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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 
Актуальність теми. Охорона і захист прав фізичних та юридичних осіб 

від протиправних посягань відноситься до найбільш пріоритетних функцій 
сучасної правової держави, яка реалізовується її правоохоронними органами. 
Необхідність рішучої протидії з боку останніх будь-яким протиправним 
проявам невідворотно обумовлює застосування ними заходів державного 
примусу, які тією чи іншою мірою зачіпають індивідуальні інтереси в угоду 
задоволення загальносуспільної потреби із забезпечення правопорядку у 
державі. Державний примус є невід’ємним атрибутом усіх сфер 
правоохоронної діяльності, однак найбільш рельєфно він проявляється саме у 
кримінальному процесі. Серед усіх примусових заходів, застосовуваних під 
час здійснення кримінального провадження, особливе місце належить 
затриманню уповноваженою службовою особою, яке передбачає достатньо 
жорсткий фізичний і психологічний вплив на особу, підозрювану у вчиненні 
кримінального правопорушення, істотне обмеження суб’єктивних прав і 
свобод затримуваного з метою підпорядкування його поведінки досягненню 
завдань кримінального провадження. 

Зважаючи на виключну важливість затримання у досягненні завдань 
кримінального провадження та, водночас, складність пов’язаних з ним 
теоретичних і практичних питань, вказаний правовий інститут постійно 
знаходиться у сфері наукових інтересів процесуалістів. Науково-теоретичну 
основу відповідних досліджень у вітчизняній юриспруденції складають праці 
Ю.П. Аленіна, В.І. Галагана, Ю.М. Грошевого, О.В. Капліної, В.С. Кузьмічова, 
М.І. Левченко, Л.М. Лобойка, Є.Д. Лук’янчикова, О.Р. Михайленка, 
М.М. Михеєнка, В.Т. Нора, Д.П. Письменного, М.А. Погорецького, 
Л.Д. Удалової, В.П. Шибіки, М.Є. Шумила, О.Г. Яновської. Окрему увагу 
проблемам затримання у кримінальному процесі в різні періоди приділяли такі 
науковці, як В.Г. Гончаренко, В.М. Григор’єв, А.П. Гуляев, І.М. Гуткін, 
А.Я. Дубинський, В.С. Зеленецький, В.М. Корнуков, О.П. Кучинська, 
Є.І. Макаренко, Д.Я. Мирський, В.В. Назаров, М.Я. Никоненко, І.Л. Петрухін, 
С.М. Смоков, О.Ю. Татаров, В.М. Тертишник, В.І. Фаринник, Л.В. Франк, 
О.Г. Шило, Ю.П. Янович. Вказаній тематиці присвячені дисертаційні 
дослідження, підготовлені О.І. Білоусовим, І.А. Веретенніковим, Є.Б. Доготом, 
Є.М. Клюковим, О.С. Мазур, В.О. Маляровою, В.Ю. Мельниковим, 
А.В. Ольшевським, М.В. Попковим, І.А. Ретюнських, В.В. Рожновою, 
О.І. Цоколовою, А.К. Черновою. 

Водночас першим і єдиним у вітчизняній науці кримінального процесу 
монографічним дослідженням проблемних питань правового регулювання та 
практики застосування затримання уповноваженою службовою особою у 
кримінальному провадженні, проведеного в умовах реалізації норм чинного 
КПК України, є дисертація О.В. Шульги “Затримання уповноваженою 
службовою особою у кримінальному провадженні” (Київ, 2016). У вказаній 
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роботі досліджено основні етапи становлення інституту затримання у 
кримінальному процесі України, з’ясовано місце затримання уповноваженою 
службовою особою в системі заходів забезпечення кримінального провадження, 
визначено поняття та юридичну природу затримання уповноваженою 
службовою особою, проаналізовано підстави, умови, мотиви, мету та порядок 
затримання уповноваженою службовою особою, підстави та процесуальний 
порядок звільнення затриманої особи або звернення до суду з клопотанням про 
обрання стосовно неї запобіжного заходу, розкрито поняття, сутність і систему 
засобів забезпечення прав та законних інтересів затриманого, досліджено форми 
процесуального контролю за законністю та обґрунтованістю затримання 
уповноваженою службовою особою. В основі дослідження О.В. Шульги лежить 
широке тлумачення вказаного кримінального процесуального інституту, яке 
передбачає включення в його структуру всього комплексу дій і рішень від 
моменту фізичного захоплення особи до її звільнення або обрання запобіжного 
заходу у вигляді взяття під варту.  

Водночас, на нашу думку, розширювальний підхід до визначення змісту 
кримінального процесуального інституту затримання уповноваженою 
службовою особою не дозволяє повною мірою вирішити весь комплекс 
проблем і неузгодженостей, притаманних кримінальній процесуальній 
регламентації застосування вказаного заходу забезпечення кримінального 
провадження та правозастосовній практиці у даній сфері.  

Таким чином, незважаючи на посилену увагу наукового співтовариства до 
кримінального процесуального затримання, цілий ряд його аспектів 
залишається предметом палкої дискусії, яка поки що не привела до 
формування ані у науковців, ані у практиків єдиного загальноприйнятого 
розуміння правової природи і процесуальної сутності затримання 
уповноваженою службовою особою, його місця в системі кримінального 
провадження та розмежування з іншими інститутами, пов’язаними із 
застосуванням примусу у кримінальному провадженні. Це, у свою чергу, 
негативно відображається на законотворчості, детермінує певну 
неузгодженість приписів кримінального процесуального законодавства із 
правозастосовною практикою, призводить до неоднозначного тлумачення 
правових норм, що регламентують діяльність уповноважених службових осіб 
правоохоронних органів зі здійснення затримання без ухвали слідчого судді 
особи, підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушення.  

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 
Дисертацію виконано відповідно до загальноуніверситетської наукової теми 
«Теорія і практика застосування кримінально-правових і кримінально-
процесуальних норм, кримінологічних, криміналістичних заходів протидії 
злочинності в Україні органами внутрішніх справ» (державний реєстраційний 
номер 0112U003551). 

Мета і задачі дослідження. Метою дисертаційного дослідження є 
вирішення конкретного наукового завдання з розроблення теоретико-правових 
та практично-прикладних положень, пов’язаних із здійсненням затримання 
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уповноваженою службовою особою, та формулювання на цій основі науково 
обґрунтованих пропозицій із вдосконалення кримінального процесуального 
законодавства і правозастосовної практики за відповідним напрямком. 

