодо характеру дій до

питуваного і скласти його "кримінальний" портрет. 

J:J nроцесі: вивчення натеріалів справи слідtrnй робить заклад
ки у потрібних місцях, виnисує прізвища, адреси, систсметизує 
письмові та речові докази. В окремих випадках доцtльно вести 

ро5очі заnиси відносно кожного доnитувеного: про які обставини 
він може повідомити і пкі дані вже є про нього у матерталах crrpa
n:-r, а в ході розслідування допоанювати такі заnиси відомост Еми, 

одержаними від допитуваного. Ці записи рекомендується вести у 
• б з виглядІ 1шртоrс або на окремих арІtушах nалеру на кожну осо·у • 

·r --
Лунашевич В.Г. Так.,.ина общения с·ледователя с участника?ІИ от-
,цельнЬІХ следственнЬ!х действий: Учє·б.поссбие. -Киев, 1989, -
с.З4-З5. 

2 ]{оченов М.1.~., Ефимова Н.И., І'ривошеев А.С., Ситr<овская О.Д. 
і!зучениt:J сле~овРтелем П"'Г.<ологии об виннемог о: і.іетод. nособие. -
ІІІ., 198?. -- v, ІІ. 

з Васильев А. Н., Ка_рнеевз Л. М. Тактщ1ш доnр9~а 11ри ІJасследовании 
nрсстуnдений. - r,r,: 1(\;VІ.Д.ЛИТ.' I9 r0, - С.б.:\. 
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Послідовність у вивченні матеріалів кримінальноЇ справи пе-

.редбачає додержання кількох загальних рекомендацій: І/ предметна 
систематизація /зосередженнRІ матеріалів для одержання найповні
ших відомостей про інтересуючий факт, подію, особу; 2/ вивчення 
інших даних, пов"язаних з головними фактами, з яких можна почерп

нути відомості, що сприяють деталізаціЇ, уточненню відомостей під 

час допиту; 3/ виявлення суперечностей і прогалин у досліджуваних 

матеріалах; ~ вивчення матеріалів для о~tржання контрольних в±
домос•rей, янІ можна використати на допитІ • 

Деякі слідчі розпочинають допит, не вивчивши добре матеріал 

справи, і тому забувають з"ясувати суттєві обставини. Tro<e стано
вище обумовлює необхідність проведення nовторfіИХ допи•rів, що є 

небажаним. 

В окремих випадках у слідчого виникає необхідність в озна

йомленні з оперативно-розшуковими даними. Такі.матеріали орієнту
ють сЛідчого відносно Дій допитуваного та його причетності·до зло• 

чину. 

Шдготовка до долиту передбачає необхідність вивчення со

ціально-психологічноЇ харrо<теристю<и доnитуваного, його харrо<теру, 

темпераменту, рівня інтелекту, способу мислення, схильності до 
референтноЇ груnи, сnособу життя, виховання в сім"Ї тоЩо. Вивчен

ня особи доnитуваного дозволяє вибрати момент долиту, визначити 

nослідовність долиту кількох свідків або обвинуваче·иих, установи

ти психологічний контакт з доnитуваним, продумати найефективніші 

nрийоми, сnособи виховного вnливу, а також . оцінити одержані nо

казання. 

Вивчення особи допитуваного здійснюється на nідставі мето
дів, оnрацьованих психологічною наукою і трансформованих стосов

но до цілей слідчої дії 2 • В. ході підготовки до допиту можуть бу
ти вю<ористані такі методи, як спостереження, бесіда, аналіз ре

зультатів діяльності, узагальнення незалежних характеристик. Ме

тоди nсиХології, які мають відносну самостійність, застосовуються 
:комnлексно в різних поєднавнях і інтерпретуються. відповідно до 
обраних цілей. 

1 Коновалова В.О. Проблеми·логіки і nсихологіЇ у слідчій тактиці.~ 
Харків, 1965. - С.84. 

2 l{оновалова В.Е. Психология в. расследовании nрестуnлений. - Харь
ков, 1978. - С.63-68. 
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Обсяг вивчення даних npo особу доnитуваного залежить від 

таких фш\торів, як nроцесуальне nоложення доnитуваного, характер 

~точину, tde1'a доnиту, організаційні можливості слідчого та nого 

nрофесійні знання. Вивчення особи доnптуваного має nроводитися 

nри використанні достуnних джерел інформації як nроцесуального, 

так і неnроцесуального характеру. 

Під час вивчення особи доnитуваного суттєву доnомогу слідчо

му може nодати сnеціаліст nсихолог. Вю<Ористання спеціальних 

зне.чь в галузі nсихології в nроцесі nідготовки і nроведення доnи

ту досить ефективне. Психолог може доnомогти визначити особли

вості nсихічних процесів, властивостей і станів доnитуваного, 

· встановит•: тиn темnераменту, риси харантеру, інтелеІ<туальні здіб

ності тощо; рекомендУвати сnособи, з доnш.югою яких можуть бути 
виявлені окремі nсихологічні m<ості доnитуваного; заnроnонуnати 

запитання, пкі доцільно поставити з метою встановлення І<онтакту. 

Психолог nplli nідготовці до доm1ту може заnропонувати також екс
прес-nспходіагностиІ<у допитуваного, ВИІ<ористовуюч:и мажливост і 
тестів. 

3а.J{ЛІОч:Нпм етаnом nідготовки до доm1ту є його nлануваНня. 
У криміналістичній літературі nлануваннп доnиту розглі1дається он

ремими авто~ами, як його організація або визначення nорпдку його 

nровадження • Таке розуміння nланування доnиту скорочує його дііі
сні фуннції. Планування - це 'ще й синтез :інтелєктуальноЇ діr.ль
ності слідчого, nов"язаноЇ з рішенням розумовІ:х задач, ПJ(і мають 

за rлету одержання. відомостей, що сприпють встановленню іст:іни з 

справи. Планування можна розглндати f!l( сnолученІ' '' v ;їеr.Іентів піз

навальноЇ та нонструнтивної діяльності слідчого. Плануваннп ха

.Рантеризує здатність слідчого до творчості, його уміюн; застссе

вувати своЇ знання і досвід у практичні/і діяльnості по ро~ІСЛ ідУ

ванюсі злочинів, його здатність визначати і обирати нг.:іІrра.щ;тr: ва-
. ·~ . . . 2 

рІант ДІІ в процесІ розслтруваннп • 
Планування доnиту передбачає здійснення [)рогност~;тІНоЇ <;:-уш:

ц±ї. ЕректиЕність прогнозування при nлануванні D!':шa:rac?ьcr: н1ю:-

І Васильев А.Н. Т8.1(тика отjце.r.ьньп~ слерстІJсвш.r)~ !jo:cтf;:r:: . - ·.~., 
198І. - С. 17; Воробьев Т .А. Планирогание судеоного c:re,,~C'TD::н.-
11.., 1978. - С.бІ. . 

