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Розслідування будь-якого кримінального пра-
вопорушення вимагає від працівників правоохо-
ронних органів проведення ряду слідчих (розшу-
кових) дій, пошукових заходів, негласних слідчих 
(розшукових) та інших процесуальних дій. Крім 
того, кожен вид суспільно-небезпечних діянь є 
унікальним у зв’язку зі своїми кримінально-пра-
вовими та криміналістичними характеристика-
ми. Тому і визначення переліку, особливостей 
проведення зазначених дій та заходів будуть від-
різнятися у кожному конкретному випадку. Слід 
зазначити, що для більшості злочинів проти мо-
ральності характерною є взаємодія двох та більше 
осіб, які бачать один одного, певні речі, об’єкти у 
перший та, можливо, в останній раз. З огляду на 
це, у проаналізованих кримінальних проваджен-
нях неодноразово виникала необхідність у прове-
денні пред’явлення для впізнання. 

Взагалі, окремі аспекти організації і так-
тики пред’явлення для впізнання розглядали 
такі вчені, як О. Я. Гінзбург, М. М. Гапанович, 
М. О. Головецький, А. В. Дулов, В. О. Коновало-
ва, В. Г. Лукашевич, Є. Д. Лук’янчиков, А. Р. Ра-
тінов, М. В. Салтевський, К. О. Чаплинський, 
В. Ю. Шепітько та інші. Втім, тактика проведен-
ня зазначеної слідчої (розшукової) дії у розрізі 
вчинення злочинів проти моральності майже не 
досліджувалася.

Завданням статті є дослідження організації і 
тактики пред’явлення для впізнання при розслі-
дуванні злочинів проти моральності.

Стосовно поняття досліджуваної слідчої (роз-
шукової) дії слід зазначити, що ще у середині 
ХХ-го століття М. С. Строгович наголошував на 
тому, що у процесі доказування цей прийом ві-
домий протягом тисячоліть, адже він існував у 
кримінально-процесуальних системах усіх ча-
сів і народів [13, с. 318]. Інші науковці у цьому 
ж розрізі зазначають, що впізнавання є одним з 
основних психічних процесів, який складається 
із сукупності стадій, об’єднаних загальною наз-
вою – процес формування показань впізнаючого.  

Названі стадії взаємопов’язані і охоплюють: 
сприйняття об’єктів; запам’ятовування і збе-
реження у пам’яті ознак сприйманого об’єкта; 
відтворення уявного образу, раніше сприйня-
того; впізнавання пред’явленого для впізнання 
[6, с. 155]. Тобто процес впізнання ґрунтується 
на загальних правилах психології людини, дослі-
дження яких сприяє працівникам правоохорон-
них органів у проведенні цієї процесуальної дії.

Слід акцентувати увагу на тому, що можли-
вість впізнавання людиною різноманітних об’єк-
тів матеріального світу, які якимось чином пов’я-
зані з подією злочину, є безумовною вказівкою до 
використання цього заходу. Адже психологічний 
процес впізнавання об’єктів, які людина бачи-
ла раніше використовується під час проведення 
слідчих (розшукових) дій, а також у процесі опе-
ративно-службової діяльності правоохоронних 
органів. Пред’явлення об’єктів для впізнавання 
може використовуватися як тактичний прийом 
під час проведення допиту. Впізнавання може 
відбутися під час проведення обшуку, коли до 
участі у ньому запрошують осіб (потерпілих, 
свідків), які добре знають ознаки розшукуваних 
об’єктів. Впізнавання, як психологічний при-
йом, використовується під час проведення слід-
чого експерименту у вигляді перевірки показань 
на місці тощо [8, с. 47].