Поставлена мета зумовила необхідність вирішення таких задач: 
- з урахуванням результатів аналізу раніше сформованих наукових 

підходів до розуміння правової природи затримання уповноваженою 
службовою особою визначити його поняття і процесуальну сутність; 

- з’ясувати місце затримання уповноваженою службовою в системі 
кримінального провадження та його співвідношення з іншими кримінальними 
процесуальними інститутами; 

- розкрити зміст процесуальних підстав затримання уповноваженою 
службовою особою; 

- визначити та проаналізувати систему дій, логічна послідовність та 
поетапність реалізації яких формує процесуальний порядок затримання 
уповноваженою службовою особою; 

- охарактеризувати особливості процесуального оформлення затримання 
уповноваженою службовою особою; 

- розкрити зміст міжнародно-правових стандартів забезпечення законності 
під час здійснення затримання уповноваженою службовою особою; 

- розробити систему критеріїв забезпеченості прав затриманого як основи 
законності під час здійснення затримання уповноваженою службовою особою; 

- окреслити напрямки вдосконалення процесуальної форми затримання 
уповноваженою службовою особою та визначити шляхи їх реалізації у 
нормотворчості та правозастосуванні; 

- сформулювати науково обґрунтовані пропозиції щодо вдосконалення 
кримінального процесуального законодавства в частині регламентації 
затримання уповноваженою службовою особою. 

Об’єктом дослідження є кримінально-процесуальні відносини, які 
виникають у зв’язку зі здійсненням затримання уповноваженою службовою 
особою. 

Предметом дослідження є затримання уповноваженою службовою 
особою. 

Методи дослідження. Методологічний базис дисертаційного дослідження 
становлять загальнонаукові методи пізнання: індукція, дедукція, аналіз, синтез, 
абстрагування, узагальнення, порівняння, аналогія, класифікація, моделювання. 
Поряд із цим необхідність досягнення поставленої мети та завдань дослідження 
обумовила застосування конкретно-наукових методів дослідження правових 
явищ. Зокрема, суттєва роль у вирішенні дослідницьких завдань належить 
формально-юридичному (формально-догматичному) методу, застосування якого 
лежить в основі формулювання поняття затримання уповноваженою службовою 
особою, встановлення його характерних ознак (підрозділи 1.2, 1.3, 3.3), аналізу 
змісту кримінальних процесуальних норм, які визначають підстави та порядок 
здійснення такого затримання (розділ 2), забезпечення прав і законних інтересів 
затриманого (підрозділ 3.2). Застосування системно-структурного методу 
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дозволило представити затримання уповноваженою службовою особою як 
впорядкованої сукупності взаємопов’язаних та взаємообумовлених дій 
(елементів системи), логічна послідовність яких утворює процесуальний 
порядок застосування вказаного заходу забезпечення кримінального 
провадження (підрозділи 2.2, 3.3). За допомогою порівняльно-правового методу 
здійснено співставлення затримання уповноваженою службовою особою з 
іншими кримінальними процесуальними інститутами та виявлено їх спільні і 
відмінні сутнісні ознаки (підрозділи 1.2, 3.1). Це, у свою чергу, дозволило 
означити місце затримання уповноваженою службовою особою в системі 
кримінального провадження як самостійного заходу забезпечення останнього, 
відмінного від запобіжних заходів та засобів доказування (підрозділ 1.3). 
Історико-правовий метод дав можливість простежити динаміку змін правової 
регламентації затримання уповноваженою службовою особою на різних 
історичних етапах розвитку вітчизняного кримінального процесу для 
усвідомлення детермінуючого впливу такої динаміки на формування наукових 
поглядів щодо правової природи вказаного інституту (підрозділ 1.1). Для 
науково-практичного обґрунтування окремих висновків та пропозицій 
відповідними емпіричними даними були застосовані соціологічні методи 
опитування та аналізу документів (підрозділи 1.2, 2.2, 2.3). 

Теоретичне підґрунтя дисертаційного дослідження складають наукові 
праці вітчизняних та зарубіжних вчених-правознавців з кримінального 
процесу, теорії права, міжнародного, конституційного права та інших галузей 
юриспруденції. 

Нормативна основа дисертації включає в себе положення міжнародно-
правових актів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою 
України, Конституції України, кримінального, кримінального процесуального 
та іншого законодавства України, а також підзаконних нормативно-правових 
актів, які регламентують питання здійснення затримання уповноваженою 
службовою особою. 

Емпіричну базу дослідження становлять офіційні статистичні дані, 
результати вивчення 216 матеріалів кримінальних проваджень (кримінальних 
справ) та результати опитування 114 працівників оперативних підрозділів, 134 
працівників органів досудового розслідування Національної поліції України, 
68 працівників прокуратури в Запорізькій, Дніпропетровській, Харківській, 
Миколаївській, Херсонській, Полтавській та Вінницькій областях. 

Наукова новизна одержаних результатів визначається тим, що 
дисертація є першим комплексним монографічним дослідженням, в якому 
здійснено розроблення теоретико-правових та практично-прикладних 
положень, пов’язаних із застосуванням заходу забезпечення кримінального 
провадження – затримання уповноваженою службовою особою у формі 
проведення відповідної процесуальної дії. Наукову новизну результатів такого 
дослідження відображає низка важливих у теоретичному і практичному планах 
наукових положень, зокрема:  
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уперше: 
-  затримання уповноваженою службовою особою охарактеризовано як 

захід забезпечення кримінального провадження, який застосовується без 
ухвали слідчого судді працівником правоохоронного органу, наділеного 
спеціальним законом відповідними повноваженнями, щодо особи, 
обґрунтовано підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушення на 
основі очевидних фактів й обставин, які особисто сприймалися працівником 
правоохоронного органу в момент вчинення (замаху на вчинення) 
кримінального правопорушення або безпосередньо після цього, і виражається 
у проведенні процесуальної дії, пов’язаної із обмеженням свободи та особистої 
недоторканності такої особи з метою запобігання або припинення її 
протиправних дій, унеможливлення втечі та доставлення її до найближчого 
органу, в компетенцію якого входить перевірка вказаної підозри шляхом 
проведення досудового розслідування; 

