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Расследование преступлений по «горячим следам» 
 

Ключевые слова: методика, расследование, раскрытие, «горячие 
следы», организация розыска, первоначальные и неотложные следственные 
действия, внезапность, деятельность следователя. 

Объект исследования – методика расследования преступлений по 
«горячим следам». Предмет – особенности и закономерности расследования 
и раскрытия преступлений по «горячим следам». 

Цель исследования - построение теоретических положений и научно 
обоснованных рекомендаций по повышению эффективности расследования 
преступлений по «горячим следам». 

Методологическую основу исследования составляют следующие 
общенаучные и частные методы познания: наблюдение, описание, анализ, 
синтез, индукция, дедукция, аналогия, моделирование, сравнение, гипотеза, 
анкетирование, опрос и др. 

Научная новизна полученных результатов заключается в том, что на 
монографическом уровне проведено комплексное исследование проблемы 
криминалистического обеспечения расследования преступлений по «горячим 
следам».  

Автором рассматриваются понятия, задачи и организационные основы 
раскрытия и расследования преступлений по «горячим следам». Также 
изучаются отдельные вопросы деятельности следователей, органов дознания 
по организации расследования и раскрытия преступлений по «горячим 
следам». Уделяется внимание проведению отдельных следственных 
действий, проводимых по «горячим следам». Автор акцентирует внимание на 
значимость работы следственно-оперативной группы на месте происшествия, 
задачах, стоящих перед следователем на первоначальном этапе 
расследования преступлений, взаимодействия следователя с другими 
участниками уголовного процесса. 

Основные результаты исследования, полученные в ходе изучения 
данной темы, будут способствовать правильной и эффективной работе при 
расследовании преступлений по «горячим следам», а значит наиболее 
эффективной работе правоохранительных органов по выполнению 
поставленных перед ними задач. 



Рэферат дыпломнай працы  

Савiцкая Улада Аляксандрауна 
Расследаванне злачынстваў па “гарачых слядах” 
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сляды”, арганізацыя вышуку, першапачатковыя і неадкладныя следчыя 
дзеянні, раптоўнасць, дзейнасць следчага.  

Аб'ект даследавання - методыка расследавання злачынстваў па 
«гарачых слядах». Прадмет - асаблівасці і заканамернасці расследавання і 
раскрыцця злачынстваў па «гарачых слядах». 

Мэта даследавання - пабудова тэарэтычных палажэнняў і навукова 
абгрунтаваных рэкамендацый па павышэнню эфектыўнасці расследавання 
злачынстваў па «гарачых слядах». 

Метадалагічную аснову даследавання складаюць наступныя 
агульнанавуковыя і прыватныя метады пазнання: назіранне, апісанне, аналіз, 
сінтэз, індукцыя, дэдукцыя, аналогія, мадэляванне, параўнанне, гіпотэза, 
анкетаванне, апытанне і іншыя. 

Навуковая навізна атрыманых вынікаў складаецца ў тым, што на 
манаграфічным узроўні праведзена комплекснае даследаванне праблемы 
крыміналістычнага забеспячэння расследавання злачынстваў па «гарачых 
слядах». 

Аўтарам разглядаюцца паняцці, задачы і арганізацыйныя асновы 
раскрыцця і расследавання злачынстваў па «гарачых слядах» . Таксама 
вывучаюцца асобныя пытанні дзейнасці следчых, органаў дазнання па 
арганізацыі раскрыцця і расследавання злачынстваў па «гарачых слядах». 
Надаецца ўвага правядзенню асобных следчых дзеянняў, якія праводзяцца па 
гарачых слядах. Аўтар акцэнтуе ўвагу на значнасць работы следча-
аператыўнай групы на месцы здарэння, задачах, якія стаяць перад следчым 
на першапачатковым этапе расследавання злачынстваў, ўзаемасувязі 
следчага з іншымі ўдзельнікамі крымінальнага працэсу. 

Асноўныя вынікі даследавання, атрыманыя ў ходзе вывучэння дадзенай 
тэмы, будуць спрыяць правільнай і эфектыўнай працы пры расследаванні 
злачынстваў па «гарачых слядах», а значыць найбольш эфектыўнай працы 
праваахоўных органаў па выкананні пастаўленых перад імі задач. 
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The  object  of  study  -  the  technique  of  investigation  of  crimes  of  "hot  
pursuit". Item - characteristics and patterns of crime investigation and disclosure of 
"hot pursuit". 

The  purpose  of  the  study  -  the  construction  of  theoretical  provisions  and  
scientifically-based recommendations to improve the effectiveness of the 
investigation of crimes based on hot pursuit. 

Methodological basis for the study consists of the following scientific 
general and private methods: observation, description, analysis, synthesis, 
induction, deduction, analogy, modeling, comparison, hypothesis, questionnaires, 
survey, etc. 

Scientific novelty of the results is that for the first time complex research 
was organized and realized to study problems connected with forensic 
investigation of crimes of "hot pursuit "at the monographic level. 

The author examines the concepts, objectives and organizational basis of 
detection  and  investigation  of  crimes  of  "hot  pursuit".  The  work  also  explores  
issues of investigators activities, the bodies of inquiry on the detection and 
investigation of crimes of "hot pursuit". Attention is paid to the conduct of certain 
investigative activities done in hot pursuit method. The author stresses the 
importance of the work of the investigation group at the scene (locus delicti), the 
challenges faced by the investigator at the initial stage of the investigation of 
crimes; investigator relationships with other parties to the proceedings. 

The major results obtained during the study of the topic will contribute to the 
proper and efficient operation of the investigation of crimes of "hot pursuit ", and 
thus to the most effective work of law enforcement agencies in the implementation 
of their tasks. 


