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ВІДГУК 

офіційного опонента на дисертацію Мілевської Альони Олександрівни 

«Особливості розслідування кримінальних правопорушень, пов’язаних 

з підробленням нотаріальних документів» на здобуття наукового 

ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.09 – 

кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; 

оперативно-розшукова діяльність  

 

Актуальність теми дисертації. Серед усіх видів суспільної діяльності 

нотаріальна посідає особливе місце, зумовлене тією роллю, яку вона 

покликана відігравати, оскільки нотаріальне й прирівняне до нього 

посвідчення юридично значущих фактів і документів є необхідною умовою 

виникнення, зміни, реалізації та припинення багатьох правовідносин, що 

робить нотаріат одним із важливих елементів державно-правового механізму.  

Реформування системи нотаріату зі здобуттям Україною незалежності 

(перехід до системи так званого латинського нотаріату) і подальші зміни в 

правовому регулюванні організації та здійснення нотаріальної діяльності 

породили як певні досягнення, так і нові проблеми. Зняття обмежень у 

кількості приватних нотаріусів у нотаріальних округах, розширення їх 

компетенції відкрило двері для великої маси осіб з юридичною освітою, які 

бажають працювати в нотаріаті здебільшого через те, що нотаріальна 

діяльність у суспільній свідомості твердо асоціюється з великими доходами 

за мінімуму трудових зусиль. Нотаріальну діяльність в Україні здійснюють 

близько 8 тис. нотаріусів, з яких 6,5 тис. – приватні нотаріуси. Напередодні 

подій зими 2013–2014 рр. вони посвідчували близько 12 млн. правочинів на 

рік на суму близько 3 млрд. грн. Тобто щороку третина населення України 

хоча б один раз ставала причетною до нотаріальної діяльності. Не дивно, що 

такий обіг майнових благ може супроводжуватись вчиненням злочинів як 

самими нотаріусами, так і особами, для яких нотаріальна дія є лише шляхом 
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до вчинення іншого злочину. І хоча офіційній статистиці відомі дані лише 

про 10–15 злочинів, що вчиняються нотаріусами щороку, за експертними 

оцінками, близько 5% нотаріусів періодично вдаються до протиправних дій.  

Суспільно-політична та економічна криза 2014 р. лише поглибила 

проблеми в підтриманні режиму законності у сфері нотаріальної діяльності. 

Втрата державною владою де-факто контролю над окремими територіями 

України породила низку негативних явищ: зростання злочинності, перш за 

все насильницької, знищення або пошкодження майна громадян, появу 

великої маси внутрішньо переміщених осіб. У сфері нотаріальної діяльності 

ці процеси ознаменувались фактичною втратою нотаріусами відповідних 

нотаріальних округів можливості надавати нотаріальні послуги, 

припиненням доступу до державних реєстрів, низкою інших організаційних 

та фінансових труднощів, що значно ускладнюють або навіть роблять 

неможливим нормальне функціонування нотаріату на відповідних 

територіях. Усе це загострює й без того важку криміногенну ситуацію в 

країні, що робить актуальним дослідження проблем злочинності у сфері 

нотаріальної діяльності та особливості її розслідування. 

Виходячи з вищевикладеного, обрана тема дисертаційного 

дослідження Мілевської Альони Олександрівни «Особливості розслідування 

кримінальних правопорушень, пов’язаних з підробленням нотаріальних 

документів» є своєчасною та важливою для удосконалення особливостей 

розслідування кримінальних правопорушень, пов’язаних з підробленням 

нотаріальних документів. 

Наукова новизна положень, висновків і рекомендацій, 

сформульованих у дисертації. 

Дисертація є першим в Україні комплексним монографічним 

дослідженням особливостей розслідування кримінальних правопорушень, 

пов’язаних з підробленням нотаріальних документів. В дисертації 

обґрунтовується низка нових теоретичних положень і висновків, які 

розширюють уявлення та визначають перспективи наукового забезпечення 

розслідування кримінальних правопорушень, пов’язаних з підробленням 
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нотаріальних документів. На основі проведеного дослідження 

сформульовано низку висновків, рекомендацій і пропозицій, що 

відповідають вимогам наукової новизни.  