Ми підтримуємо позицію науковців, які сфор-
мулювали поняття пред’явлення для впізнання 
як слідчої дії, що полягає у пред’явленні особі 
об’єктів, які вона спостерігала раніше у зв’язку з 
подією злочину, з метою встановлення їхньої то-
тожності чи групової належності. Автор визначи-
ла, що загальними підставами для пред’явлення 
для впізнання є: заява особи під час допиту про те, 
що вона може впізнати об’єкт, який спостерігала 
раніше, і добре пам’ятає його ознаки та відмінно-
сті; під час допиту особа називає лише загальні 
риси об’єкта, не може точно описати його відмін-
ності, але висловлює впевненість, що зможе його 
впізнати, коли побачить [3, с. 183].
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Тобто особі, як доречно наголошує І. Борисен-
ко, пред’являють об’єкти, образи яких вона порів-
нює з уявними образами об’єктів, які спостерігала 
раніше, і на цій підставі робить висновок про їхню 
подібність. У зв’язку з цим не слід забувати, що 
іноді результати пред’явлення для впізнання мо-
жуть бути помилковими як через свідомо неправ-
диві свідчення особи, яка впізнає, так і у зв’язку з 
її сумлінною оманою [1, с. 77].

Аналіз матеріалів кримінальних проваджень 
дозволив встановити, що при розслідуванні зло-
чинів проти моральності для впізнання пред’яв-
ляються наступні об’єкти: є живі особи (91%), 
рідше – різні речі (31%) та інше (приміщення, ді-
лянки місцевості, тварини) (3%). 

Слід наголосити на тому, що у досліджуваній 
категорії кримінальних проваджень найскладні-
шим та об’ємним є пред’явлення для впізнання 
живої особи. Воно проводиться у випадках, коли: 
особа, яка підлягає пред’явленню, не була раніше 
відома тому, хто впізнає, але спостерігалася ним 
у зв’язку зі злочинною подією; той, хто впізнає, 
знав раніше особу, яка пред’являється, але не 
може повідомити про неї необхідних даних (на-
приклад, не може повідомити її прізвище та ім’я); 
особа добре знайома тому, хто впізнає, одначе вона 
це знайомство заперечує [3, с. 185].

З огляду на зазначені статистичні дані, осо-
бливу увагу слід приділити пред’явленню для впі-
знання осіб. Процес проведення впізнання скла-
дається з трьох етапів: підготовка до проведення; 
робочий етап (проведення впізнання); фіксація 
результатів. Стосовно організаційно-підготовчих 
заходів, то, дослідивши їх загальне визначення, 
надане К. О. Чаплинським [15, с. 34], та застосу-
вавши його до злочинів проти моральності, нами 
визначено такі їхні елементи: попередній допит 
особи, яка впізнає; визначення місця, часу і спосо-
бу проведення впізнання; створення оптимальних 
умов для проведення даної слідчої дії; визначен-
ня способу фіксації ходу і результатів впізнання; 
підбір статистів і понятих; підготовка необхідних 
науково-технічних засобів; забезпечення охорони 
злочинців, які знаходяться під вартою; інструк-
таж усіх учасників даної слідчої (розшукової) дії.

Щодо деяких з ним висловимо свою думку. 
Стосовно попереднього допиту наголосимо на 
тому, що він при впізнанні повинен розглядати-
ся на рівні з перевіркою показань свідків. Адже 
у результаті пред’явлення для впізнання свідок 
або потерпілий роблять заяву про впізнання або 
невпізнання особи, предметів, речей, що є нічим 
іншим як показаннями свідка. Тому, з метою за-
безпечення достовірності такого роду показань, 
які в окремих випадках мають важливе значен-
ня для висновків у справі, слідчий зобов’язаний 
неухильно дотримуватись тактичних правил до-
питу свідків при впізнанні. Такими правилами є:  

детальний допит свідка про прикмети і особли-
вості предмета або особи до пред’явлення для 
впізнання і докладний запис показань у прото-
колі допиту; особа або предмет, що підлягають 
впізнанню, пред’являються для впізнання, не ізо-
льовано, а серед інших осіб або аналогічних пред-
метів. Інакше, у разі пред’явлення для впізнання 
тільки одного предмета або особи, свідок, пси-
хологічно налаштований на процедуру впізнан-
ня, більше з бажання надати допомогу слідству, 
аніж з інших спонукань, впізнає пред’явлену 
особу або предмет, хоча фактично не впізнав його  
[11, с. 282-284].

