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The next issue of the journal «A First Printed Criminalist» is prepared for
publishing. It is connected with two important moments. The journal has regularly been printed for five years. This issue is the 10th and anniversary one.
Although these numbers could look insignificant but we can already summarize and speak about the Journal results. «A First Printed Criminalist» has confirmed its popularity, readers’ interest to the most of headings, wide area of its
distribution. The Journal seems to succeed in blending high scientific level with
information value and pragmatism in the articles and materials that were published.
It is necessary to notice that the recommendations for articles and other materials have been changed. This research and practice juridical Journal is
international and articles could be given in one of five languages by authors’
choice (Ukrainian, English, German, French or Russian). Because of this, the
Editorial Board began procedure of unification of all articles and they must be
given with an abstract, key words and references in English. The web-site of
INGO «Criminalists Congress» (www.crimcongress.com) contains the electronic version of the journal and some important information about the Journal,
Aims and Scope, Editorial Board, Submission, Publication Ethics and Malpractice Statement.
The 10th issue of the journal presents the articles that criminalists from
Estonia, Latvia, Lithuania, Poland, Russia and Ukraine provided for publishing.
The journal is formed under the following headings: General Theory of Criminalistics, Criminal Law and Procedure Issues, Criminal Investigation, Criminalistic Tactics Issues, Forensic Examination, Anthology of Criminalistics, Portrait
Gallery of the Famous Criminalists, Criminal Cases Study, New Legislation,
Research Events, Peer Comments for New Publications, and Our Partners.
A considerable attention in the journal has been paid to the general theoretical problems of criminalistics and its historical development (V. Terehovič,
E. Nimande, Latvia), methodology of science (V. Konovalova, Ukraine), innovative technologies used in criminal investigation (K. Krassowski, Poland). The
articles about investigator worldview in recent period (I. Basysta, Ukraine) and
interaction of investigator and prosecutor (H. Popova, Russia) also have topical interest in the issue. Some value can be given to an article about possibilities of false testimonies classification (O. Vaschuk, Ukraine). Articles on the
problems of forensic examination are also printed well-timed: about the internal
beliefs forming forensic expert (G. Avdeeva, Ukraine) and the effect of household chemicals on bloodstains (А. Lall, Estonia). The heading «Criminal Cases
Study» includes the analysis of judge illegal sentencing in Ukraine (M. Shepitko, Ukraine).
There was a necessity to print certain important parts of Law of Ukraine
«On the National Police» in the heading «New Legislation», because of the law
enforcement bodies reformation and creation of the National Police in Ukraine.
Some significant criminalistic and forensic examination research events
were highlighted in the journal: The 6th Symposium of the Polish Forensic Association (Toruń, Poland), XI International Scientific and Practical Conference
«Criminalistics and Forensic Science: Science, Studies, Practice» (Vilnius, Lithuania), 7th European Academy of Forensic Science Conference (Prague, Czech
Republic). «Portrait Gallery of the Famous Criminalists» contains some information about the criminalistics founder, Professor Rodolphe Archibald Reiss.
The last part of the series of works by professor N. N. Bokarius «Life and
Works of the Honoured Professor Nikolay S. Bokarius» in its reprinted form is
published under the heading «Anthology of Criminalistics».
This journal is published for researchers, professors, postgraduates, law
school students as well as for investigators, prosecutors, judges, defense attorneys and other representatives of the legal profession.
The Editorial Board of the journal «A First Printed Criminalist» would like
to thank all those, who helped to get this issue ready for printing.
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TO THE READER

Head of the Editorial Board,
Chief Editor, V. Shepitko
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Криминалистъ
№ 10/2015
первопечатный

