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Серед науковців і практиків не викликає сумніву та обставина, що 

процедура затримання особи за підозрою у вчиненні злочину повинна 

знаходитись у сфері кримінальної процесуальної регламентації. На 

сьогоднішній день норми чинного Кримінального процесуального кодексу 

України визначають підстави, умови та порядок затримання уповноваженою 

службовою особою, права затриманого та обов’язки суб’єктів процесуальної 

діяльності із їх забезпечення. Визнання процесуальної природи вказаного 

виду затримання передбачає розв’язання наукової проблеми із визначення 

його сутності як кримінального процесуального інституту. В той же час слід 

відзначити, що вирішення означеного завдання ускладнюється в силу певних 

причин, до числа яких можна віднести наступні: полісемантичність терміну 

“затримання” в законодавстві, процесуальній науці та правозастосовній 

практиці; неоднозначність законодавчих приписів, в яких розкривається 

процесуальна сутність затримання за підозрою у вчиненні злочину; 

відсутність єдності думок науковців з даного питання. За таких умов існує 

необхідність комплексного дослідження сутнісних характеристик затримання 

уповноваженою службовою особою.

Тема дисертаційного дослідження є достатньо актуальною у 

теперішній час, складною і практично важливою, оскільки інститут 

затримання в кримінальному провадженні за останні роки зазнав істотної

діяльність
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трансформації. Цей інститут сьогодні перебуває на складному шляху свого 

становлення та теоретичного осмислення, потребує вичерпної аргументації й 

зваженого наукового юридичного підходу.

За зовнішньою формою вираження затримання уповноваженою 

службовою особою представляє собою регламентовану кримінальним 

процесуальним законом послідовність дій, пов’язаних із обмеженням 

свободи особи, підозрюваної у вчиненні злочину. З точки зору юридичної 

науки, сказане вище обумовлює необхідність виділення та глибокого аналізу 

окремих етапів проведення затримання уповноваженою службовою особою в 

кримінальному процесі.

Необхідність наукової розробки цих питань зумовлена незадовільним 

сучасним станом діяльності осіб, уповноважених законом на затримання, що 

негативно позначається на охороні та захисті прав і свобод людини. Саме 

тому, на сьогоднішній день вирішення вказаних питань набуло доленосного 

значення, у зв’язку з чим воно виступає на перший план, як необхідна 

запорука забезпечення стабільності та правопорядку в державі.

Разом з тим затримання підозрюваного супроводжується численними 

проблемами, які обумовлені відсутністю єдиного поняття інституту 

затримання підозрюваного, комплексного відображення цього поняття в 

законодавчих актах, єдності поглядів з основних питань затримання 

підозрюваного. До цього часу відсутнє єдине тлумачення фактичних підстав 

застосування затримання, у тому числі превентивного, щодо визначення осіб, 

уповноважених на здійснення відповідних дій, не передбачено особливих 

механізмів реалізації додаткових гарантій для затриманих, які належать до 

вразливих груп; не розроблено порядку фізичного захвату та доставления 

особи до органу досудового розслідування. Ряд проблем пов’язані й з 

процесуальним оформленням затримання уповноваженою службовою 

особою та супровідних заходів (зокрема обшуку затриманої особи), 

своєчасним та правильним повідомленням затриманих про їх права на



отримання правової допомоги, своєчасним повідомленням родичів 

затриманого та Центрів надання безоплатної правової допомоги.

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків та 

рекомендацій. В процесі дослідження дисертант, використовуючи загальний 

метод наукового пізнання -  діалектичний, а також порівняльно -  правовий 

та формально -  юридичний методи, метод формальної логіки, історико -  

правовий, системно -  структурний методи, метод моделювання, 

документальний та статистичний методи, соціологічний метод -  

сформулював висновки і пропозиції за темою дослідження.

Цікавими і змістовними є представлені дисертантом дані опитування 

понад 114 співробітників оперативних підрозділів, 134 слідчих та 68 

працівників прокуратури. Наведені дані емпіричного підґрунтя дослідження 

без сумніву є значним внеском до розвитку науки кримінального процесу. 