Ми погоджуємося з авторами, які зазначають, 
що у разі необхідності пред’явлення якої-небудь 
особи (інших об’єктів) для впізнання свідкові, по-
терпілому, підозрюваному слідчий спочатку допи-
тує їх про зовнішній вигляд та прикмети цієї особи 
(інших об’єктів), а також про обставини, за яких 
особа, яка впізнає, бачила цю особу (інші об’єкти), 
про що складається протокол. Допит є обов’язко-
вою умовою проведення впізнання. Слідчий пови-
нен запропонувати впізнаючому пригадати яко-
мога більше ознак, що характеризують зовнішні 
прикмети злочинця. У тих випадках, коли особа, 
яка впізнає, не може описати ознаки об’єкта, що 
підлягає впізнанню, однак стверджує, що зможе 
його упізнати, то недоцільно відмовлятися від про-
ведення даної слідчої (розшукової) дії [4, с. 285]. 
Тобто допит, що передує впізнанню живих осіб, 
повинен бути спрямований на з’ясування: а) об-
ставин, за яких впізнаючий бачив особу у зв’язку 
зі злочином; б) зовнішності і прикмет цієї особи; 
в) психологічного стану впізнаючого; г) його фізі-
ологічного і психічного стану (зір, слух, особли-
вості пам’яті тощо). При з’ясуванні зовнішності і 
прикмет особи, яка підлягає впізнанню, слідчий 
повинен детально допитати свідка про загальні й 
характерні її риси. При цьому необхідно користу-
ватися даними словесного портрета, але у загаль-
новживаних виразах. Слід детально допитувати 
щодо зросту, будови тіла, віку, типу обличчя, ко-
льору, волосся, шкіри і особливих прикмет (шра-
ми, родимки, бородавки тощо) [5, с. 285].

Як бачимо, під час попереднього допиту з’ясо-
вується ряд важливих обставин. Але, ведучи мову 
про розслідування злочинів проти моральності, 
слід розуміти, що під час нього необхідно загалом 
вирішити питання про можливість впізнання осо-
бою конкретної людини. Адже певні психологіч-
ні фактори, моральні правила можуть завадити 
самому процесу пред’явлення для впізнання вже 
під час робочого етапу.

Важливе значення має визначення часу та міс-
ця проведення цієї слідчої (розшукової) дії. Адже 
час її проведення визначається з урахуванням 
двох моментів: фактичної можливості його про-
ведення і першочерговості, оскільки чим раніше 
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воно буде проведено, тим більш інформативні бу-
дуть його результати, у зв’язку з тим, що пам’ять 
людини з накопиченням інформації втрачає по-
передню. З огляду на це, пред’явлення для впі-
знання слід проводити по можливості якомога 
швидше, щоб процес забування не позначився на 
його підсумку. Місце вимагає особливої підготов-
ки тоді, коли необхідно забезпечити умови, що 
виключають візуальне сприйняття впізнаючого 
впізнаваним. В інших випадках пред’явлення для 
впізнання проводиться, як правило, у кабінеті 
слідчого [6, с. 155].

Наступним заходом, що відіграє вагоме зна-
чення при розслідуванні злочинів проти мораль-
ності, є створення сприятливих умов проведення 
пред’явлення для впізнання та дотримання нор-
мативних приписів, яке сприятиме результатив-
ності даної дії. З цього приводу В. І. Фаринник 
наголошує на тому, що не завжди дотримується 
така обов’язкова умова, як пред’явлення осіб, які 
не мають різких відмінностей у віці, зовнішності 
та одязі. Нерідко особи, яких запрошує слідчий 
для участі у цій слідчій дії, мають зовні охайний 
вигляд, а в особи, яка підозрюється у вчиненні 
злочину та яку доставляють зі слідчого ізолято-
ру для проведення впізнання, відсутні шнурки та 
ремінь, голова поголена, є інші характерні озна-
ки, що свідчать про її перебування у місцях попе-
реднього ув’язнення (інколи навіть забували зня-
ти наручники). Подібні обставини недвозначно 
«натякають» свідку або потерпілому щодо суб’єк-
та «правильного» впізнання [14, с. 8].