2 
Цеков Ц., ЦишІИна М. ПланирсQан;~е pacc.r:e{\O!J.Ш-!rr;; І І ];рпr;rнмшс-
тика социалистических стран І Под ре.\.І3 .. . . J .от.д;:на. --: .~., І~'&: .. с. 19'7. 
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Ми основними фІщторами, яи обсяг t якість опеJативноЇ та доказо

воЇ інформаціЇ з справи, дані про соціально-психологічні особли
вості допитуваного, рівень інтелектуальrп~ здібносте~ самого слід
чого, його досвід і професійні знання. 

При пл&іуванні слідчий прогнозує nоведінку обвинуваченого 

або свідка на допиті, а також можливість винюшення різних ситуа
цій допиту та Їх зміни в ході його проведення. Пл&іУвання допиту 

передбачає необхідність прогнозування можливих реакцій допитува

ного на той чи інший доказ, зміни лінії nоведінки слідчого у про

цесі допиту. 

Планування допиту на науковій підставі вимагає вю<ористання 

можливостей рефлексивного ~{слення.Поняття "рефлексія" включає 
такі процеси, як проникнення людини в уяві до чужої свідомості, 

пізнання ЇЇ людиною і відображення цих явищ у своєму внутрішньо

му світі 1 • Використовуючи рефлексивне wслення." слідчий прогнозує 
варіанти відповідей, які може дати допитуваНий на ноетавлені йому 
запитання, і визначає відnовідНу ~актину. При рефлексіЇ обмірко

вуються можливі види розумових платформ, які можуть бути вико

ристані допитуваним. РефлеІtсивне управління являє собою конкрет
не заnровадження слідчим напрямків прогнозу2 • · 

Результати розумовоЇ діяльності слідчого при підготовці до 
допиту знаходять свій концентрований вираз В-його nлані. План 

може бути усним або письмовим; коротким або розгорнУтим. Розгор

нутий письмовий · план передбачВР. можливість його складання за схе
мою: 

----~---·----------~--------------~----------~---------
)~ Обставини, які 
пІп підлягають з"я

Наявні в сqраві Запитання до- Тактичні 
матеріали /с~ор./ nитуваному прийоми 

суванню 

Складання розгорнУтого nисьмового плану доnиту починається з 
визначення його nредмета. Предмет допиту є сукуnність обставин, ЯІ<і 
nідлягають з"ясуванню і . мають Значення для встановлення істини з 

І Баранов П.В. Рефлексивное управление и рефлексивная1,qт~уктура решений в играх двух лиц со строгим соперничеством І Проблеми 
принятии решения. - М., І97б; - С. 127. · 

2 Богинекий В.Е. РеФлексивное уг.равление nри допросе: Учеб.nособие.
Харьков, 1983, - С.2І. 



. справи. Такі обставини nовинні розміщатисА в логічній nослідов- . 
ності і відбивати сnецифіку відnовідно до nроцесуальногс nолоі:tен

ня доnитуваного. 

В ході nланування доnиту важливе значеннА має формулюваннА 

заnитань доnитуваному. Вимоги, які ставлf!тьсн в ході доnиту до 

формулювання заnитань, базу-.отьсА на загальнологічних nравилах, 

Акі виnливають з аналізу форм і фунzщій заnитання із заnитального 
І 3 . . . . 

реченнн • алежнІсть вІдnовІдей допитуваного вІд харw\теру заnи-

тань слідчого тим більша, чим нижче рівень розвитку мовних нави
чоzt у доnитуваного2 , 

!3 nроцесі розробки плану доnиту необхідно nередбачати най
доцільніші тw\тичні прийоми та nослідовність Їх використаннн. 

Тактичні nрийоми корисні тоді, коли вони застосовуються ціле

сnрямовано, у відnовідності до конкретних обставин, коли слід-

чий вваж~,. що вони сприяють в даній ситуації успішному проведен
ню допиту • 

2. СИСТЕМИ ТАКТИЧНИХ ПРИйОМ!В ДОПИТУ 

2, І. Систематизація тактичних прийомів доnиту 

Сучасний стан криміналістичної теорії дозволяє не тільки 

ізольовано розглянути окремі тактичні приnо~m допиту, але й вста

новити Їх взаємозв"язки, виявити визначені комплекси прийомів у 
вигляді систем і підсистем, прослідкувати їх роботу в дії. Упо
рядкування тактичних прийомів, nриведення Їх у відповідні систе~m 

та підсистеми може бути здійснено за доnомогою їх систематизації. 
Така систематизація передбачає ВИІ\онаннА синтетичної функції, 

пов"язаної з об"єднанням тактичних прийомів в різні системи у 

відповідності з об"єктивно існуючими між нимJІ закономірними зв"пз

ками. 

Необхідність розробки систем тактичних приї:омів допнту пі,r.,

твер,цжується вимогами практаки розслідУвання злочинів. Резут.ьтати 

І Коно\)алова В, О, flроблеми логіІ\И і психологіЇ ~, слідчі!: тактиці.
~ ХаркІв, 1965, - ~87. 
2 Леонтьев А. А, , Шахнар о вич А. М. , Бат о в В. И. Fечь IJ J<рJшина.r:псти-
3 ке и судебной психологии. - /,!,, 1977. - С.46. 

Ноновалева В.Е. Доnрос кm; Инфорщщ;:оннЬІР г;Т)оцесс І І Пробт.. соц. 
законности. - Харьков, 1980. - fuп.5. - С, Ї32. 
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. оnитування слідчих nрокуратури і МВС CR:P сві.z:,-.:ать npo те, що 
90, '7 % оnитуваних намагаються використовувати тактичні прийоми 
в nроцесі доnиту в різних І<омnлеІ<сах. 

Система тактичних nрийомів доnиту повинна являти собою не 

просту Їх сукуnність, не довільний Їх перелік, а лише таке nобу

дування, яке передбачає організацію ЇХ у LrіГЛядЇ цілісного утво

рення, в якому його комnоненти взаємоnов"нзані, займають відnо

відне місце в певній nосл±довнос•rі і виконують необхідні функцtі. 