Основними складовими зазначеної теорії є: по-перше, теоретико-

правові засади розслідування кримінальних правопорушень, пов’язаних з 

підробленням нотаріальних документів; по-друге, організація досудового 

розслідування кримінальних правопорушень, пов’язаних з підробленням 

нотаріальних документів; по-третє, процесуальне та інформаційне 

забезпечення розслідування підроблення нотаріальних документів в Україні, 

а також проведення моніторингу використання можливостей Міністерства 

юстиції України у розслідуванні досліджуваних кримінальних 

правопорушень і надання рекомендацій щодо оптимізації процесу 

розслідування кримінальних правопорушень, пов’язаних з підробленням 

нотаріальних документів. 

Низка сформульованих у дисертації положень, висновків 

і рекомендацій характеризуються ознаками новизни та є вагомим внеском 

у наукове забезпечення практики розслідування кримінальних 

правопорушень, а сформульовані на основі вивчення та порівняння 

зарубіжного досвіду науково обґрунтовані пропозиції спрямовані на 

удосконалення вітчизняного законодавства та правозастосовної практики. 

У першому розділі автором проведено загальний огляд проблем 

розслідування кримінальних правопорушень, пов’язаних з підробленням 

нотаріальних документів, у наукових доробках з відповідної тематики. За 

результатами моніторингу наукових пропозицій, висловлених в окремих  

монографічних роботах, найбільш наближених до тематики даного 

дисертаційного дослідження, акцентовано увагу на незначний спектр 

проведених наукових досліджень у сфері нотаріальної діяльності, що 

суттєво впливає на організацію виявлення кримінальних правопорушень, 

пов’язаних з підробленням нотаріальних документів та їх розслідування і є 

практичною необхідністю (с. 15–30). 

Визначено, що зміст криміналістичного дослідження нотаріальних 

документів становлять загальні для криміналістичної науки складові цього 
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процесу, але із притаманними даному різновиду документів особливостями, 

зумовленими характером закріпленої законом нотаріальної діяльності. 

Автором визначені основні способи вчинення кримінальних 

правопорушень, пов’язаних з підробленням нотаріальних документів та 

встановлено їх риси та слідові картини (с. 31–47) 

Заслуговує на увагу висновок, що сліди вчинення цих кримінальних 

правопорушень проявляються у видозміненні нотаріальних документів, 

підробці печаток, штампів, нотаріальних бланків, внесенні неправдивих 

відомостей до відповідних державних реєстрів у сфері нотаріальної 

діяльності, підробленні підписів, матеріалах, складених за підсумками 

перевірок контролюючими органами, органами досудового розслідування, 

прокуратури; засвідченому факті наявності будь-якої форми відчуження 

підробленого документу; ідеальні сліди (с. 48-67). 

Вивчення практики та узагальнення наукових поглядів надало 

можливість стверджувати, що як правова категорія спосіб вчинення 

кримінального правопорушення має універсальне значення. Спосіб 

підроблення нотаріальних документів представляється у виді сукупності 

вмотивованих, цілеспрямованих і необхідних дій, зумовлених обстановкою, 

засобами і можливостями (здібностями) вчинення підроблення певною 

особою, спрямованих на створення такого документу для його збуту чи 

використання (с. 67-88). 

У другому розділі розглянуто підходи до визначення стадії досудового 

розслідування та слідчі ситуації притаманні її початковому етапу (с. 95-113). 

