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Поряд із цим, урахування міжнародного досвіду у сфері боротьби із 
злочинами проти статевої свободи та статевої недоторканості неповнолітніх, 
планування не лише короткострокової, а й довгострокової перспективи запо-
бігання вчиненню таких злочинів, у тому числі не лише засобами адміністра-
тивного та кримінально-правового, а й кримінального-процесуального харак-
теру, визначає актуальність і необхідність розгляду питань щодо проведення 
обов’язкової судово-психіатричної експертизи (за її результатами – необхід-
ності примусового лікування від відповідних психіатричних розладів сексуа-
льного характеру), застосування медикаментозної профілактики (як в 
обов’язковому, так і в добровільному порядку), обов’язкового носіння елект-
ронного засобу контролю (як до, так і після засудження) та ін.
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ПОНЯТТЯ ТА ЗНАЧЕННЯ ОСОБИСТОГО ЗАБОВ’ЯЗАННЯ В 
КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ, ЯК ОДИН ІЗ ВИДІВ 

ЗАПОБІЖНИХ ЗАХОДІВ

Право на свободу та особисту недоторканність є одним із найважливі-
ших прав людини. Воно зазначене у різних міжнародно-правових докумен-
тах, а саме в ст. 3 Загальної декларації прав людини 1948 р., ст. 9 Європей-
ської конвенції про захист прав і основних свобод людини 1950 р., ст. 5 та 9 
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Міжнародному пакті про, громадянські і політичні права 1966 р., та в основ-
ному законі України – Конституції, а саме в ст. 29, яка закріпила що кожен 
має право на свободу та особисту недоторканність [1, с. 29].

Виконання завдань кримінального законодавства неможливе без засто-
сування заходів кримінально-процесуального примусу, а особливо запобіж-
них заходів. Одним із видів запобіжних заходів є особисте зобов’язання –
найбільш м’який по відношенню до суб’єкта застосування. Сутність якого 
полягає в обмеженні права підозрюваного, обвинуваченого на свободу пере-
сування, вибір місця проживання (перебування), забезпеченні виконання по-
кладених на нього процесуальних та інших, визначених законом і зазначених 
в особистому зобов'язанні, обов'язків. 

Особисте зобов’язання  застосовується до таких осіб, які не становлять 
великої суспільної небезпеки, які мають певне місце проживання(житловий 
будинок, квартира, службове житлове приміщення, будинок-інтернат для 
престарілих, інвалідів, ветеранів, інші спеціалізовані будинки, а також інші 
житлові приміщення, у яких громадяни постійно чи переважно проживають 
як власники, за договором найму (піднайму), або оренди чи з інших підстав, 
передбачених законодавством України),  або перебування( готелі, будинки 
відпочинку, санаторії, пансіонати, кемпінги, туристичні бази, інші подібні 
заклади, а також житлові приміщення, які не є місцем проживання громадя-
нина, в якому він проживає тимчасово) за вказаним місцем, коли ймовірність 
ухилення від органів досудового розслідування або суду мінімальна або не-
можлива. Також особисте зобов’язання застосовується у випадках, коли не-
має підстав боятися, що підозрюваний (обвинувачений), перебуваючи на 
свободі, буде переховуватися від органів досудового розслідування і суду, 
але є дані, що він може тимчасово відлучитися з місця проживання, напри-
клад, у зв’язку з перебуванням у відпустці. Подібні відлучення підозрювано-
го (обвинуваченого) з місця проживання можуть ускладнити здійснення 
кримінального провадження [2, стр. 44-45].