Система Т81с~·ичних прийомів може бути визначена, як найдоцільніша 

сукуnніс~·ь взаємоnов"язаних і взавмообумовлених прийомів, сnря

мованих на досягнення конкретноЇ мети в процесі Їх застосування. 

Побудова систем та~<тичних прийомів передбачає необхідність 

вивченнп Ї виділеннЯ тиnових ситуацій. В слідчій nраJ<тиці відмі

чається повторюваність ситуацій, що створює nередумови для · Їх 
тиnізаціЇ. Обрання систем т81<ТИЧНИХ прийомів обумовлене як ситу

ацією розслідування, так і ситуацією доnиту. До тиnових сйтуацfй 

доnиту належать такі, як ві,щ.Іова _.від давання nоказань, неnравда 

в nоказаннях, невірна оцінка сnрийнятого доnитуваним та ін. 

Вивчення теоретичних nоложень І f аналіз nрактики розсліду
вання дозволяє вццілити системи тактичних прийомів допиту,. які 
сnрямовані: І! на встановлення nсихологічного контакту; 2/ сnону
кання до давання показань; З/ усунення суnеречностей в показаннях; 
4/ 8lСтуалізацію /nоновлення в nам"ятf/ сnрийнятого допитуваниМ; 
5/ викриття неnравдивих показань; 6/ усунення nерекручень nри сум- . 
лінних nомилках допитуваного •. Окремі з залроnонованих систем ма
ють у своєму СКТ!~Ї підсистеми прийомів. !х формування пов"язане 
з можливістю І(ОЮсретизації мети різних систем та відмінностями в 
nроцесуальному положенні доnитуваних. 

КонкретниV. скл~ систем /nідсистем/ тактичних· nриnомів зна
ходиться у залежності від ситуації розслідування. Fфштивнfсть 

реалізації системи nередбачає нмвність усіх елементів. які скла
дають кожну з них, а також відповідну ЇХ якість. Відсутність ок
ремих елементів системи або низька Їх якість визначає відповідн:;tl! 
рівень тактичного риску у nроцесі Їх використання. 

І Богинсниn В.Е. Система та~<ти~сІ<ИХ nриемов доnроса подозИJВае
мого: Автореф.дис •••• канд.юрид.нау~с, - Харьков,.І980. - ТІ с.; 
Рассл~ование хищений государствеfіНQГО или общественного имуще
ства /проблеми Т81СТИКИ и методики/ І Под ред.Н.Е.НоноваловоtІ • . -
~арьков, 1987. - С.73. 
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Системи таl(тичних nрийомів доnиту FІВЛFІють собою nевні тиnо- · 

ві nрограми, своєрідні алгоритми длFІ слідчого, рекомен~ован:і: до 
застосуваннFІ у відnовідних ситуаціях як наnефзктивніші • Алго
ритмічність систем таRтичних nриnомів визначає можl'.ив:і:сть nобу

дови орієнтуючих nрограм до допиту длFІ ЕШ. 

2.2. ВетановленнА психологічного контаІ\ТУ з допитуваним 

У. нриміналістичній та судово-nсихологічніrr літературі nитан
ня, nов"язане з визначеннFІм nонFІттFІ та змісту психологічного нон

таRту, є диснусійним. Запроnоновані визначення характеризуються 

термінологічною стрш<атістю :і: виклюшють неоднозначність їх розу

міння. TaR, деякі автори визначають nсихологічний контакт rш 

"особливі взаємовідносини" між учасникт.rn доnиту, які хараІ\Тери..-
. . . 2 ! . 

зують прагнення слІдчого пІдтримати спІшсrвання • ншІ розгляда-,. . . . з t 
ють УІОГО як взаєморозумІННFІ мІж слІдчим та допитуваним • ~снують 
nогляди, що контаRт - це "стан діловоЇ обстановни і взаємного до

вір"я, яке 1щлючає готовність доnитуваного nовідомити інформацію 
"4 А . . . 

з справи • втори , FІКІ розглядають окремІ сторонv.: психологІчно-

го контаl(Ту, відзначають, що це "взаємодіFІ слідчого і доnитува-
n5 Н • · ного • аведенr визначеннн, на наш погляд, не зовсrм точно роs-

кривають суть даного поннттп. 

nсихологічниt! контаІ\Т ~ це не взаємодіFІ і не взаємовідноси

ни між учасниками допиту; це наМільw сnриятлива психологічна 

"атмосфера", яка доnомагає Їх взаємодіЇ та взаємовідносинам, це 

певни~ "настрій" на спілкування. Психологічниn контЕll(Т у допиті 

І . 
Нолесниченко А.Н., Коновалова В.Е. fu\TY.l\JIЬHЬie nроблеМЬІ тю<тиюІ 
и методики яассле~ования nреступлений 71 Пробл . соц.заІ\ОННОСТИ.-

2 Харьков, 1978, - НЬ!n.З. - С.99. 
Лоспула в Г. Г. Психология доnроса на пред варительном сл ед ст щш.
М., І97б . - С.І2; Порубав Н.И. Научньrе основw доnроса на nред
варительном следствии. - 1.\инск; 1978. - С.4І, 42. 

з . . 
ІСоновалава В. Е. Психологип в расследовании преступлениn. -
Харьков, І9?8. - С. 72, 73; !fІИтрохина З. И. Испопьзопаr-шЕ;І_даннЬІх 
nсихологи:и: при производстве допроса. - І:иев, 1990. - С.~ . 

4 Закатов А. А. Психологичесние особенностjІ 'Га.І\ТІПШ про;:з водстr.о. 
следственнЬІХ действий с участием несовершеннолетних: Учеб.по
собие. -Волгоград, 1976. - С.І5. 

5 Зорин Г.А.ПсихологичесІшй контакт r:!РИ проzзводстве допроса: 
Учеб.nособие. -Гродно, 1986. - С.lб. 
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. nередбачає можливість виникнення двох його pir1en: І/ :коли доnи .. 
туваний бажає давати nоказання; 2/ коли його nримушують до цього. 
Такий ІtОhтакт може іти з наростанням, а може гаснути, може раn

тово виникнути і також раnтово знИІ<нути. 