- в рамках комплексного підходу до удосконалення процесуальної форми 
затримання уповноваженою службовою особою сформульовано пропозиції 
щодо низки її системних змін, зокрема: а) передбачати можливість затримання 
особи, яка підозрюється у вчиненні будь-якого кримінального 
правопорушення, незалежно від статті кримінального закону, за якою 
кваліфікується діяння такої особи; б) процесуальне оформлення затримання зі 
складанням відповідного протоколу повинно здійснюватися виключно 
уповноваженою службовою особою, тобто тим суб’єктом, який безпосередньо 
провів процесуальну дію й особисто при цьому сприймав факти, обставини, 
процеси, явища та ознаки, які її супроводжували; в) порядок затримання без 
ухвали слідчого судді повинен передбачати розгляд слідчим у найкоротший 
строк з моменту доставлення затриманого уповноваженою службовою особою 
в орган досудового розслідування, але не пізніше 12 годин з моменту 
затримання, питання про правомірність і доцільність подальшого перебування 
затриманого під вартою; 

удосконалено: 
- визначення ролі і місця інституту затримання уповноваженою 

службовою особою як самостійного заходу забезпечення кримінального 
провадження, змістовне наповнення та цільове призначення якого не дозволяє 
характеризувати його як тимчасовий запобіжний захід, етап застосування 
запобіжного заходу або засіб доказування; 

- формулювання переліку процесуальних підстав затримання 
уповноваженою службовою особою, а також доктринальне тлумачення 
використовуваних в них термінів та їх сполучень: “застали під час вчинення 
злочину”, “безпосередньо після вчинення злочину”, “очевидець”, “очевидні 
ознаки”, “щойно вчинила злочин”; 

- наукову характеристику процесуального порядку затримання 
уповноваженою службовою особою як системи чітко регламентованих 
кримінальним процесуальним законом взаємопов’язаних та 
взаємообумовлених дій, об’єднаних логічною послідовністю трьох етапів: 
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1) обмеження свободи пересування особи в момент або безпосередньо після 
вчинення (замаху на вчинення) нею злочину; 2) доставлення затриманої особи 
до органу досудового розслідування; 3) передача затриманої особи органу 
досудового розслідування із відповідним процесуальним оформленням факту 
затримання; 

- класифікацію міжнародно-правових стандартів забезпечення законності 
під час здійснення затримання уповноваженою службовою особою за такими 
групами: стандарти правомірності обмеження свободи та особистої 
недоторканності особи у зв’язку із підозрою у вчиненні кримінального 
правопорушення, стандарти поводження із затриманим; стандарти належної 
правової процедури затримання та процесуальних гарантій затриманої особи; 

- дефініції таких понять, як “захід забезпечення кримінального 
провадження”, “процесуальні підстави затримання”, “міжнародно-правові 
стандарти законності затримання”, “забезпечення прав затриманого”, 
“процесуальна форма затримання”; 

дістало подальшого розвитку: 
- обґрунтування допустимості проведення затримання уповноваженою 

службовою особою та обшуку затриманого до внесення відповідних 
відомостей в Єдиний реєстр досудових розслідувань; 

- наукова позиція, відповідно до якої всі етапи здійснення затримання 
уповноваженою службовою особою мають процесуальний характер, а тому 
потребують чіткої регламентації на рівні кримінального процесуального 
закону; 

- аргументація щодо невідповідності підстави затримання, передбаченої 
ч. 3 ст. 208 КПК України, засадам кримінального провадження та загальним 
правилам застосування заходів його забезпечення; 

- наукова позиція, відповідно до якої положення ч. 2 ст. 208 КПК 
України відображають випадки застосування заходу забезпечення 
кримінального провадження, який за своєю правовою природою та цільовим 
спрямуванням відрізняється від затримання уповноваженою службовою 
особою і потребує окремої процесуальної регламентації умов, порядку та 
суб’єктів застосування; 

- пропозиції щодо законодавчого закріплення трьохгодинного 
граничного строку доставляння затриманого до органу досудового 
розслідування з моменту затримання; 

- розробка науково обґрунтованих рекомендацій щодо складання 
протоколу затримання; 

- ідея диференціації затримання без ухвали слідчого судді на два 
окремих інститути: затримання як процесуальної дії, що проводиться 
уповноваженою службовою особою, та тимчасового тримання затриманого під 
вартою, застосовуваного як тимчасовий запобіжний захід на підставі 
мотивованого рішення слідчого. 

Особистий внесок здобувача. Дослідження виконано дисертантом 
самостійно, з використанням новітніх здобутків вітчизняної науки 



7 

кримінального процесу; усі викладені в ньому положення і висновки 
обґрунтовано на основі власних досліджень автора. У співавторстві з науковим 
керівником О.А. Солдатенко опубліковано наукову статтю «Процесуальна 
характеристика етапів проведення затримання уповноваженою службовою 
особою», в якій дисертантом особисто проаналізовано послідовність дій із 
затримання уповноваженою службовою особою та надано процесуальну 
характеристику етапів проведення цього заходу забезпечення кримінального 
провадження. 

Наукові ідеї та розробки, що належать співавтору, у дисертації не 
використовувались. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що 
сформульовані та аргументовані в дисертації теоретичні положення, висновки 
й пропозиції впроваджено та надалі може бути використано в: 

- науковій діяльності – як матеріали для подальших наукових розробок 
проблем взаємодії слідчих з підрозділами карного розшуку на досудовому 
провадженні (акт впровадження Дніпропетровського державного університету 
внутрішніх справ від 17.06.2016);  

– практичній діяльності – для організаційно-методичного та 
інформаційного забезпечення діяльності слідчих під час досудового 
розслідування (акт впровадження СУ ГУНП в Дніпропетровській області від 
20.11.2017). 

Апробація результатів дисертації. Результати дисертаційної роботи 
доповідалися та обговорювалися на науково-практичних конференціях: 
«Актуальні питання розвитку правової держави в умовах сучасного становлення 
громадського суспільства в Україні» (м. Харків, 2015), «Політико-правові 
реформи та становлення громадянського суспільства в Україні» (м. Херсон, 
2015), «Міжнародне та національне законодавство: способи удосконалення» 
(м. Дніпро, 2017), «Державне регулювання суспільних відносин: розвиток 
законодавства та проблеми правозастосування» (м. Київ, 2017). 

Публікації. Основні положення дисертації відображено у десяти 
публікаціях за темою дисертації, у тому числі шести статтях у наукових 
журналах та збірниках наукових праць, визначених МОН України як фахові 
видання з юридичних наук (у тому числі одна – у періодичному виданні іншої 
держави), чотирьох тезах доповідей на науково-практичних конференціях. 