Тому ознаки особи, яка підлягає пред’явлен-
ню для впізнання, є інформаційною основою його 
проведення. Через виділення та порівняння за-
значених ознак та особливостей образу у пам’яті 
та об’єкта у натуральному вигляді відбувається 
встановлення тотожності, подібності або відмін-
ності. З цього приводу Є. Д. Лук’янчиков зазна-
чає, що впізнання припустимо розглядати як кри-
міналістичну ідентифікацію, яка відбувається за 
ідеальними відображеннями (слідами пам’яті) 
зовнішніх ознак об’єктів. Під ознакою розуміють 
зовнішнє відбиття властивостей об’єкта. Якість – 
це те, що внутрішньо притаманне об’єкту та ха-
рактеризує його. Сукупність властивостей об’єкта 
робить його якісно визначеним, індивідуальним. 
Протягом значного часу властивості об’єкта збе-
рігаються незмінними, мають добру сталість, а 
ознаки його можуть відносно змінюватися. Це по-
винно враховуватися при проведенні пред’явлен-
ня для впізнання. Специфіка такої ідентифікації 
полягає у тому, що вона може здійснюватися лише 
тими особами, які особисто сприймали об’єкт; 
ідентифікованим виступає образ пам’яті об’єкта, 
який відбився у свідомості особи, що впізнає, та є 
недоступним для безпосереднього сприйняття ін-
шими особами [9, с. 6].

Стосовно безпосереднього проведення дослі-
джуваної слідчої (розшукової) дії ми підтримуємо 
позицію І. А. Іпатової, яка порядок пред’явлення 
для впізнання людей розглядає з поєднання на-
ступних складових: запрошення понятих; роз’яс-
нення їм мети і порядку слідчої дії, їх прав та 
обов’язків; запрошення статистів; роз’яснення 
їм мети і порядку слідчої дії, їх прав і обов’язків; 
запрошення (доставляння) впізнаваємого, роз’яс-
нення йому мети і порядку слідчої дії, його прав й 
обов’язків; пропозиція впізнаваємому самому ви-
брати місце серед статистів; запрошення впізнаю-
чого та роз’яснення йому цілі, завдань і порядку 
слідчої дії; попередження впізнаючого про кри-
мінальну відповідальність; пропозиція оглянути 
пред’явлених осіб і повідомити, чи впізнає він 
кого-небудь, якщо так – кого і за якими ознака-
ми; пропозиція упізнаній особі назвати свої пріз-
вище, ім’я, по батькові; питання до впізнаючого 
та іншим особам: чи мають вони питання один до 
одного; питання до всіх учасників: чи мають вони 
зауваження з приводу пред’явлення для впізнан-
ня; фіксація ходу і результатів пред’явлення для 
впізнання [2, с. 59-60].

Не торкаючись усіх тактичних аспектів даної 
слідчої (розшукової) дії, розглянемо особливості 
окремих із них через призму розслідування злочи-
нів проти моральності. Адже у цих випадках існу-
ють певні особливості, що не одержали досить пов-
ного висвітлення у науковій літературі. Як було 
зазначено вище, у ряді випадків потерпілі і свідки 
вважають, що підозрюваного будуть спостерігати 
приховано, щоб він їх не побачив. Таке ставлення 
впізнаючого до майбутньої участі у слідчій (роз-
шуковій) дії пояснюється тим, що не кожна осо-
ба психологічно готова до подібної зустрічі, на що 
можуть впливати стан здоров’я, стать, вік, залеж-
ність від злочинця тощо.