Психологічний І<онтакт завжди має двосторонній характер, його 

встановлення і nідтримання залежить як віА слідчого, так і від 
доnитуваного, хоча ініціатива nовинна належати слідчому. !снує 
двосторонній І<онтакт, в якому "індивід поч:rває, що він являє со

бою пре1мет зацікавлення, що інші "співзвучні" з його власним nо

ч:rттям" • 
Встановлення nсихологічного контакту вимагає від слідчого 

знань nсихологіЇ допитуваного. Він nовинен враховувати його ін

дивідУально-nсихологічні особливості, тиnологічні якості, nсихіч

ний стан на момент доnиту, життєвий досвід та ін. 

Тактичні nрийоми, спрямовані на встановлення nсихологічного 

контакту з доnитуваним, базуються на використанні даних nсИхоло

гіЇ, логіки та інших наук. У цьому відношенні nевний інтерес ма
ють сnособи nриваблювати до себе людей, заІІроnоновані Дейлом Кар

негі. Він рекомендУє шість таких способів: І/ nроявляйте щирий 
інтерес до інших людей; 2/ усміхайтесь; 3/ nам"ятайте, що для пю
.zщни звук його fм"я - найбільш солодJ(ИЙ і найбільш важливий звук 

людськоЇ мови; 41 будьте хорошим слухачем; заохочуйте інших роз
nовідати вам про себе; 5/ ведіть розмову у !<олі інтересів сnів
розм~вника; б/ давайте лщцям відЧУТИ іх значимість і робіть це 
щиро • Банальність деяких nрийомІв очевидна, однак це не nозбав
ляє їх nрактичного значення при певній інтерnретації. 

Побудова системи тактичних nриt!омів nередбачає необхідність 

з"ясування цілей встановлення nсихологічного :контакту. Такими 
цілями вистуnають: І/ забезnечення активного nсихіЧного відношен
ня суб" єкта в настуnному сnілкуванн!; 2/ усунення, уnередження 
наnруженості у суб"єкта спілкування; З/ nолегшення nроцесу nси
хологічн~Ї. м.~птації3 • У відnовідності до названІ'Іх ціле!f і про-
І Об~овский ~. Психология влечений человека. - М.: Прогрес,І972.

С. 160. 
2 Карнеги Д. Как приоб~етать дDузеИ и оказ~вать влияние на лщцеn: 

Пер.с англ.- Киев, 1989; ~С.98; 
з 
Дуло в А. В. Судебная психология. - Минск, 1975. - С. 108, ІОО. 
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' Цесуальних nоложень доnитуваного в системі таюичних nрийомів~ : 
сnрmмованих на встановленнп nсихологічного контакту, можуть бути 

виділені такі nідсистеми: І! сnркпюча адаnтаціЇ до обстановки 
допиту і усуненню небажаних станів психіки обвинуваченого /nідо
зрюваного/: а! уточнення анкетно-біографічних даних; б/ бесіда на 
сторонню або інтересуючу тему, яка не відноситься до nредмета до

nиту, в/ демонстрація слідчИJА nоінформованості про обсташ:ни жит
тя допИ1'УБ1ll10Го, його nотреби, інтереси, спрпнюча адаптації до 
обстановни доnиту і усуненню небажаних станів психіJ<И евідна 

/потерnілого/: а! nовідомлення про ціль допиту, б! бесіда на 
сторонню або інтересуючу тему, яка не відноситься до преw~ета до

питу, в! переконwіня у невідворотності nокарання злочинців; 
2/ стимулюта установку на необхідність спілкування у обшmуваче
ного /nідозрюваного/: а! роз" яснення доnитуваноrq суті його про
цесуального nоложення, б/ демонстрація персnектив ситуації, що 
склалася, ВІ роз"яснення значення щаросерднос~'і розкаяння, ін
ших nом" ЯКІПJ'ЮЧИХ обсташm, г/ використання позитивної оцінки ОІ<
ремих якостей особи доnитуваного; стимулююча установку на необхід
ність спілкування у свідка /потерпілого/: а! переконання в необ
хідності подання допомоги органам розслідУвання, б/ роз"яснення 
суті результатів вчиненого злочину або можливості Їх виникневнп у 

майбутньому; в/ показ фотознімків /nредметів/, nов"язаних з вчи
неним злочином та його наслідками; г/ вииористання позитивноЇ 
оцінr.и окремих якостей особи доnитуnrоіого. 

:?міст і роль окремих тактичних прийомів розглянемо стосов

,Н'J підсистеми, нка сприяє адаптації до обстановки допиту та усу

ненню небажаних станів nсихію1 обвинуваченого /підозрюваного/. 
Troc, в процесі з"ясування обставин анкетно-біографічного харак

теру слідчий може уточнювати окремі з них з метою визначеннп nси

хічного стану допитуваного, включення !!ого в активне сп ілкуnанн11, 

визначенюJ рівня інтелектуального розвитку допитуваного і рівнп 

володіння ним мовою, усунення емеціnної напружено ст і. Утоtn-ІюватІІ ·
можна необхідні дані, як: вюtликають nозитпЕні емоції у дот: туnа

ного. Зокрема, коли заnовнюється графа про місце народ1,еШІЯ, до

цільно сnитати обвинуваченого /nідозрюЕаного/ про те, ян l\ОВГО 
він жив у цьому місці; коли nереїхав у друге місто; чи подобають
ся йому ті місця, де він народився; яні іх визначні пам"nтки. 

Розглянутий тактичниn прийом пов"язани'1 з вступои у спілІ<уваннг, 
· і має орієнтовнии-характер. 

!2 



Настуnний тактичний nрийем - це бесіда з допитуваним на сто

ронню або інтересуючу тему, шеа не відноситься до предмета допиту. 
Важливе значення у цьому відношенні має уміння слідчого ·вірно оби

рати тему для бесіди, що визначається знанням інтересів доnитува

ного, t\ого захоплень, рівня загальноЇ культури. Бесіди на таи± те

ми дозволяють змінити психічний стан допитуваного, вони поr.итивно 

вnливають на обвинуваченого /підозрюваного/, який :..находиться як 
у збудженому, так і у nригніченому стані. Загальмованість, як і 

схвильованість, шшликані напруженнmІ, усунути fiKe доnомагає сnіл

кування І. Змінюючи тему, необхідно знайти таку, яка викликає у 
допитуваного інтерес. Доnитуваний не nовинен відчути, що його 

"виводять" на заздалегідь заnлановану тему розмови. Це можна зро

би•rи шляхом в1слючення в nоле зору доnитуваного nредметів, nов"fІ

заних з його інтересами, які виклюсають у нього позитивний емо

ційний відгук. 