Структура та обсяг дисертації. Робота складається із основної частини 
(вступу, трьох розділів, які включають 9 підрозділів, висновків), списку 
використаних джерел та додатків. Загальний обсяг дисертації становить 
239 сторінок, із яких 178 сторінок основного тексту. Список використаних 
джерел складається із 238-и найменувань і займає 24 сторінки, додатки 
викладено на 17-и сторінках. 
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ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 
У Вступі обґрунтовується актуальність теми дисертації, проаналізовано 

стан наукової розробки проблеми та науково-теоретичне підґрунтя. Визначено 
цілі, задачі і методи дослідження, вказано на зв’язок роботи з науковими 
програмами, планами, темами, розкрито наукову новизну положень, що 
виносяться на захист, наведено дані про апробацію та впровадження 
результатів дослідження.  

Розділ 1 “Теоретико-правові основи інституту затримання 
уповноваженою службовою особою” складається з трьох підрозділів. 

У підрозділі 1.1 “Ґенеза наукових поглядів на правову природу затримання 
уповноваженою службовою особою” наголошується, що процес формування 
точок зору щодо правової природи затримання уповноваженою службовою 
особою багато в чому був детермінованим кримінальною процесуальною 
регламентацією цього інституту в різних історичних періодах. При цьому 
достатньо суперечливі тенденції розвитку вказаного інституту в 
кримінальному процесуальному законодавстві стали однією із головних 
причин неоднозначності доктринального визначення його сутності. 

Поступова трансформація кримінального процесуального затримання із 
заходу невідкладного реагування органів правопорядку на кримінально карані 
дії певної особи в тимчасовий запобіжний захід, обумовила пробільність 
процесуальної регламентації діяльності уповноважених службових осіб 
правоохоронних органів із фізичного захоплення особи, підозрюваної у 
вчиненні злочину, та її доставлення до органу досудового розслідування. В 
результаті виявилося, що така ситуація породжує чимало теоретичних і 
практичних проблем, пов’язаних із визначенням правової природи вказаної 
діяльності уповноважених службових осіб, допустимості затримання до 
початку кримінального провадження (порушення кримінальної справи), 
правового положення затриманої особи на початкових етапах затримання, 
допустимими граничними строками затримання та порядком їх обчислення, 
доказовим значенням результатів затримання. З ухваленням КПК України 2012 
року вказані проблеми знайшли лише часткове вирішення.  

У підрозділі 1.2 “Поняття і процесуальна сутність затримання 
уповноваженою службовою особою” розглядаються сутнісні ознаки 
затримання уповноваженою службовою особою та розкривається його поняття.  

Встановлено, що сутнісні характеристики затримання уповноваженою 
службовою особою відображають такі положення:  

а) метою затримання уповноваженою службовою особою є негайне 
запобігання вчиненню злочину або припинення вже вчинюваного злочину, 
унеможливлення втечі особи, яку застали під час вчинення (замаху на 
вчинення) злочину або безпосередньо після цього, а також доставлення її до 
найближчого органу, в компетенцію якого входить здійснення кримінального 
провадження за даним фактом; 
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б) затримання уповноваженою службовою особою виражається в 
обмеженні свободи та особистої недоторканності особи, підозрюваної у 
вчиненні злочину, шляхом здійснення психологічного та/або фізичного впливу 
на неї, опосередкованого вербальними засобами, застосуванням фізичної сили, 
спеціальних засобів чи вогнепальної зброї;  

в) єдиним суб’єктом такого затримання є службова особа 
правоохоронного органу України, якій спеціальним законом надано право 
затримувати осіб, підозрюваних у вчиненні кримінальних правопорушень. 
Вказана уповноважена службова особа в конкретній, як правило раптово 
виникаючій обстановці, самостійно, без участі прокурора, слідчого, слідчого 
судді, суду ініціює затримання, приймає рішення про його застосування і 
безпосередньо реалізує таке рішення.  

г) поряд із невідкладним характером затримання уповноваженою 
службовою особою його застосування без ухвали слідчого судді може бути 
виправданим лише за умови, коли відповідна підозра формується на основі 
очевидних фактів і обставин, які особисто сприймалися уповноваженою 
службовою особою в момент вчинення (замаху на вчинення) злочину або 
безпосередньо після цього. Будь-які інші припущення щодо причетності певної 
особи до вчинення злочину, отримані вже у ході досудового розслідування 
протягом певного часу після події злочину, не можуть виступати як підстави 
затримання такої особи без попередньої оцінки обґрунтованості підозри з боку 
слідчого судді; 

д) з моменту, коли особа зазнала державно-владного впливу з боку 
уповноважених службових осіб, наслідком чого є відсутність можливості 
вільного пересування на власний розсуд, вона вважається затриманою за 
підозрою у вчиненні злочину.  

На підставі узагальнення вищевказаних сутнісних ознак дається 
визначення поняття затримання уповноваженою службовою особою. 

У підрозділі 1.3 “Місце інституту затримання уповноваженою 
службовою особою в системі кримінального провадження” визначається роль і 
місце інституту затримання уповноваженою службовою особою в системі 
кримінального провадження та його співвідношення із іншими кримінальними 
процесуальними інститутами. 

Встановлено, що в основі визначення ролі і місця затримання 
уповноваженою службовою особою в системі кримінального судочинства 
лежить законодавче визначення вказаного інституту як одного з різновидів 
заходів забезпечення кримінального провадження.  

Вказується на некоректність віднесення затримання уповноваженою 
службовою особою до числа засобів доказування, зокрема слідчих 
(розшукових) дій. Саме по собі вказане затримання не наділене системою 
пізнавальних прийомів і операцій, призначених та пристосованих для 
виявлення і закріплення доказової інформації про подію злочину, що мала 
місце у минулому.  

Заперечення визнання затримання уповноваженою службовою як засобу 
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доказування жодним чином не скасовує доказового значення протоколу такого 
затримання. В протоколі затримання відображаються відомості про місце, дату 
і час затримання, фактичні обставини, які послужили підставами для 
затримання, заяви, зроблені затриманим, та деякі інші дані, на підставі яких 
може бути встановлено наявність або відсутність фактів та обставин, що мають 
значення для кримінального провадження.  

Розділ 2 “Кримінальна процесуальна регламентація затримання 
уповноваженою службовою особою” складається з трьох підрозділів. 

У підрозділі 2.1 “Процесуальні підстави затримання уповноваженою 
службовою особою” вказується, що процесуальні підстави затримання 
уповноваженою службовою особою становлять законодавчо визначені типові 
ситуації, виникнення яких безпосередньо свідчитиме про вчинення злочину 
певною особою.  