Вони ввійдуть до науково-інформаційних баз і можуть скласти основу для 

подальших наукових досліджень порушеної автором проблеми, а також 

будуть корисними для практичної діяльності органів і посадових осіб, які 

здійснюють кримінальне судочинство.

Достовірність і новизна наукових положень, висновків та 

рекомендацій. Представлені, на підставі проведеного дослідження, на захист 

ряд положень і висновків мають значний науковий і практичний інтерес та 

безумовно ознаки новизни.

В дисертації представлено розв’язання нової наукової проблеми 

застосування заходу забезпечення кримінального провадження -  затримання 

уповноваженою службовою особою у формі проведення відповідної 

процесуальної дії. В результаті цього сформульовано ряд висновків і 

пропозицій, які можуть мати значення для розвитку юридичної науки, 

вдосконалення кримінального процесуального законодавства та практики 

його застосування.

В рамках комплексного підходу до удосконалення процесуальної форми 

затримання уповноваженою службовою особою сформульовані пропозиції



щодо ряду її системних змін, зокрема: а) передбачати можливість затримання 

особи, яка підозрюється у вчиненні будь-якого кримінального 

правопорушення, не залежно від його кримінально-правової кваліфікації; б) 

процесуальне оформлення затримання зі складанням відповідного протоколу 

повинно здійснюватися виключно уповноваженою службовою особою, тобто 

тим суб’єктом, який безпосередньо провів процесуальну дію і особисто при 

цьому сприймав супроводжуючі її факти, обставини, процеси, явища та 

ознаки; 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.

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.

Дисертантом встановлено, що протокол затримання уповноваженою 

службовою особою представляє собою 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 із цього, вказаний протокол повинен 

складатися тим суб’єктом, який провів відповідну процесуальну дію, тобто 

уповноваженою службовою особою, що в повній мірі узгоджується із 

приписами КГЖ України та сутністю кримінального процесуального 

протоколювання. При такому підході з’являться передумови для посилення 

доказової цінності протоколу затримання внаслідок більш повного 

відображення у ньому відомостей про факти і обставини вчинення 

кримінального правопорушення та причетних до нього осіб, характер діянь 

таких осіб перед та у момент затримання, розвиток подій, пов’язаних із 

затриманням, у тій послідовності, в якій вони сприймалися уповноваженою 

службовою особою.

Міжнародно-правові стандарти забезпечення законності під час 

затримання уповноваженою службовою особою у дисертації представлені у 

якості системи 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.

Інтеграція запропонованих в рамках дослідження ідей із вдосконалення 

процесуальної форми затримання уповноваженою службовою особою дала 

підстави для формулювання дисертантом наступних пропозицій щодо 

внесення відповідних змін і доповнень в кримінальне процесуальне 

законодавство:

а) частину 1 ст.208 викласти у наступній редакції:

“Уповноважена службова особа має право без ухвали слідчого судді, 

суду затримати особу, підозрювану у вчиненні кримінального 

правопорушення, лише у випадках:



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 наступного змісту:

“Стаття 210-1 Тимчасове тримання під вартою затриманого

1. При наявності обґрунтованої підозри у вчиненні затриманим 

уповноваженою службовою особою злочину, за який передбачене покарання 

у виді позбавлення волі, а також при наявності ризиків, які дають достатні 

підстави вважати, що затриманий після свого звільнення може здійснити дії, 

передбачені ч.І 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 в наступній 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 статтею 210-1 цього Кодексу.

Повнота викладу наукових положень, висновків та рекомендацій, 

сформульованих у дисертації та в опублікованих працях. Основні 

положення дисертації відображені у десяти публікаціях за темою дисертації, 

у тому числі шести статтях, з яких у наукових журналах та збірників 

наукових праць, визначених МОН України як фахові видання з юридичних 

наук (у тому числі одному -  у періодичному виданні іншої держави),



чотирьох тезах доповідей на научно - практичних конференціях.

Важливість для юридичної науки, одержаних автором дисертації 

результатів. Дисертаційне дослідження Д. В. Лазаревої має теоретико -  

прикладний характер, тому його значення може бути виявлене як у сфері 

подальших наукових досліджень, так і в правоохоронній практиці.