В nроцесі такоЇ бесіди nроявлfІЮТЬСfІ комунінативні якості слід

чого, які вnливають на встановлення псv.холоrічного контmсту. Окре

мі криміналісти розглядають вплив на допитуваного nозитивними Rко

ст~и: ввічливістю, справедливістю, доброзичливіст'О, принr.щп~вістю 
та ІН., як таІ(ТИЧН}rt\ приі\ом, що сприяє встановленню контаJС'l'У • 
Дійсно, позитивні теості особи слідчого сприятливо впливають на 
встановлення і підтрю~ання , контrосту, однаJС так! якості, на нa
lliY. дУМКУ, не можуть бути розглRнуті як .с~остійні таJСтичні nрийо
ми, а повинні охоплювати все спілкування сдідчого і допитуваного. 

Тrостичниt1 приІ\ом, тсий полRгає у демонстрації слідчим поін
формованості про обставини іІшттfІ допитуваного, його nотреби, ін- .· 
тереси, сприRє адаптаціЇ обвинуваченого /підозрюваного/ на доnиті 
і усуненню небажаних станів його nсихіки. його викори"станнfІ викли
кає у допитуваного інтерес до інфоrмаціЇ, fiRY nовідомлffє слідчий, 
відвертає від фа:історів, що заважають зосередитись, сприяє оі,r]вер
тості допитувm·ІDго. Такий nриtІом · допомагає викликати дoвfp"ff до. 

слідчого і сnрияє установJІенню психологічного контаJСту. 

І Голо10аха Е. И., Пан1ша Н. В. ПсиіологиfІ человеческого взвимопо.;.. 
ниманпп. - 1\иев, 1989. - С. 76, 77. . · 

2 Глазнрин ~· . JЗ. ІІз~ение личности обвинRемого и тактика сл~дст
венньrх деrствп!І: Учеб.nособие.- СвердлоІ3ск, 19?3.- С.ІО4. 
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.2,3. Т!U(тичні nриАоми,сnрямовані на актуалізацію в nам"яті забутого 

Однією з важrивих задач слі,'Ічого nри доnиті свідків або об

винувачених є доnомога допитуваному у пригадуванні nодій минуло

го. Поновлення /актуалізація/ сприtІ.rятого матеріалу може харІщте
ризуватися різним стуnенем труднощів: від "автоматичного" пізиа

вання nредметів до вежкого nрига,цування їх 1 • 
Мо1і<ливість аІ<туалізаціЇ у nам"яті доnитуваного забутого ба

зується на збудженні відnовідних нервових зв" ЯЗІ{ ІВ або асоціацій 
/за схожістю, с~іжністю або контрастом/. А тому тюстичні nрийоми, 
які сnрияють юстуалізацtї в nам"ят± свідка або обвинуваченого 

забутого, повиrІн:і засновуватися на збудженні тих чи інших ~соц:і:а
тивн:и:х зв"нзків допитуваного. 

У кр}UJіналістичніn літературі тактичні прийоми, що сприяють 

актуалізації сприйнятого, розглядаються відносно допиту свідка 

/потерnілого/. Але вони можуть бути ефект.ивно використані :і: від
повідно до доnиту обвинуваченого /nідозрюваного/ з врахуванням 
безконфліктної ситуаціЇ. 

Визначення канфлінтності або безконфліктності ситуації допи

ту може виявитися досить снладним завданням. ТВ}(, доnитуваний мо

же зробити заяву тиnу "н уже нічого не їіам''ятаю", "був п"яний і 
не nам"ятаю, що відбувалося" тощо. При "побічній відмові" від nо

казань доnитуваний, звичайно, вказує про повне виnадання з його 

nАМ"яті інтересуючих подій і не виявлнє зусилля до nрига,цування 

"за6утого"2 • 13становити, чи має місце ~побічна відмова" від nо
казань, чи доnитуванИІ! дійсно забув обставини, які інтересують ор

гани розслі.цування, доnомагає слідчому аналіз таких даних, як 
час, що пройшов з моменту сприйняття окремих фактів, характер по

діЇ, наступна діяльність · допитуваного, його стан в момент сприй-
няття, індиві.цуа.льні особливості пам"яті та ін. -

Система тактичних nрийомів. сnрямованих на актуалізацію в 
nам"яті свідків /потерпілих/ або обвинувачених /підозрюваних! . за
бутих матеріалів, може включати: І/ nостановку нагадуючих запитань; 

І . . 
~;~~8~~л8:~ёі.Учеб.nособие І Под ред.А.В.Петровского. -

2 Термін "побічна вЇ,ІJ,МО!?__~ C'J:'O<;OI!HO ВІ<jзаноі сит:у:аціі допиту 
використовують Л. М.l\арнєєва . І І .І~ертес Карнєёва л. м., Кертзс И. 
Систамf\1основНЬІХ таитических nриемов доnроса и алгор'тм их реали-

. з~ /. Правовая кибеJ;Jнетииа QОW'Jалистических стран Под ред. 
Н. С.Полевого. - М., І9Н7. - С •. з29. 
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. 2/ показ доназів; З/ демонстрацію іншоЇ матеріалізованоЇ інфор- : 
мації, nна є у слідчого; 4/ доnит на місці nодії; 5/ оголошеннн 
ПОІ<азань інших осіб. Запроnонована сис~·ема найбільш типова. В про
цесі ЇЇ використання ефективним може стати кожен з зазначених при

йомів або Їх комnле!(С, що обумовлено психологічними особлнвостf!МИ 
допитуваного і своєрідністю заб~'Того матеріплу. іЛожливість реалі

зації онремих тантичних прийомів системи обумовлен~ ситуацією роз
слідУвання, ш<а складається до nроведення допиту. 

Усn:Ішне шшористаннн систем Т8!(ТИЧНИХ прийомів визначасться 
ефентивністю кожного з них. Розглянемо специфіку окремих тактич
них приі1омів. 