У зв’язку з широким використанням підроблених нотаріальних 

документів у цивільно-правовому обороті і обмеженою можливістю суду 

реагувати на такі факти запропоновані нормативно-правові зміни щодо: 

окремої ухвали суду в цивільній справі (повідомлення суду); закріплення 

поняття „повідомлення про кримінальне правопорушення” в кримінальному 

процесуальному законі; розробки Порядку надсилання органам прокуратури 

(органам поліції) інформації про виявлені судами ознаки кримінальних 

правопорушень під час здійснення цивільного, адміністративного, 

господарського проваджень. 
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Зроблено висновок, що допити при розслідуванні кримінальних 

правопорушень, пов’язаних з підробленням документів можуть бути 

різними залежно від носія інформації: особа, яка вчинила підроблення 

нотаріального документа; особа, яка замовила виготовлення підробленого 

нотаріального документа або знаряддя, приладів для такої діяльності; особа, 

яка збувала підроблений документ; особа, яка виявила підроблений 

документ чи у якої виник сумнів щодо його справжності; особа, яка є 

безпосереднім свідком створення, збуту чи використання підроблених 

нотаріальних документів (с. 114-131).  

Обґрунтовано, що суб’єктом призначення експертних досліджень 

щодо з’ясування питань, пов’язаних з підробленням нотаріальних 

документів є особа, що проводить розслідування, (слідчий суддя, суд, 

зокрема, й за клопотанням сторони захисту). Результат такої експертизи 

(щодо сумнівного нотаріального документа, викладений у висновку 

експерта) має різний вплив на рішення особи, що призначила експертизу, 

зокрема, слідчий, констатуючи факт підроблення і залучаючи висновок 

експерта як джерело доказів, встановлює обставини предмета доказування в 

кримінальному провадженні і планує подальші дії з розслідування (с. 132-

147). 

У третьому розділі дисертантом розглянуто можливості регулювання 

на нормативно-правовому рівні питань взаємодії органів досудового 

розслідування і органів Міністерства юстиції України (с. 155-169). 

Наголошено, що спостерігається нормативно-правова неузгодженість 

щодо підстав і оформлення звернень слідчого до органів юстиції, правові 

прогалини у закріпленні в кримінальному процесуальному законі 

можливостей слідчого у цьому напрямку.  

Підтримуємо автора у тому, що оптимізація процесу виявлення і 

розслідування кримінальних правопорушень, пов’язаних з підробленням 

нотаріальних документів в значній мірі полягає у знанні детермінантів 

вчинення таких кримінальних правопорушень та забезпеченні правильної 

організації й доцільного, раціонального проведення процесуальних дій у 

передбачені розумні строки, а також запобіганню вчинення цих та інших 
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суміжних кримінальних правопорушень. Специфічним чинником 

детермінації цих кримінальних правопорушень є поєднання спеціальних 

знань у сфері нотаріату та знань (умінь, таланту) щодо підроблення 

(виготовлення) нотаріальних документів (с. 170-186). 

У дисертації дістали подальший розвиток й інші положення, зокрема, 

питання, пов’язані з підробленням нотаріальних документів, залученням до 

кримінального провадження нотаріусів та наукові погляди на розвиток 

дотичних до розглядуваної проблематики правових категорій і понять; 

змістовне наповнення елементів криміналістичного дослідження 

нотаріальних документів: предмета, об’єкта, завдань, методів; положення 

щодо визначення змісту стадії досудового розслідування, її етапів та меж, 

характеристики слідчих ситуацій при розслідуванні кримінальних 

правопорушень у нотаріальній сфері; порядок проведення слідчих 

(розшукових) дій, дотримання нотаріальної таємниці, залучення в якості 

понятих, спеціаліста представників органу юстиції; пропозиції щодо 

оптимізації досудового розслідування кримінальних правопорушень, 

пов’язаних з підробленням нотаріальних документів, удосконалення 

нормативно-правового регулювання у цьому напрямку. 

Ступінь достовірності та обґрунтованості наукових положень, 

висновків та рекомендацій, сформульованих у дисертації. 

Структура дисертаційного дослідження, запропонована дисертантом, 

в цілому, є логічно побудованою та ґрунтується на комплексному підході до 

особливостей розслідування кримінальних правопорушень, пов’язаних з 

підробленням нотаріальних документів у взаємодії правоохоронних органів 

з Міністерством юстиції України. Розділи дисертації поєднані загальною 

метою дослідження і в них, відповідно до плану дослідження, розкривається 

його об’єкт і предмет. 