8
ДО ЧИТАЧА
Підготовка чергового номера журналу «Криміналіст першодрукований»
пов’язана з двома важливими моментами: пройшло п’ять років як регулярно виходять друком номера даного журналу; цей випуск є 10-м ювілейним. Хоча ці цифри
є вельми скромними, однак уже дозволяють підвести деякі підсумки. Журнал підтвердив свою затребуваність, значний інтерес читача до більшості рубрик, широку
географію розповсюдження. В опублікованих статтях і матеріалах, як уявляється,
вдалося об’єднати високу науковість, інформативність і прагматизм.
Неможна не відзначити, що за останній час у певному сенсі було змінено формат
викладу матеріалу. Через те, що даний науково-практичний юридичний журнал є
міжнародним і статті можуть бути представлені на одній із п’яти мов (українській,
англійській, німецькій, французькій, російській), виникла необхідність уніфікації всіх статей і надання короткого їх викладу (анотації), ключових слів та списку
використаних джерел англійською мовою. На сайті Міжнародного Конгресу Криміналістів (www.crimcongress.com) розміщено електронну версію журналу та запропоновано важливу інформацію про завдання видання, цілі та можливості, редакційну
раду, особливості подання матеріалів, угоду про етику публікації і відсутність зловживань.
У цьому номері друкуються матеріали, надані колегами криміналістами з Естонії, Латвії, Литви, Польщі, Росії, України. Журнал сформовано з таких рубрик:
«Загальна теорія криміналістики», «Проблеми кримінального права та процесу»,
«Розслідування злочинів», «Проблеми криміналістичної тактики», «Судова експертиза», «Антологія криміналістики», «Портретна галерея видатних криміналістів», «Слідча та судова практика», «Науково-практичні заходи», «Рецензії на актуальні видання», «Наші партнери».
У журналі значну увагу приділено загальнотеоретичним проблемам криміналістики та її історичному розвитку (В. Терехович, Е. Німанде, Латвія), методології
науки (В. Коновалова, Україна), використанню новітніх технологій в розслідуванні злочинів (К. Красовський, Польща). Актуальними вбачаються статті, присвячені
становленню світогляду слідчого у сучасних умовах (І. Басиста, Україна), а також
його взаємодії з працівниками прокуратури (Є. Попова, Росія). Певний інтерес
представляє стаття про можливості класифікації неправдивих показань (О. Ващук,
Україна). Своєчасними є матеріали з проблем судової експертизи: про формування внутрішнього переконання судового експерта (Г. Авдєєва, Україна) і про вплив
побутової хімії на плями крові (А. Лалль, Естонія). В межах рубрики «Слідча та
судова практика» проведено аналіз постановлення суддею завідомо неправосудного
вироку, рішення, ухвали або постанови (М. Шепітько, Україна).
У зв’язку із суттєвим реформуванням в Україні правоохоронних органів і створенням поліції виникла необхідність у розміщенні в рубриці «Нове в законодавстві»
окремих положень Закону України «Про Національну поліцію».
Привернено увагу читача й до найбільш значимих наукових подій, що відбулися останнім часом у криміналістиці та судовій експертизі: 6-го криміналістичного симпозіуму Польського Криміналістичного Товариства (Торунь, Польща);
XI міжнародної науково-практичної конференції «Криміналістика та судова експертологія: наука, навчання, практика (Вільнюс, Литва), 7 конференції Європейської Академії Криміналістики (Прага, Чехія). У «Портретній галереї видатних
криміналістів» розміщено інформацію про професора Рудольфа Арчибальда Рейсса (Rodolphe Archibald Reiss).
У рубриці «Антологія криміналістики» представлена завершальна частина
роботи професора М. М. Бокаріус «Жизнь и деятельность заслуженного профессора
Николая Сергеевича Бокариус» у репринтному вигляді.
Журнал розраховано на наукових співробітників, викладачів, аспірантів, студентів юридичних навчальних закладів, а також слідчих, прокурорів, суддів, експертів, адвокатів та інших представників правозастосування.
Редакційна рада журналу «Криміналіст першодрукований» вдячна всім, хто
надав допомогу при його підготовці до друку.
Голова редакційної ради,
головний редактор В. Ю. Шепітько
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Abstract
Criminalistics is accumulated knowledge as a result of practical activities in the
sphere of criminal law enforcement in the continental system of law tradition. This fact
is the reason why “criminalistics” as a term and the system of knowledge have not been
used in the legal systems of other countries.
In countries with a Common Law system (the US, Great Britain, etc.) “Criminalistics” is named as a collection of two terms “Crime Investigation” and “Forensic Science”.
The content and the structure of these terms are corresponded to content and demand of
proceedings of criminal law enforcement bodies activities in the countries with a Common Law system. Nowadays, “Criminalistics” as a term started to use in English-speaking countries (with a purpose of scientific terminology unification and helping in scientific understanding).
Idea of Criminalistics is developed intensively in continental Europe in the beginning
of twenties century. Later it was created as “police modification” of Criminalistics. Totalitarian regimes scientists (in Nazi Germany and Soviet Union) developed and popularized this model of Criminalistics. This circumstance explains the fact that this model of
Criminalistics today can not enter and is not included in the system of academic knowledge of Law.
Историческое развитие криминалистики в Латвии.
Терехович Владимир Николаевич – доктор права, присяжный адвокат (Латвия).
***
Ниманде Элита Висвалдовна – доктор права, доцент кафедры уголовно-правовых наук
Юридического факультета Латвийского университета, присяжный адвокат (Латвия).
*

**

Le Criminaliste Premier Imprimeur № 10/2015

11

XIX век ознаменовался тем,
что интенсивно стала развиваться научная деятельность, особенно в области естествознания и
техники. Достижения естествознания и техники стали энергично внедряться в практическую
деятельность людей. Как следствие появилась потребность в
построении целостных систем
понятий, отражающих ту или
иную сферу деятельности человека. В целях индивидуализации такого рода систем понятий,
данные системы обозначались
терминами1 (лат. therminus –
предел, граница), которые наиболее точно и компактно отражали ту или иную систему
понятий.
Принято считать, что терв
мин «криминалистика»2
конце XIX века был предложен австрийским судебным
следователем Гансом Гроссом
(1847-1915) из Верхнего Штейермарка, который опубликовал свой труд «Handbuch für
Untersuchungsrichter»3. Данная
1
Термин (от латин. therminus – предел, граница) – это слово или словосочетание, которое однозначно раскрывает смысл научного
понятия, его взаимосвязь и соотношение с
другими понятиями.
2
Criminalis (lat.) – преступный, относящийся к преступному.
3
В России с 1908 года данное издание известно как «Руководство для судебных следователей как система криминалистики».