Важливим прийомом, спрнмованим на антуалізацію забутих обста

вин, є постаноВJ(а доnитуваному нагаду-.очих запитань. Іх мета поля
гає у НЗГВдУ!!анні обставин, які сприяють збудженню асоціативних 

зв"язІ(ів. Дані для нагадУJ'.Jчих запитань слідчий одержує з матеріа-

лів кримінальної справи, показань інших осіб, оперативно-розшук

них органі в 1 . 
Пози','Іrвниn et1'€KT у пригадуванні забутого має nос~·ановка заnи

тань у хронологічній або т.огічній послідовності про поnередні, су

провідні та слі,цуючі за подією злочюr.у обставини. Так, наприклад, 

З жовтня 19!33 р. у м.Харкові була вчинена квартирна крадіжка. При
лускалося, що злочинці могли прони:кнути в квартиру або шляхом під

бору ключів, nбо використовуючи ключі .від даноЇ квартири, які бу

ди загублені господар.кою ще рі.к тому. По підозрі у вчиненні зло

чину були затримані Г., Л., і~., які заnеречували свою причетн~сть 
до крадіr.ши. У ході розслідУвання була доnитана молодша сестра 
одного з підозрюваних В. При ЇЇ допиті слідчий сnробував з"ясу

вати, ЧІ! не знахоДІІВ хто-небудь у Їх сім"Ї ключі. У своЇх пока

заннmс В. повідомиле. , що одного разу вона знайшла два ключа, які 
буr.и у неі, а nотім · віддала Їх своєму братові. Однак час знsУод
ження Їх і день, коли вона віддала Їх братові, · не nем"яrала. 

Слідtnrй вирішив поставити Їй тані дві груnи нагадуючих заnиrаНь: 

V Запитання, які сnрияли пригадУванню часу Jнаходження ключів: 
!3 пкому місці були знаnдені ключі? Чому Б. була у цьому місщі? 
Нудн вона виру;nала і з ким? 2/ запитання, які сприяJІИ nригадУввнню · 
ДНfі, І<ОТ.ІІ J<J:Y.Jчi були Передані брату: Де ВОНа ЇХ віддала f За ЯКИХ 

1 І<онова.1ова В. Е. /]]Jаrювая психология: Учеб. nособие. - Харьков: 
Основа, 1~~0. - С:97. 
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·. обставин? ТІим займалася у тоn час? Постановка цих запитань дозво
лила В. пригадати інтересуючі слідчого обставини, mti мали важливе 

. І 
значення для подальшого розслІд:,'Вення • 

Система таІ<тичних прийомів, спрямованих на актуалізацію 

сприйнятого, включає такий прийом, як поназ свідІ<У або обвинува

ченому речових або письмових доиазів, Тут процес nригадування ба

зується не ті.пьки на розумовій асоціації, але r. на безпосередніх 
зорових відчуттях2 • В nроцесі показу тих чи інших доказів допиту
ваний пізнає предмет, сприйнятий раніше, t пригадує обставини, 
пов"язані з нv.м. Показ доказів повинен логічно відnовідати момен

ту, nов"язаному з спробою доnитуваного згадати інтересуючі слідчо

го обставини3 • 
Тактичним nрийомом, mщй сnрияє антуалізаціЇ забутого, висту

nає демонстрація допптуваному іншоЇ матеріалізованої інформації з 

метою оживити у його пем"яті обставини баченоЇ ним nодіі. ТаІ<, для 

активізації забу>rого усnішно можуть бути використані різні фото
знімки, схеми, малюнки, макети, а також т1ші системи, як "фото

робот", мальований. nортрет, альбом з тиnовими малюнками елементів 
зовнішності людини, альбоми зразнів різних фасонів одягу, кольоро
ві реnродунції вантажних і легкових автомобілів та ін. flкщо доnи

туваний забув будь-яке nрізвище, можна заnроnонувати йому ту чи 

іншу довідкову книгу /наnриклад телефонну/ з тим, щоб він знайшов 
це або схоже nрізвщце /асоціаціЇ за схожістю або ковтрастом/4• Та
ким чином, су>rь цього тактичного nрийому nолягає в демонстрацп 

/nоказі/ доnитуваному аналога раніше сприйнятого nредмета або ок
реМИХ його ознак. 

Антуалізації забутого може допомогти і такий тrо<тичний прийом, 

m< доnит на місці nодії. Психологічною основою його є nовторне 
сприйняття доnитуваним тієї обстановки, в якій відбувався злочин. 

І З матеріалів прrо<тики слідчого відділу Московскього РВВС м.Хар-
кова за 1986 р. · 

2 . 
Лукашевич В. Г. Тактика общения следователя с участниками от
fllі&ЬНЬІХ слмственньrх действий: Учеб.nособие. -Киев: НИи РИО 

МВД СССР, 1989, - С.48. 

З Ксом3арков В.С. Тактика до~оса: Учеб.nособие. - Харьков, І975, -
• 7. 

4 Васильев А.Н., ~рнеева Л.М. Тактика доnроса при расследовании 
престуnлений. - ~: ~ид.лит., 1970, - С. 9!. 
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Tro<e сприйняття збу~є асоціативні зв"язки і стимулює більш пов
не відтвореншr обставин, які ціІ<авлять слідчого. ЕфеІ<тивність ви
користrошя допиту на місці nодії nоказує слідча практі'І:ка; Tro<, Л, 
була згвалтована груnою юнrо<ів при тm<их обставинах: біля кіно

театру "Познань" до неЇ nідійшли незнайомі хлоnці, які nрохали ЇЇ 

виклиІ<ати з сусіднього будинку Їх знаЛому. Л. nогодилася їм допо

могти. Ноли вони nідійшли до вказаного будинку, злочинці схоnили 
Л. за руни і завели до nід"Їзду, а nотім на горище будинку, де 

згвал~·ували ЇЇ. На допиті Л. nовідомила, що вона не nам"ятає, де 

це!\ будинок розташований, в mшй бік від кінотеатру вони nішли, 
до якого nід"їзду заходдлп.Слідчий вирішив nровести доnит на міс

ці nодії. Прибувuт до кінотеатру, Л. згадала, по якій дорозі вони 

йшли, ni:JНa.na будинок та nід"їзд, до якого вони заходили, і на

віть nригадала, як у розмові гвалтівники одного з своєЇ комnанії 

наз•:~а.~и "Рш'<иІі". Показання ~от~рnілої сnрияли виз~аченню місця 
nодІІ, встановленню злощ!НцІв І розкриттю злоЩ!НУ • 