Виходячи з функціонального призначення затримання уповноваженою 
службовою особою сформульовано основні вимоги до процесуальних підстав 
його застосування. По-перше, підстави затримання повинні відображати його 
невідкладний характер, обумовлений необхідністю якнайшвидшого реагування 
з боку уповноважених службових осіб правоохоронного органу на 
протиправний прояв. По-друге, підстави затримання повинні відображати 
ситуації безпосереднього особистого сприйняття суб’єктом затримання тих 
подій і фактів, які супроводжують вчинення протиправного діяння або 
слідують одразу після цього. По-третє, типові ситуації, визначені законодавцем 
як підстави затримання, повинні характеризуватися такою сукупністю умов, за 
яких очевидні факти і обставини приводитимуть до однозначного і 
переконливого висновку про причетність певної особи до події злочину. 

Результати аналізу змісту відповідних норм кримінального 
процесуального законодавства свідчать, що вищевказаним вимогам в цілому 
відповідають підстави затримання, передбачені п. 1-2 ч. 1 ст. 208 КПК України. 
Решта підстав або вступають у протиріччя із засадами здійснення 
кримінального провадження та загальними правилами застосування заходів 
його забезпечення (п. 3 ч. 1 ст. 208 КПК України), або відображають випадки 
застосування дещо іншого різновиду заходів забезпечення кримінального 
провадження, який за своєю правовою природою та цільовим спрямуванням 
відрізняється від затримання уповноваженою службовою особою і потребує 
окремої процесуальної регламентації умов, порядку та суб’єктів застосування 
(ч. 2 ст. 208 КПК України). 

Розглядаються питання тлумачення процесуальних підстав затримання 
уповноваженою службовою особою, їх використання у правозастосовній 
практиці, а також з урахуванням окремих критичних зауважень пропонується 
уточнена авторська редакція формулювання таких підстав. 

У підрозділі 2.2 «Процесуальний порядок затримання уповноваженою 
службовою особою» обґрунтовується недоцільність розширювального 
тлумачення категорії “процесуальний порядок затримання уповноваженою 
службовою особою”, наслідком якого стає безпідставне включення в структуру 
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останнього тих елементів, які хоч і пов’язані із затриманням (тобто 
відбуваються паралельно із затриманням або одразу після нього), однак в 
системі кримінального провадження мають відносно самостійний характер і 
власне цільове спрямування. Виходячи із цього робиться висновок, що 
визначений КПК України порядок проведення окремої процесуальної дії – 
затримання уповноваженою службовою – повинен охоплювати логічну 
послідовність трьох етапів: 1) обмеження свободи пересування особи в момент 
вчинення (замаху на вчинення) нею злочину або безпосередньо після цього; 
2) доставлення затриманої особи до органу досудового розслідування; 
3) передача затриманої особи органу досудового розслідування із відповідним 
процесуальним оформленням факту затримання. 

Реалізація першого етапу безпосередньо пов’язана із виникненням 
конкретної життєвої ситуації, яка обумовлює необхідність певного впливу 
(вербального, невербального, психологічного, фізичного) на особу, 
підозрювану у вчиненні злочину, з метою позбавлення її можливості 
продовжити злочинні дії, втекти з місця події, приховати ознаки своєї 
злочинної діяльності. Незалежно від характеру дій уповноваженої службової 
особи на початковому етапі затримання їх сутність зводиться до обмеження 
свободи пересування особи, обґрунтовано підозрюваної у вчиненні злочину, 
момент якого чітко визначений в ст. 209 КПК України. 

Етап доставлення передбачає примусове переміщення затриманої особи 
від місця, де згідно із вимогами ст. 209 КПК України відбулося затримання, до 
місця розташування найближчого підрозділу органу досудового розслідування. 
Принципово важливим аспектом реалізації даного етапу є строк його 
здійснення. Підтримується та додатково аргументується позиція, відповідно до 
якої існує необхідність законодавчого закріплення трьохгодинного граничного 
строку доставляння затриманого до органу досудового розслідування з 
моменту затримання.  

Вказується, що акт передачі затриманого уповноваженою службовою 
особою органу досудового розслідування в КПК України чітко не окреслений, 
але системний аналіз ряду його норм дає підстави виділити цю процедуру як 
окремий структурний елемент процесуального порядку затримання. На 
підставі приписів ч. 1 ст. 210, ст. 212, ч. 5 ст. 213 КПК України визначається 
порядок реалізації вказаного етапу затримання, за результатами якого 
затримана особа може вважатися такою, що передана в орган досудового 
розслідування, а процесуальна дія затримання уповноваженою службовою 
особою – завершеною. 

У підрозділі 2.3 “Процесуальне оформлення затримання уповноваженою 
службовою особою” вказується, що процесуальне оформлення затримання 
уповноваженою службовою особою переслідує ряд цілей, до яких відносяться 
такі: а) забезпечення закріплення, збереження і подальшого використання у 
кримінальному провадженні інформації, пов’язаної із проведення затримання, 
у тому числі відомостей про: час, місце, обставини затримання особи за 
підозрою у вчиненні злочину; коло осіб, залучених до проведення цієї 
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процесуальної дії; речі і документи, які були виявлені і вилучені під час 
затримання; зміст заяв, клопотань чи скарг затриманої особи; б) фіксація ходу і 
результатів проведення затримання із відображенням дій всіх учасників 
затримання в тому порядку, в якому вони мали місце у дійсності; в) 
засвідчення певних фактів й обставин, пов’язаних із затриманням: обмеження 
свободи пересування особи в певному місці з чітко визначеного у годинах і 
хвилинах моменту; виявлення і вилучення у затриманої особи певних 
матеріальних об’єктів; повідомлення затриманому підстав затримання та 
роз’яснення йому процесуальних прав; повідомлення інших осіб про 
затримання; в) репрезентація встановлених і закріплених фактів та обставин 
суб’єктам кримінальної процесуальної діяльності, які не брали безпосередньої 
участі у проведенні затримання, але використовують його результати для 
досягнення своїх завдань у сфері кримінального процесуального доказування. 

Встановлено, що більшість опитаних у ході дослідження практичних 
працівників (57% працівників оперативних підрозділів, 69% працівників 
органів прокуратури, 71% працівників органів досудового розслідування) 
вважають протокол затримання джерелом доказів у кримінальному 
провадженні. В той же час зауважується, що існуюча практика процесуального 
оформлення затримання уповноваженою службовою особою по суті нівелює 
вказану роль протоколу затримання, оскільки такий протокол перетворився на 
процесуальний акт, який має мінімальну доказову цінність і виконує суто 
технічну функцію документальної підстави для поміщення затриманої особи в 
ізолятор тимчасового тримання. Причина такого стану справ вбачається у тому, 
що складання протоколу затримання в порядку, передбаченому ст. 208 КПК 
України, в правозастосовній практиці помилково вважається виключною 
прерогативою слідчого. Як наслідок, має місце парадоксальна ситуація, коли 
протокол процесуальної дії складається особою, яка цю процесуальну дію не 
проводила. 