Особистому зобов’язанню, як і іншим запобіжним заходам, притаман-
на ознака примусовості. У його основу покладено психологічний (або, як йо-
го називають інші вчені, моральний чи психічний метод державного впливу 
на поведінку підозрюваного, обвинуваченого. Унаслідок цього можуть ви-
никнути негативні наслідки для особи, якщо вона не виконає покладених на 
неї обов’язків. Хоча дана процедура є найбільш м’якою, проте не можна не-
дооцінювати її превентивний характер. Здатність кожного запобіжного захо-
ду, у тому числі й особистого зобов’язання, забезпечити досягнення мети, 
визначеної ст. 177 КПК України, є однією із системних ознак даного право-
вого інституту. У зв’язку з цим можна стверджувати, що застосування осо-
бистого зобов’язання здатне попередити всі форми неналежної поведінки пі-
дозрюваного, обвинуваченого, як, наприклад, бажання переховуватися від 
органів досудового розслідування та/або суду, так і його можливість неза-
конно впливати на учасників кримінального провадження [3, c. 41].
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На підозрюваного, обвинуваченого слідчим суддею, судом може бути 
покладено залежно від доведеності прокурором на час розгляду відповідного 
клопотання обставин, передбачених п. 1 ч. 1 ст. 194 КПК, обов'язки, а саме:
1) прибувати до визначеної службової особи із встановленою періодичністю; 
2) не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, прожи-
ває чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду; 3) повідомляти 
слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця 
роботи; 4) утримуватися від спілкування із будь-якою особою, визначеною 
слідчим суддею, судом або спілкуватися з нею з дотриманням умов, визна-
чених слідчим суддею, судом; 5) не відвідувати місця, визначені слідчим су-
ддею, судом; 6) пройти курс лікування від наркотичної або алкогольної за-
лежності; 7) докласти зусиль до пошуку роботи або для навчання; 8) здати на 
зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) 
для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і 
в'їзд в Україну; 9) носити електронний засіб контролю (ч. 5 ст. 194 КПК). 
Даний список обов’язків є вичерпаним і чітко визначений в КПК Украї-
ни [5].
Наслідки невиконання підозрюваним, обвинуваченим обов’язків, які покла-
дені на нього у зв’язку з застосуванням особистого зобов’язання, по перше 
це застосування більш жорсткого запобіжного заходу; подруге, накладення 
грошового стягнення в розмірі від 0,25 до 2 розмірів мінімальної заробітної 
плати.

Контроль за виконанням особистого зобов’язання законодавцем чітко 
розподілене відповідно до повноважень службових осіб з даного питання (ч. 
3 ст. 179 КПК України). Так, за підозрюваним контроль здійснює слідчий, за 
обвинуваченим – прокурор. Також, контроль за дотримання обов’язків може 
покладатися і на інші підрозділи ОВС, а саме: Національної поліції України, 
органів безпеки, Національного антикорупційного бюро України, Державно-
го бюро розслідувань, органів, що здійснюють контроль за додержанням по-
даткового і митного законодавства, органів Державної кримінально-
виконавчої служби України, органів Державної прикордонної служби Украї-
ни. 

Проаналізувавши сутність особистого зобов’язання, як одного із видів 
запобіжних заходів, можна прийти до чіткого висновку, що це найбільш 
м’який з передбачених КПК України запобіжний захід, який полягає у пок-
ладенні на підозрюваного, обвинуваченого певних обов’язків, визначених 
слідчим суддею, судом. Особистому зобов’язанню, як й іншим запобіжним 
заходам, притаманна ознака примусовості, оскільки в його основу покладено 
психологічний метод державного впливу на поведінку підозрюваного, обви-
нуваченого. Психологічний метод, проявляється в інформуванні особи про 
можливість настанні негативних наслідків, якщо особа порушила покладені 
на нього обов'язки. У зв’язку із зазначеним слід підкреслити, що підставою 
для зміни цього запобіжного заходу може бути лише факт порушення підоз-
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рюваним, обвинуваченим умов його застосування без поважних причин [2,
c. 46].
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СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА У ДОСУДОВОМУ РОЗСЛІДУВАННІ

Призначення судових експертиз на стадії досудового  розслідування в 
експертній практиці не рідкі випадки, коли для збирання доказів необхідні 