До системи тrо<тичних nрийомів, які сnри.;ють актуалізаціЇ за

бутого, відноситься оголошення nоказань інІІІИХ осіб. У nроцесі 

оголошення nоказань необхідно npe,l\" являти не nротокол у цілому, 

а защrтувати q;рагменти, щ~ стосуються •.rільки обставин, за яких 
визначений фа!{т мав місце • Наnриклад, m~o слідчого цікавить 
m<ась розмова конкретноЇ особи, то ~ві~Іtу оголо~:§ся витяги з 
nоІ(азань не про розмову, а про час І мr.сце зустрІЧІ • 

2.4. Тактичні nрийоми,сnрямовані на викриття· неnравди в nоказаннях' 

13 ході доnиту свідків /nотерnілих/ або обвинувачених /підо
зрюванwJ І.южливе виникнення в Їх nоказаннях nер.екручень, які є 
результатом завідомоЇ неnравди. Поnередження, виявлення і усунення 

та.ю:х nерекручень є важливою задачею слідЧого при доnиті. 
Запропоновані у криміналістичній літературі критерії відnо

відно~ті поІ<азань доmrтуваного дійсності мають nрактичне значен-

І 3 \Jат~ріалів уgактиюr слідчого відділу МосковськоГо РВВС. 
r.т., ,арJ·. ова за І.Вб р. 

2 ~ШГJ:!О D ;,~ Г. Такт~~~ допроса І І І~риминалис~ика І По.ІІ ред. 
, . C . Lcn::·н c, Г. Г.~·.;Ш<О!Jа.- М., І9?0,- '1'.2,- С.І4Т, 

3 Y::-pi!eGDa л .: . 1 .• Ордьrн ск:rrf\ с.с .• Розенблит' с.я,. TQRTИRa доnроса 
на nредварительном следствииj - М,, 1958, - ~.82, . 
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·. н'я1 , Зокрема, такі критерії включають: І/ комnетентність доnиту~а
ного /коли характер nоказань, його особливості дозволяють зробити 

висновок про те, що він не здатний вигадати nовідомлене/; 21 його 
неnоінформованість /незнання доnитуваним тих обставин, які nовинні 
бути відомі і не могли бути забут~.ш. якщо його nоказання вірні/; 
ЗІ рівень мовленнядоnитуваного /відnовідність мовних особливостей 
nоказать його культурному рівню, професійній nриналежності, лек
сичному запасу/; 4/ уНікальність nоказать /якщо nовідомленнІІ має 
індивідУальність, то більш обгрунтовано вважати його nравдивюА/; 
5/ емоційна насиченість nоказань /nравдиві nоказання мають nорів
НІІНО більшу кількість чисто особистих, емоційних моментів, nоси

лань і вказівок на переживання/; б/ критерій невідповідностей 
/сумлінний доnитуваний оnисує фрагменти і деталі nодіЇ, не завжди 
і не в усьому узгощк:ує їх між собою; допитуваний, який nовідомляє 

неnраццу, робить сnроби усун~и невідnовідності/. Заnроnоновані 
критерії мають орієнтовний характер. 

У криміналістичній теоріЇ зазначається. необхідність стежен

ня в nроцесі доnиту за nоведінкою обвинуваченого або свідІ<а та 
їх nсихофізіологіЧНими реакці~rn2 • Але таке стеження не дозволяє 

. виявити неnравдУ у показаннях, а тільІtИ реєструє зовнішні nрояви, 
які відбивають динаміку стану допитуваного у ході допиту, різне 

реагування на те чи інше запитання або пр.ед"явлений доказ. Ці .зов

нішні ~ояви не мають доказового значення, а виконують орієнтовну 
функцію • 

В nроцесі поnередньої оцінки nоказань можливе виявлення не
гативних обставин, тобто фактичних даних, котрі суперечать нашій 

уяві про nриродній хід nодіЇ, об"єктивним закономірностям його 
розвитку, версія про який вИсунута4• Негативні обставини в про~ 
цесі допиту можуть виступати у двох формах: І! відсутність у nо
казаннях доnитуваного даних, які nовинні мати місце; 2/ наІІвність 
У nоказаннях даних, ЯЮІХ не повинно бути. Так, у формі нмвності 

І Ратинов А. Р,, Гаврилова н·.и. Логико"7nсихqJjогиЧескм стр:уRтура 
лжи и ошибки в св~етельских nоказаниІІХ // Воnрос~ борьб~ с 

2 
nрестуnностью. - ., 1982. - · ~n.37. - С.48, 49, 
Коновалова В. Е. Допрос Іtак ині!Jор.~а.щюнНЬІЙ nроцщ;с І І ПроблеМЬІ 
соц.законности. -х-арьков, 1980. - Вwn.5. - С.І28, І29. 

з . . 
Закатов А.А. Ложь и борьба с нею.- Б()лгоград, І984. - С.ІІ4, 

4 
: . ~~н _Р6~~3-~~~: теория советской криминалистики. - Саратов, . · 

·тв 



. даних, яиих не nовинно бути, негативні обставини nри допитf можу'І'ь 

пронвлятися у вигляді обмовок та винноЇ поінформованос·rі до::Jиту
ваного. ~аченнн негативних обставин у доnит і nолягає в· тому, що 
вони виступають спе~rфічю~~ сигналами неnравди у nоказаннях і 
вимагають використання відnовідних тактичних nрийомів, спрямованих 
на ЇЇ викриттн. 

Бинвлення неnравди у nоказаннях обвинувачених або свідків nе
редбачає їх nоnереднє дослідження шляхом зіставлення тmtих nоказань 
з різш•ми даними, яиі є у розnорfЩЖенні слідчого. Результати опи
тувmrня сл ід чих пронуратури і МІХ: CFCP свідчать, що найбільш 
ефективн;~и засобами зіставлення при виявленні непрацци практич
ні nроціnнюш вва'Кають зіставлення онремих елементів у nоказан
нях доnптуванш:: і зіставлення з nоказаннями інших осіб. 

Ловідо~:лення неnрацци свідками, підозрюваними, обвинувачени
ми та іншими особами - це -вольовий і свідомий акт, спрямований на 

nереrtручення істини. Огже, для заnобігання і встановлення неправ

ди слідчий nовинен знати можливі ЇЇ мотиви. Засобами переборення 

мотивів неправди nрп ~оnиті є тmtтичні прийоми, розроблені на ба

зі методу псреJtонання • Та~шм чином, неnравда може бути відверну
та на стадіЇ встановлення nс>~ологічного контакту з допитуванІrМ. 