Зазначене пояснюється тим, що людина може 
злякатися і заявити, що серед представлених осіб 
не має того, кого бачила під час злочину. Практи-
ці відомі випадки, зазначає З. І. Мітрохіна, коли 
потерпілі боялися увійти у приміщення, де було 
підготовлене пред’явлення для впізнання, попри 
наявність охорони, уникаючи зустрічі з насильни-
ком або іншим злочинцем [10, с. 45]. Тому ми про-
понуємо при проведенні пред’явлення особи для 
впізнання під час розслідування злочинів проти 
моральності, з метою забезпечення безпеки особи, 
яка впізнає, забезпечити умови, коли особа, яку 
пред’являють для впізнання, не бачить і не чує 
останньої. Зазначене відповідає положенню ч. 4 
ст. 228 КПК [7] стосовно пред’явлення для впі-
знання поза візуальним та аудіоспостереженням.

З огляду на це, доречним також є спостере-
ження за поведінкою підозрюваних. Адже вони 
можуть своїми діями викликати в особи, яка впі-
знає, негативні емоції, через які процесуальна дія 
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може не дати позитивного результату. С. М.  Ста-
хівський зазначав, що цей тактичний прийом 
дозволяє слідчому помітити за виразом обличчя, 
жестами й іншими ознаками, що злочинці нама-
гаються ускладнити процес впізнання або ж зір-
вати його взагалі. Такі дії повинні негайно при-
сікатися, оскільки будь-яке зволікання з боку 
слідчого тягне за собою непередбачувані наслідки 
[12, с. 52].

Отже, пред’явлення для впізнання є важли-
вою слідчою (розшуковою) дією при розслідуванні 
злочинів проти моральності. Найчастіше у зазна-
чених випадках проводиться пред’явлення для 
впізнання живих осіб. Серед організаційно-під-
готовчих заходів у досліджуваній категорії кри-
мінальних проваджень найбільш важливими є 
попередній допит особи, яка впізнає; визначення 
місця, часу і способу проведення впізнання; ство-
рення оптимальних умов для проведення даної 
слідчої (розшукової) дії. Під час безпосереднього 
пред’явлення найбільш доцільними тактичними 
прийомами є спостереження за поведінкою свід-
ків, потерпілих та підозрюваних, а також його 
проведення поза візуальним спостереженням.
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Анотація

Єфімов М. М. До питання проведення пред’явлен-
ня для впізнання при розслідуванні злочинів проти 
моральності. – Стаття.

Наукова стаття присвячена висвітленню деяких 
аспектів розслідування злочинів проти моральності. 
Розглядаються організаційні й тактичні особливос-
ті пред’явлення для впізнання у кримінальних про-
вадженнях досліджуваної категорії. Акцентується 
увага на підготовчих заходах до проведення визначе-
ної слідчої (розшукової) дії. Характеризуються окремі 
тактичні прийоми та порядок пред’явлення особи для 
впізнання.

Ключові слова: моральність, слідча (розшукова) 
дія, пред’явлення для впізнання, тактичний прийом.

Аннотация

Ефимов Н. Н. К вопросу проведения предъявления 
для опознания при расследовании преступлений про-
тив нравственности. – Статья.

Научная статья посвящена рассмотрению неко-
торых аспектов расследования преступлений против 
морали. Рассматриваются организационные и такти-
ческие особенности предъявления для опознания в уго-
ловных производствах этой категории. Акцентируется 
внимание на подготовительных мероприятиях к прове-
дению этого следственного (розыскного) действия. Ха-
рактеризуются отдельные тактические приемы и поря-
док предъявления лица для опознания.

Ключевые слова: моральность, следственное (розыс-
кное) действие, предъявление для опознания, тактиче-
ский прием.

Summary

Yefimov M. M. The question of presentation for 
identification in the investigation of crimes against 
morality. – Article.

The scientific article is devoted illumination of 
some aspects of the investigation of crimes against 
morality. The organizational and tactical especially of the 
producing for identification at the investigation of this 
crime are examined. The focus is on preparatory measures 
for conducting a certain investigative (search) action. 
Separate tactical techniques and the order of presentation 
of the person for identification are characterized.

Key words: morality, investigation (search) action, 
presentation for identification, tactical reception.