Викладені у вступі та розділах основної частини роботи положення, 

які стосуються постановки проблеми в цілому, окремих її аспектів, свідчать 

про те, що вони не розроблені в науці й перспективні для дослідження. 
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Застосована автором методологія дослідження теми дисертації є 

традиційною для науки криміналістики та кримінального процесу. Вона 

достатньо опрацьована на науковому рівні. Дисертація базується на 

комплексному, системному підході, характеризується належним рівнем 

наукових узагальнень. 

Наукові положення, висновки і рекомендації, сформульовані 

дисертантом, у своїй більшості є переконливими. При їх обґрунтуванні 

дисертантом використано широке коло законодавчих і наукових джерел, а 

також матеріалів практики. Емпіричну базу досліджень становлять 

результати анкетування 162 слідчих органів внутрішніх справ в Київській, 

Житомирській, Полтавській та Тернопільській областях України за 

2012−2015 роки; узагальнені дані вивчення 197 кримінальних проваджень 

(справ), пов’язаних з підробленням нотаріальних документів, які 

провадились на території України; офіційні дані Державної служби 

статистики України, аналітичні і статистичні матеріали Вищого 

спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, 

Міністерства юстиції України, Нотаріальної палати України. 

Поряд з працями з проблем криміналістики, кримінального процесу, 

кримінального права, використано літературу з інших галузей знань, 

включаючи праці учених кінця ХІХ− початку ХХ ст., а також наукові праці 

вчених інших країн.  

Обґрунтованість власних наукових результатів підтверджується і тим, 

що автор робить висновки на підставі аналізу й порівняння поглядів 

і концепцій вітчизняних і зарубіжних науковців, вдало ілюструє їх 

результатами аналізу матеріалів правоохоронної діяльності, судової та 

виконавчої практики, соціологічних опитувань. Висновки до розділів і 

загальні висновки відповідають сутності розглянутих питань і 

відзначаються чіткістю викладених думок. 

Повнота викладення основних результатів дисертації в 

опублікованих наукових працях. 
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Результати дослідження повною мірою відображені в наукових 

фахових виданнях автора, зміст і характер яких відповідають вимогам ДАК 

МОН України, а також виступах автора з доповідями основних положень 

дисертації на науково-практичних конференціях, що в цілому свідчить про 

належний рівень її апробації. 

Основні наукові результати дисертації відображено у 8 наукових 

працях, серед яких чотири наукові статті, опубліковані в юридичних 

фахових виданнях України, затверджених наказом МОН України, одна – в 

іноземному фаховому виданні, та три тези доповідей на міжнародних 

науково-практичних конференціях. 

Значимість результатів дисертаційного дослідження для практики 

протидії злочинності. 

Практична значимість роботи полягає у тому, що рекомендації та 

пропозиції, сформульовані автором дослідження, мають широке прикладне 

застосування. Для правотворчої сфери врахування чисельних науково-

практичних рекомендацій, сформульованих дисертантом, дасть можливість 

більш ефективніше покращити практичну діяльність судових та 

правоохоронних органів. Ефективність впровадження цих рекомендацій у 

практику засвідчують відповідні акти як в законотворчий, так і в 

правозастосовний процес вітчизняних судових та правоохоронних органів 

(стор. 235-241). 

Для науково-дослідної роботи більшість теоретичних положень 

і висновків, що знайшли свій виклад у дисертації та опублікованих працях 

дисертанта, становлять важливий внесок у розвиток криміналістичної науки. 

Вони будуть слугувати науковим підґрунтям у царині, задекларованої 

дисертантом. 

Для навчально-освітньої діяльності дослідження автора цінне тим, що 

опубліковані на його основі наукові праці (навчальні посібники, методичні 

рекомендації, коментарі) використовуються у навчальному процесі 

навчальних закладів юридичного профілю, насамперед при проведенні 

різних видів занять за відповідними дисциплінами (у тому числі 
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криміналістичного та кримінального процесуального циклів) та 

організаційно-управлінських й оперативно-тактичних навчань і 

комплексних вчень у системі підготовки, перепідготовки та підвищення 

кваліфікації основних груп і посадових категорій юридичних кадрів. 