Розділ 3 “Забезпечення законності під час затримання уповноваженою 
службовою особою” складається з трьох підрозділів. 

У підрозділі 3.1 “Міжнародно-правові стандарти забезпечення 
законності під час затримання уповноваженою службовою особою” 
підкреслюється провідна роль міжнародно-правових стандартів у забезпеченні 
законності під час затримання уповноваженою службовою особою. 

Вказується, що застосування затримання за підозрою у вчиненні 
кримінального правопорушення безпосередньо стосується цілого ряду 
суб’єктивних прав, зокрема права на свободу та особисту недоторканність, 
права на повагу до людської гідності, права на справедливий суд, права на 
захист тощо. Відповідно, усі міжнародно-правові норми, незалежно від 
ступеня узагальненості мають безпосереднє відношення до інституту 
затримання уповноваженою службовою особою та, відповідно, формують 
стандарти забезпечення законності під час його практичної реалізації. 

Міжнародно-правові стандарти забезпечення законності під час 
затримання уповноваженою службовою особою визначаються як система 
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загальних положень, відображених у нормах і принципах міжнародного права, 
а також у прецедентній практиці міжнародних судових органів, які 
встановлюють механізм забезпечення прав і законних інтересів особи, щодо 
якої застосовуються будь-які форми обмеження свободи та особистої 
недоторканності у зв’язку із підозрою у вчиненні кримінального 
правопорушення. 

Надається характеристика міжнародно-правових стандартів забезпечення 
законності під час затримання уповноваженою службовою особою. 

У підрозділі 3.2 “Забезпеченість прав затриманого як основа законності 
затримання уповноваженою службовою особою” визначається, що права 
затриманого становлять не просту сукупність, а складну систему 
взаємопов’язаних правових можливостей, ускладнення у реалізації одного з 
яких невідворотно негативно відображається на реалізації інших. Відповідно, 
ефективність правозабезпечувальної діяльності уповноважених службових 
осіб під час затримання потребує комплексної оцінки з урахуванням 
вищевказаних системних зв’язків. Для цього пропонується використовувати 
характеристику забезпеченості прав затриманого, критеріями якої є: правова 
визначеність ситуації, пов’язаної із обмеженням свободи та особистої 
недоторканності затриманого у зв’язку із підозрою у вчиненні злочину; 
обізнаність затриманого про свої процесуальні права; проінформованість 
визначеного законом кола третіх осіб про факт затримання; безперешкодний 
доступ затриманого до правової допомоги; безпечні умови життєдіяльності 
затриманого; належне поводження із затриманим, повага до його гідності. 

З урахуванням характеристики вказаних критеріїв визначаються недоліки, 
що мають місце у практичній діяльності правоохоронних органів України, 
формулюються пропозиції щодо їх усунення та вдосконалення практики 
застосування затримання уповноваженою службовою особою в частині 
забезпечення його законності.  

У підрозділі 3.3 “Вдосконалення процесуальної форми затримання 
уповноваженою службовою особою в контексті забезпечення законності під 
час його застосування” констатується, що недосконалість процесуальної 
форми затримання, її пробільність, внутрішня суперечливість окремих 
процедур, а також суперечності з іншими кримінальними процесуальними 
інститутами негативно відображаються на дотриманні законності під час 
застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження. 

Зазначається, що чинна редакція ч. 1 ст. 208 КПК України де-юре 
позбавляє уповноважену службову особу можливості здійснити затримання без 
ухвали слідчого судді в ситуаціях, коли підозра щодо певної особи буде 
стосуватись кримінального проступку або злочину, санкція за вчинення якого 
не передбачає покарання у вигляді позбавлення волі. Також у світлі приписів  
ч. 1 ст. 208 КПК України проблематичним видається застосування затримання 
в обстановці, коли уповноваженій службовій особі на місці подій складно дати 
точну кримінально-правову кваліфікацію вчинюваного або щойно вчиненого 
протиправного діяння. В той же час уповноважена службова особа зобов’язана 
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належним чином реагувати на будь-яке кримінальне правопорушення. 
Виходячи із цих міркувань, робиться висновок, що процесуальна форма 
затримання уповноваженою службовою особою повинна передбачати 
можливість застосування вказаного заходу забезпечення кримінального 
провадження до особи, яка підозрюється у вчиненні будь-якого кримінального 
правопорушення, незалежно від статті кримінального закону, за якою 
кваліфікується діяння такої особи. 

Встановлено, що причиною формування вищезазначеної негативної 
практики слід вважати ту обставину, що процесуальна форма затримання без 
ухвали слідчого судді не передбачає чіткого розмежування між двома 
окремими інститутами: затриманням як процесуальною дією, та тимчасовим 
триманням затриманого під вартою, застосовуваним як тимчасовий 
запобіжний захід на підставі мотивованого рішення слідчого. З урахуванням 
вказаної диференціації пропонується удосконалена процедура перебігу 
затримання без ухвали слідчого судді та формулюються пропозиції щодо 
внесення відповідних змін і доповнень до КПК України. 
 

ВИСНОВКИ 
 

У дисертації здійснено теоретичне узагальнення та запропоновано нове 
вирішення наукового завдання, яке полягає у розробленні теоретико-правових і 
практично-прикладних положень, пов’язаних зі здійсненням затримання 
уповноваженою службовою особою. Найбільш суттєвими з них є такі: 

1. Визначено поняття і процесуальну сутність затримання уповноваженою 
службовою особою як заходу забезпечення кримінального провадження, який 
застосовується без ухвали слідчого судді працівником правоохоронного органу, 
наділеного спеціальним законом відповідними повноваженнями, щодо особи, 
обґрунтовано підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушення на 
основі очевидних фактів і обставин, які особисто сприймалися працівником 
правоохоронного органу в момент вчинення (замаху на вчинення) 
кримінального правопорушення або безпосередньо після цього, і виражається 
у проведенні процесуальної дії, пов’язаної із обмеженням свободи та особистої 
недоторканності такої особи з метою запобігання або припинення її 
протиправних дій, унеможливлення втечі та доставлення її до найближчого 
органу, в компетенцію якого входить перевірка вказаної підозри шляхом 
проведення досудового розслідування. 