ВикористmuіІ1 тактичних прийомів, спрямованих на встановлення nси

хологічного Іtонта~tту, сnрияє побу,цуванню безнонфліктної ситуації 

допиту і одержанню правдивих показань. Лроте усунути мотиви не

праrдн і одер;;:ати об"єктивні nоказання за допомогою даноЇ системи 

npv.nш.:i в не заІЩЦи можливо. 

~обудування сv.стеrщ тmtтичних прийомів, спрямованих на ви

Іtрнттn неправда в поr<азш;нях допитуваного, nередбачає необхідність 

урахування fого nроцесумьного nоложення та форми неnраццивого 

повідсrо~ланнn. ·.:а;;:на ппд ілити шість nідсистем, характерних длЯ об

в:Інуrnченого /підозрУJваного/, rnii мають TaJ<Y спрямованість~ Vви
і\р:Іттn нопр1щ~~r при повному залереченні обвинуваченим /підозрю
ваш·:.!І в;нш і в:!суненнn ним своєЇ версії; 2/ викриття неправди У 
ситуаціЇ часткоrого nизнання обвинуваченим /підозрюваним/ вини; 
':j nepeuopcнiln умоЕчruшя обв11нуваченого /підозрюваного/ про . фm<
т::, о<і івтересуУ.Іть органн розслідування; 4/ викриття неправди
nої ~1<'.Я!'ІІ n~o міб і; 5/ установлення обмови; б/ установлення са- · 
r.юоб: IO!'J'. 

1 Луrшшсr:•ч І3 .Г. 13І<аз .робота. - С.50. 
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Кожна з названих nідсистем ~ключає найбільш доцільний комn
лекс т8J<тичних: nрийомів. T8J<, наnриклад, nідсистема тактичних 
nрийомів, сnрямnваних на викруттянеnравдивоЇ заяви про алібі,nе

редбачає: І! nоетавовну деталізуючих запитань відносно nеребуван

ня доnитуваного в указаному ним . місці; 21 nостановку І\онтрольних 
запитань відносно фактів, точно встановлених з сnрави; 3/ оголо
шення фрагментів nоказань осіб. на яких nоказав об винувачений 
/nідозрюваний!, з суnеречностей, що вини:юш; 41 оголошення nока
зань осіб, які сnростовують заяву обвинуваченого /nідозрюваного/ 
про алібі; 5/ nред"явлення доказів, які nідтверджую1'ь nеребування 
обвинуваченого /nідозрюваного/ у місці вчинення злочину; б/ ого
лошення ви сновІІ-у ексnерта, результат ів окре~тх слідчих дій, які 
свідчать про можливість знаходження доnитуваного на місці злочину. 

Розглянемо функціональне nризначення і ефеІ\тивність окремих 

Т8J<ТИЧНИХ nрийомів цієї nідсистеми в ході ЇЇ використання. Так, 

nри розслідуванні квартирноЇ крадіжки як nідозрюваний був доnита

ний Г., який мешкав у сусідньому будинку. В nроцес± доnиту Г. за

явив, що він нічого не знає про вчинений злочин, бо вже місяць 

nеребуває у сnорТивному таборі за містом. Тактика викриття неnрав

ди була заснована на використанні груnи ТW\ТИЧНИХ nрийомів до

nи•rу. Зокрема, слідчий здійснив nостановку деталізуючих заnитань 
відносно тих заходів, які: nроходили у таборі: в ~·ой nеріод, коJІи 

була вчинена крадіжка /т8кими заходами були відвідування басейну 
і обід/. Щцносно відвідування басейну доnитуваному були nостав
лені такі заnитання: Чи .відвідував Г. басейн? В який час він nри

йшов туди? Чи організовано nроходило nлавання? Хто керував сn~рт

сменами? 3 ким він сnілкувався? Про що вони розмовляли? Як довго 
він там nробув? 3 ким він nокинув басейн? Відносно обіду; u,и хо
див Г. на обід? Чи не було оnізнення з nриГотуванням Їжі? Що було 
зготовлено на обід? За яким столом він сидів? Хто обідав з ним 

за одним столом? Про що вони говорили? Хто nершим вийшов з-за 

столу? Після фіксаціЇ відnовідей. доnитуваного слідчий оголосив 

nоказання~. f С., на якИх nос:и:лався nідозрюваний Г., як н·а осіб, 
що можуть nідтвердити його дані. Хоча ·у цілому ці nоказання nід
тверджУвали факт nрисУтності Г. і в басейні, і на обіді, але в 
деталях іх nоказання мали суттєві суnеречності. Слідчим були ого
лошені ті фрагменти nоказань ·, які мали nротиріччя з nоказаннями 
.r. Підозрюваний nояснив іх наявність тим, що "ніхто не задавав~я 
.ме1'ою заnам"ятати нікому не nотрібні дрібниці". 
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Наступним тактичним nр~омом, використаним у допnтf,було ого

лошення nоІtазань вихователя табору В., який tпyRan r. близьно одНі оЇ 
години по територіЇ табору в той день і не зміг знайти його, а 

зустрівся з ним лише о 15 годині. 
Викликає інтерес і тактичний nрийом, заонавмий на результ$1-

тах оглядУ місця nодії. Так, поnередньо було з"ясовано, що допnту

ваний Г, ніколи не бував у квартирі, де був вчинений злочин, слід

чий повідомив йohr,r про циявлення в nроцесі оглядУ місця nодtЇ 

паnіля:рних візерунків, відносно яких буде nроведена .r;!Штилоснопіч

на експертиза, і роз"яониn ЇЇ суть і значення, · 
Тmtим чином, тільr<и використання всього комnлексу таJ..тй:чних 

nрийомів nідсистеми сnрияло сnростуванню заяви rpo SJІібі і одер

жанню правдивих nоказань IWO обставини вчиненого злочину1 • 
Системи тwtтюnшх прийомів, що використовуються в допиті ~б

винувачених або свідків, створюють необхідні nередуМоВІі для одер

жання nовної та об"єктивної інформації, Іх за.стосуВВJ-ІНЯ вимагав 
nрогноЗуванНЯ можливоЇ nовеДінки доnитуваного f обрання тих ва
ріантів nрийомів, які можуть розглsщатися ІJК найбільш оnтиммьні 
у т :і: й ЧІІ іншій ситуаціЇ, · · · 

І 3 матеріалі 'J 1гра.ктш:и слідчого відцілу УРС w.. Харкова за 1987 р. 
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