Аналіз змісту дисертаційного дослідження свідчить про самостійність 

проведеного дослідження, його актуальність і високий науковий рівень, 

суттєве теоретичне і практичне значення. Висновки і узагальнення, яких 

дійшов автор, успішно можуть використовуватись і надалі у науково-

дослідній, правотворчій, правоохоронній сфері та навчальному процесі. 

Викладене вище може бути підставою для загальної позитивної оцінки 

дисертації Мілевської Альони Олександрівни «Особливості розслідування 

кримінальних правопорушень, пов’язаних з підробленням нотаріальних 

документів» як самостійного наукового дослідження з актуальної й 

важливої для науки та практики проблеми. 

Не зупиняючись більш детально на загальній позитивній оцінці 

роботи, дисертація містить окремі дискусійні питання, які 

потребують додаткової аргументації чи роз’яснення автором під час 

прилюдного захисту, зокрема: 

1. Робота присвячена надзвичайно актуальній темі, про що 

відзначалося у відгуках на автореферат та шановної Клименко Ніни 

Іванівни. Дозволю звернути увагу ще на одну обставину. Робота присвячена 

не просто методиці розслідування кримінальних правопорушень, пов’язаних 

з підробленням нотаріальних документів. Якщо поглянути дещо ширше, то 

можна сказати, що дисертація є підтвердженням об’єктивної тенденції 

розширення можливостей використання криміналістичних знань у різних 

галузях суспільної діяльності. Така тенденція, як видається опоненту, на 

науковому рівні окреслилася появою у 1973 році кандидатської дисертації 

білоруського науковця Тихіні Валерія Гурійовича «Применение даных 

криминалистической тактики при исследовании вещественных 

доказательств по гражданским делам (по материалам судебной и экспертной 
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практики БССР)», а у  1984 році і докторської дисертації  «Теоретические 

проблемы применения данных криминалистики в гражданском 

судопроизводстве».  

Цей напрям розвивається не дуже активно, та у вітчизняній 

криміналістиці з’явилися роботи з даної проблематики. Йдеться про 

кандидатські дисертації: Федоренко Тамары Михайловны «Процессуальные 

и тактические вопросы почерковедческой экспертизы в гражданском 

судопроизводстве. (По материалам Украинской ССР)». –  Харьков, 1977; 

Якимця Олексія Івановича «Використання науково-технічних засобів у 

правоохоронній діяльності». – К., 2004; Попович Інни Іванівни 

«Криміналістичне забезпечення обігу розрахункових документів у 

банківській системі з метою запобігання вчиненню злочинів».  – К., 2007, та 

згадувану в тексті роботу Пінчук Наталії Іванівни «Теоретичні та правові 

питання і практика криміналістичного забезпечення діяльності нотаріату». – 

К., 2008.  

Думається, при обґрунтуванні актуальності теми бажано було 

врахувати ці роботи 

2. Цілком виправдане намагання авторів назвати прізвища науковців, 

здобутки яких були використані у роботі. З цього приводу не зовсім 

зрозумілі критерії відбору таких вчених.  У роботі, наприклад, зазначається: 

«Питання підроблення різного роду документів висвітлені в дисертаційних  

роботах: В.С. Богачука, М.Ю. Будзієвського, С.Й. Гонгало, 

О.Л. Кобилянського, І.М. Осики, Л.Л. Патик, Н.А. Потомської, 

О.В. Шведової та ін.». Для довідки скажу, що дисертація Богачука Василя 

Степановича присвячена тактичним операціям при розслідуванні 

підроблення грошей (2010). Однак, є і інші роботи означеної проблематики: 

Мацишин В'ячеслав Станіславович. Особливості розслідування 

фальшивомонетництва (2002); Воробей Олена В’ячеславівна. 

Криміналістичне дослідження паперових грошей України (2004). 

Відзначимо, що не зайвим було би згадати  Ісака Яковича Фрідмана, який у 
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своїй кандидатській дисертації «Криминалистическая защита документов в 

целях предупреждения хищений социалистической собственности» ще 1962 

року заклав підвалини розуміння криміналістичного захисту документів від 

підробки та висвітлив основні складові такого захисту. 