2. Встановлено, що затримання уповноваженою службовою особою 
представляє собою самостійний захід забезпечення кримінального 
провадження, який у структурі цілеспрямованості кримінальної процесуальної 
діяльності посідає окреме місце. Забезпечувальний вплив затримання 
уповноваженою службовою особою на нормальний хід кримінального 
провадження досягається за рахунок обмеження свободи та особистої 
недоторканності підозрюваної особи в момент вчинення нею кримінального 
правопорушення або безпосередньо після цього і доставлення такої особи до 
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компетентного органу для перевірки первинної підозри шляхом проведення 
досудового розслідування. Зазначене цільове призначення інституту 
затримання уповноваженою службовою особою не дозоляє охарактеризувати 
його як тимчасовий запобіжний захід, складову частину процесу застосування 
запобіжного заходу або як засіб доказування. 

3. Розкрито зміст процесуальних підстав затримання уповноваженою 
службовою особою як змодельованих законодавцем типових ситуацій, що 
характеризуються такою сукупністю умов, за якої підозра у вчиненні 
кримінального правопорушення щодо затримуваної особи прямо випливатиме 
з очевидних фактів та обставин, безпосередньо сприйнятих уповноваженою 
службовою особою.  

4. Проаналізовано процесуальний порядок затримання уповноваженою 
службовою особою на основі чіткої законодавчої регламентації 
взаємопов’язаних та взаємообумовлених дій, спрямованих на практичне 
застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження, які 
об’єднуються логічною послідовністю трьох етапів: 1) обмеження свободи 
пересування особи в момент вчинення (замаху на вчинення) нею злочину або 
безпосередньо після цього; 2) доставлення затриманої особи до органу 
досудового розслідування; 3) передача затриманої особи органу досудового 
розслідування із відповідним процесуальним оформленням факту затримання. 

5. Встановлено, що протокол затримання уповноваженою службовою 
особою становить виключно важливий засіб закріплення і збереження 
доказової інформації, яка отримується в результаті проведення вказаної 
процесуальної дії, фіксації відомостей, ознак і процесів, які мають місце при 
цьому. Вказаний протокол засвідчує дотримання процесуальної форми 
застосування затримання і дозволяє передати отримані відомості суб’єктам 
кримінальної процесуальної діяльності, які не брали безпосередньої участі у 
проведенні затримання, але використовують його результати для досягнення 
своїх завдань у сфері кримінального процесуального доказування. Виходячи з 
цього вказаний протокол повинен складатися тим суб’єктом, який провів 
відповідну процесуальну дію, тобто уповноваженою службовою особою, що 
повною мірою узгоджується із приписами КПК України та сутністю 
кримінального процесуального протоколювання.  

6. Міжнародно-правові стандарти забезпечення законності під час 
затримання уповноваженою службовою особою представлені як система 
відображених у нормах і принципах міжнародного права, а також у 
прецедентній практиці міжнародних судових органів загальних положень, які 
встановлюють механізм забезпечення прав і законних інтересів особи, щодо 
якої застосовуються будь-які форми обмеження свободи та особистої 
недоторканності у зв’язку із підозрою у вчиненні кримінального 
правопорушення. 

7. Визначено, що основою законності під час здійснення затримання 
уповноваженою службовою особою є забезпеченість прав затриманого, під 
якою слід розуміти такий стан системи відносин, що виникають і розвиваються 
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у зв’язку із здійсненням затримання, який характеризується наявністю 
сприятливих умов для повноцінної реалізації суб’єктивних прав затриманої 
особи, їх ефективною охороною та своєчасним відновленням у разі 
порушення. Комплексна оцінка забезпеченості прав затриманого в кожному 
конкретному випадку затримання повинна здійснюватися на підставі таких 
критеріїв: правова визначеність ситуації, пов’язаної із обмеженням свободи та 
особистої недоторканності затриманого у зв’язку із підозрою у вчиненні 
злочину; обізнаність затриманого про свої процесуальні права; 
поінформованість визначеного законом кола третіх осіб про факт затримання; 
безперешкодний доступ затриманого до правової допомоги; безпечні умови 
життєдіяльності затриманого; належне поводження із затриманим, повага до 
його гідності. 

8. Встановлено, що процесуальна форма затримання уповноваженою 
службовою особою повинна передбачати можливість застосування вказаного 
заходу забезпечення кримінального провадження до особи, яка підозрюється у 
вчиненні будь-якого кримінального правопорушення, незалежно від статті 
кримінального закону, за якою кваліфікується діяння такої особи. Такий 
висновок випливає з двох посилок: а) уповноважена службова особа 
зобов’язана забезпечити доставлення до органу досудового розслідування 
особи, підозрюваної у вчиненні будь-якого кримінального правопорушення, що 
з практичної точки зору неможливо зробити без обмеження тією чи іншою 
мірою свободи та особистої недоторканності останньої; б) будь-яке обмеження 
свободи та особистої недоторканності особи у зв’язку із підозрою у вчиненні 
кримінального правопорушення, здійснюване працівниками правоохоронних 
органів без ухвали слідчого судді, має відбуватися в рамках чіткої 
кримінальної процесуальної регламентації із відповідним процесуальним 
оформленням даного факту.  

9. З метою удосконалення процесуальної форми затримання без ухвали 
слідчого судді в КПК України доведено доцільність такого порядку його 
проведення, за якого у найкоротший строк з моменту доставлення затриманого 
уповноваженою службовою особою в орган досудового розслідування, але не 
пізніше 12 годин з моменту затримання, визначеного згідно із вимогами ст. 209 
КПК України, слідчий повинен вирішити питання про правомірність і 
доцільність подальшого перебування затриманого під вартою. Якщо підозра не 
знаходить свого підтвердження, то затримана особа підлягає негайному і 
безумовному звільненню.  