Позитивно оцінюючи науково -  теоретичну і практичну значимість 

дисертаційного дослідження Д.В. Лазаревої, її наукову новизну та 

можливість використання пропозицій та рекомендацій дисертанта для 

вдосконалення досудового розслідування, практики його застосування, 

системи протидії злочинності в цілому, необхідно зазначити, що наукова 

розробка не позбавлена окремих вад, низка положень мають дискусійний 

характер чи викликають певні зауваження, які вимагають додаткової 

аргументації в процесі захисту.

1. У підрозділі 1.1. «Ґенеза наукових поглядів на правову природу 

затримання уповноваженою службовою особою» у достатньо розгорнутому 

вигляді приведені позиції вчених-процесуалістів відносно визначення 

поняття і сутності затримання уповноваженою службовою особою (стор. 20 -  

40 дис.) В той же час, вважаю, що їх розбір з подальшим формулюванням 

позитивних та негативних сторін здійснено недостатньо.

2. Потребує додаткового обґрунтування на захисті пропозиція 

автора надати можливість уповноваженій службові особі затримувати особу, 

яка підозрюється у вчиненні будь-якого кримінального правопорушення, не 

залежно від статті кримінального закону, за якою кваліфікується діяння такої 

особи. Даний аспект має не тільки науково-теоретичне, а й цілком 

практично-прикладне значення. Адже правильне розуміння того, що з себе 

представляють підстави затримання, яким чином вони повинні 

формулюватися, є основою для законотворчої роботи у сфері процесуальної 

регламентації цього інституту.

3. Дисертанту доцільно більш чітко формулювати власні 

пропозиції (стор. 60 дис.). Навіть погоджуючись із авторитетними



науковцями (Корнуков В. М., Смоков С. М.) щодо кримінального 

процесуального примусу і його широти та неоднорідності застосування, 

робота мала більшу актуальність та новизну у випадку, за якого автор 

самостійно визначив та обґрунтував неоднорідність та багатогранність 

кримінального примусу.

4. У 2016 році О. В. Шульгою (м. Київ) була захищена дисертація 

на тему «Затримання уповноваженою службовою особою у кримінальному 

процесі». Потребує обговорення під час захисту розбіжність у поглядах з 

зазначеним автором на кола службових осіб, уповноважених на здійснення 

затримання та в подальшому здійснення ними досудового розслідування 

протиправного діяння.

5. Дисертація значно б виграла у плані практичної складової, якщо 

більш докладно було б досліджено міжнародний досвід затримання 

уповноваженою службовою особою, адже охорона і захист прав фізичних та 

юридичних осіб є пріоритетом сучасної правової держави. За таких обставин 

надзвичайно актуалізується проблема дотримання законності під час 

застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження.

Але висловлені зауваження не впливають на загалом позитивну оцінку 

роботи та істотно не зменшують її теоретичного і практичного рівня. 

Дисертація є завершеним науковим дослідженням, де вирішується низка 

проблемних питань щодо удосконалення процесу затримання 

уповноваженою службовою особою.

Автореферат за своїм змістом відповідає основним положенням 

дисертації та повністю відображає зміст, основні положення, висновки та 

пропозиції, які сформульовані в роботі. Зміст роботи, об’єкт і предмет 

дослідження, основні положення і результати дисертації цілком відповідають 

заявленій науковій спеціальності.

Дисертація є самостійною роботою, пройшла належну апробацію. 

Оформлення дисертації та автореферату відповідає встановленим МОН 

України вимогам.



висновок
Дисертація на тему «Затримання уповноваженою службовою особою» , 

що подана на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук 

(доктора філософії) (спеціальність 12.00.09 -  кримінальний процес та 

криміналістика; судова експертиза; оперативно -  розшукова діяльність), 

безумовно є завершеним, оригінальним монографічним дослідженням, яке 

цілком відповідає вимогам пунктів 9, 11, 13 «Порядку присудження наукових 

ступенів», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 

липня 2013 року №567, а її автор, Лазарева Дарія Володимирівна, 

заслуговує на присудження наукового ступеня кандидата юридичних наук.

Офіційний опонент: 
Керуючий партнер 
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