3.  Автор вважає, що «Об’єктом дослідження виступають суспільні 

відносини, що виникають під час розслідування кримінальних 

правопорушень, пов’язаних з підробленням нотаріальних документів». 

Очевидна надто широка трактовка об’єкта дослідження, адже «під час 

розслідування кримінальних правопорушень, пов’язаних з підробленням 

нотаріальних документів» виникає безліч різноманітних суспільні відносин, 

тому ця позиція потребує уточнень. 

4. В дисертації сформульовані задачі дослідження, вирішення яких з 

певною повнотою відображено у висновках. В той же час, деякі позиції 

наукової новизни не були чітко окреслені серед задач дослідження. Йдеться 

про: «вперше: − запропоновано використання в криміналістичному 

дослідженні широкої концепції категорії „нотаріальний документ” як будь-

який документ, створений чи використовуваний під час здійснення 

нотаріальної діяльності (нотаріальних дій), що має значення для вирішення 

завдань кримінального провадження, охоплюється поняттям „нотаріальний 

документ” в контексті проведення криміналістичного дослідження; » та 

«удосконалено: – напрямки процесуального забезпечення розслідування 

кримінальних правопорушень, пов’язаних з підробленням нотаріальних 

документів, зокрема, щодо інформаційної взаємодії органів юстиції 

(нотаріату), правоохоронних органів і суду, використання спеціальних знань 

у сфері нотаріату та розслідування підроблення нотаріальних документів;». 

5. На погляд опонента назва підрозділу 1.3. «Криміналістична 

характеристика кримінальних правопорушень, пов’язаних з підробленням 

нотаріальних документів» не зовсім відповідає його змісту. Фактично у 

підрозділі йдеться про кримінальні правопорушення, пов’язанні з 

підробленням нотаріальних документів та способи  видозмінення 
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нотаріальних документів.  Про це, власне, пише і дисертант, зазначаючи, що 

у цьому підрозділі «визначені основні способи вчинення кримінальних 

правопорушень, пов’язаних з підробленням нотаріальних документів та 

встановлено їх риси та слідові картини» (див. стор. 7 автореферату). 

6. З 20 листопада 2012 року в Україні введено новий Кримінальний 

процесуальний кодекс  Відповідно КПК України 1960 р., кримінальний 

процесс традиційно поділяли на декілька стадій : 1) порушення кримінальної 

справи; 2) досудове (попереднє)  розслідування (дізнання та досудове 

слідство ); 3) попередній розгляд справи суддею (віддання обвинуваченого до 

суду); 4) судовий розгляд; 5) апеляційне провадження; 6) виконання вироку, 

постанови, ухвали суду; 7) касаційне провадження; 7) виключне 

провадження. У чинному кримінальному процессуальному законодавстві ці 

питання вирішені іншим способом. У підрозділі 2.1 «Початковий етап 

досудового розслідування кримінальних правопорушень, пов’язаних з 

підробленням нотаріальних документів» розглядаються підходи до 

визначення стадії досудового розслідування та слідчі ситуації притаманні її 

початковому етапу. Бажано конкретизувати, як саме розуміє здобувач таке 

поняття як «стадії досудового розслідування». 

Перелічені зауваження і побажання, зрозуміло, не вичерпують 

дискусії й щодо інших положень і висновків дисертанта, яка, очевидно, буде 

продовжена під час захисту. Але ці зауваження мають локальний, 

переважно дискусійний, характер і в цілому не впливають на загальну 

позитивну оцінку дисертаційного дослідження. 

Оцінка змісту дисертації, її завершеність в цілому, оформлення. 

Виходячи з викладеного вище, можна стверджувати, що дисертація 

Мілевської Альони Олександрівни «Особливості розслідування кримінальних 

правопорушень, пов’язаних з підробленням нотаріальних документів» 

містить нові наукові положення науково обґрунтовані результати в галузі 

криміналістики, що в сукупності розв’язують важливу науково-прикладну 

задачу. 
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