Інтеграція запропонованих в рамках цього дослідження ідей із 
вдосконалення процесуальної форми затримання уповноваженою службовою 
особою дала підстави для формулювання таких пропозицій щодо внесення 
відповідних змін і доповнень до кримінального процесуального законодавства: 

а) частину 1 ст. 208 викласти у такій редакції: 
“Уповноважена службова особа має право без ухвали слідчого судді, суду 

затримати особу, підозрювану у вчиненні кримінального правопорушення, 
лише у випадках: 
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1) якщо цю особу застали під час вчинення кримінального 
правопорушення або замаху на його вчинення; 

2) якщо безпосередньо після вчинення кримінального правопорушення 
очевидець, в тому числі потерпілий, прямо вкаже на цю особу як на таку, яка 
щойно вчинила кримінальне правопорушення; 

3) якщо виявлена безпосередньо після вчинення кримінального 
правопорушення сукупність очевидних ознак на місці події, тілі, одязі особи 
або при такій особі явно вказує на те, що саме ця особа щойно вчинила 
кримінальне правопорушення”; 

б) доповнити КПК України статтею 210-1 такого змісту: 
“Стаття 210-1. Тимчасове тримання під вартою затриманого 
1. За наявності обґрунтованої підозри у вчиненні затриманим уповноваженою 

службовою особою злочину, за який передбачене покарання у вигляді позбавлення 
волі, а також за наявності ризиків, які дають достатні підстави вважати, що 
затриманий після свого звільнення може здійснити дії, передбачені ч. 1 ст. 177 
КПК України, слідчий виносить мотивовану постанову про тимчасове тримання 
затриманого під вартою до вирішення питання про обрання стосовно нього 
запобіжного заходу. Копія постанови негайно надсилається прокурору”; 

в) статтю 211 КПК України викласти у такій редакції: 
“1. Затриманий уповноваженою службовою особою не пізніше 

дванадцяти годин з моменту затримання, який визначається згідно із вимогами 
ст. 209 цього Кодексу, підлягає звільненню, крім випадків, передбачених ст. 
210-1 цього Кодексу. 

2. Строк тимчасового тримання затриманого під вартою до вирішення 
питання про обрання стосовно нього запобіжного заходу не може 
перевищувати сімдесяти двох годин з моменту затримання, який визначається 
згідно з вимогами ст. 209 цього Кодексу. Не пізніше ніж за дванадцять годин до 
закінчення цього строку затриманий повинен бути доставлений до суду для 
розгляду клопотання про обрання стосовно нього запобіжного заходу або 
звільнений з-під варти”. 
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прикладних положень, пов’язаних із здійсненням затримання уповноваженою 
службовою особою. Визначається поняття і процесуальна сутність затримання 
уповноваженою службовою особою, з’ясовується його місце в системі 
кримінального провадження, досліджуються процесуальні підстави та 
процесуальний порядок такого затримання, особливості його процесуального 
оформлення, розглядаються актуальні питання забезпечення законності під час 
застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження. 

Затримання уповноваженою службовою особою розглядається як 
самостійний захід забезпечення кримінального провадження, який 
застосовується без ухвали слідчого судді працівником правоохоронного органу, 
наділеного спеціальним законом відповідними повноваженнями, щодо особи, 
обґрунтовано підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушення на 
основі очевидних фактів і обставин, які особисто сприймалися працівником 
правоохоронного органу в момент вчинення (замаху на вчинення) 
кримінального правопорушення або безпосередньо після цього, і виражається 
у проведенні процесуальної дії, пов’язаної із обмеженням свободи та особистої 
недоторканності такої особи з метою запобігання або припинення її 
протиправних дій, унеможливлення втечі та доставлення її до найближчого 
органу, в компетенцію якого входить перевірка вказаної підозри шляхом 
проведення досудового розслідування. 

Окреслено напрямки вдосконалення процесуальної форми затримання 
уповноваженою службовою особою та визначено шляхи їх реалізації у 
нормотворчості та правозастосуванні.  

Обґрунтовано позицію, згідно з якою процесуальна форма затримання 
уповноваженою службовою особою повинна передбачати можливість 
застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження до 
особи, яка підозрюється у вчиненні будь-якого кримінального 
правопорушення, незалежно від статті кримінального закону, за якою 
кваліфікується діяння такої особи.  

Сформульовано науково обґрунтовані пропозиції щодо внесення 
відповідних змін і доповнень до кримінального процесуального законодавства. 

Ключові слова: заходи забезпечення кримінального провадження, 
затримання без ухвали слідчого судді, затримання уповноваженою службовою 
особою, підозра у вчиненні кримінального правопорушення, затриманий, 
тимчасовий запобіжний захід, забезпеченість прав затриманого, 
міжнародно-правові стандарти затримання. 
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The dDissertation is addressed to scientific research of theoretical and practical 
dispositions connected with execution of detention by an authorized officer.  

Detention by an authorized officer is considered as an unassisted measure of 
ensuring criminal proceeding, administered without a determination from 
investigating judge by a law enforcement officer vested with jurisdiction thereof by 
special law, regarding the body, legitimately suspected in committing a criminal 
offence based on patent facts and circumstances, personally perceived by a law 
enforcement officer at the moment of committing(attempted commission) a criminal 
offence or immediately after it, and resulting in running a proceeding , connected 
with a custodial restraint and personal security restraint of such body with intent of 
prevention or determination of their illegal activities, eliminating the escape and 
transporting them to the nearest unit , the purview of which includes verification of 
the suspicion mentioned above by conducting a prejudicial inquiry.  

The necessity of dividing factual and procedural foundations for a detention by 
an authorized officer is pointed out. By the latter it is suggested to comprehend 
typical situations modeled by a member of legislative body, characterized by such a 
set of conditions, under which the suspicion of committing a criminal offence 
regarding the detainee will follow right from the patent facts and circumstances, 
personally perceived by a law enforcement office. On the basis of such 
comprehension claims are formed, which are asserted to the mentioned foundations, 
as well as the clarified list of the latter.  

Procedural order of detention by an authorized officer is submitted in a form of 
distinctly regulated by law, linked and mutually conditioned actions, aimed at 
practical execution of the mentioned measure of ensuring criminal proceeding, 
which are connected in a logical sequence of three stages: 1) restrictions on the 
freedom of movement of the body at the moment of committing (attempted 
commission) a criminal offence or immediately after it 2) transporting them to the 
prejudicial inquiry unit; 3) transfer of the detainee to the prejudicial inquiry unit 
with an appropriate registration of the fact of the detention.  

When considering the special aspects of the procedural registration of the 
detention, thesis is based in that the protocol of detention must remain the same 
subject who conducted the appropriate procedural actions and personally observed 
the consequential facts and circumstances, i. e. by an authorized officer.  

Also in the context of the ensuring of the mentioned lawfulness, relevant issues 
of the improvement of the procedural form of detention by an authorized officer are 
considered and appropriate suggestions are formed, to be executed in spheres of 
creation of regulatory acts and law enforcement.  

Keywords: measures of ensuring the criminal proceeding, detention without a 
determination from investigating judge, detention by an authorized officer, suspicion in 
committing a criminal offence, detainee, provisional measure of restraint, ensuring the 
detainee’s rights, internationally accepted statutory standards of detention. 