работа была результатом обобщения и систематизации практических знаний, накопленных
более чем за 25-летнюю работу судебным следователем. В
последствии термином «криминалистика» стали обозначать
систему научных знаний о процессе расследования преступных
деяний. Особенностью системы
знаний «криминалистика» проявляется в том, что она является
следствием обобщения и формализации знаний, накопленных
во время практической деятельности в области уголовного правоприменения, традиционного
для государств континентальной системы права. Это обстоятельство послужило причиной
тому, что в государствах других систем права термин «криминалистика», а, следовательно, и данная система знаний,
не использовались. Например,
в странах общей системы права
(США, Великобритания и др.)
систему знаний, родственную
криминалистике,
обозначали
совокупностью двух терминов
Сrime Investigation и Forensic
Science. Содержание и структура совокупности терминов Сrime
Investigation и Forensic Science
отвечали содержанию и потребности процесса уголовного правоприменения стран прецедентного (общего) права. Сегодня в
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The authors are attempts to assess the development of Criminalistics in Latvia in the
historical and real approaches. Such analysis is possible only in the context of the analysis
of the realization of the state policy on counteraction crime.
Key words. Criminalistics, criminalistics history, general theory of criminalistics,
criminalist, criminalistic institution.
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целях научной унификации терминологии и облегчения научного взаимопонимания термин
Criminalistics стали употреблять
также в англоязычных странах.
В начале ХХ века наиболее
интенсивно идея криминалистики стала развиваться в Российской империи и странах
континентальной Европы. В
последующем в криминалистике
появились признаки «полицейской модификации», которую
наиболее явно пропагандировали и развивали специалисты в
странах с тоталитарным режимом (СССР и фашистская Германия). Данное обстоятельство
объясняет тот факт, что такого
рода криминалистика сегодня
не может входить и не входит в
систему академического знания
о праве.
Множество учебных пособий
и учебников по криминалистики обычно излагают ее историю
развития по давно устоявшимся хронологическим эпохам и
персоналиям криминалистов с
пересказами их вкладов в развитие криминалистики, биографических сведений о них и
т.п. Такой способ описания имеет свои достоинства для первоначального ознакомления с
криминалистикой, но страдает
догматизмом изложения и предвзятостью последователей той
или иной академической школы
криминалистики. В основном
изложение развития криминалистки основывалось на демонстрации постепенного внедре-
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ния в практику расследования
преступных деяний достижений
технических дисциплин науки.
Авторам не известна ни одна
целостная работа, в которой
было бы дано «интернациональное» обоснование и описание развития различных следственных
действий или специфики организации процесса расследования преступных деяний. Данные
вещи в учебниках криминалистики и специальной литературе были даны на откуп читателю
и хронологического систематизированного описания не содержали. Такое положение вещей
может быть объяснено «национальностью» криминалистики,
т.е. тем, что развитие знаний
о процессе расследования преступных деяний напрямую зависело от традиций и нормативной
базы того государства, в котором
осуществлялась
деятельность
«расследование преступных деяний». Таким образом «интернациональной» стороной развития криминалистики может
быть только развитие технических средств, которые используют в процессе расследования
преступных деяний. «Национальной» же стороной развития криминалистики являются
развитие способов применения
(следственные действия) технических средств и особенности
организации процесса расследования преступных деяний в том
или ином государстве. Поэтому
без учета вышеуказанных особенностей любое описание исто-
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А. Кангер был профессором и
ректором Одесского института
химии и фармации, знал в совершенстве два иностранных языка
(русский и немецкий).
Корни традиций криминалистики Латвии основаны на
идеях
школы
швейцарского криминалиста профессора
Рудольфа Арчибальда Рейсса
(1876-1928), который пропагандировал использование научнотехнических средств и методов
в процессе расследования преступных деяний. Это подтверждается следующими историческими фактами. В начале ХХ
века российский криминалист
С.М. Потапов (1873-1957) дважды был в Лозанне на стажировке
у Р.А. Рейсса и прослушал курс
его лекций. В последствие записи этих лекций были изданы в
России1. С 1914 г. С.М. Потапов принимал активное участие
в организации работы кабинетов
научно-судебной экспертизы в
Москве, Киеве и Одессе. С 1919
по 1922 г. С.М. Потапов работал в Одесском кабинете научно-технической экспертизы. В
это же время в Одессе, работая
в области судебной экспертизы,
А. Кангер перенял у С.М. Потапова идеи криминалистики и,
после полученного предложения, в 1923 г. возглавил Кабинет научно-судебной экспертизы в Риге. Работа кабинета (а в
последствие института) ориентировалась не только на прак-
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рии развития криминалистики
будет недостаточным и не полным.
Развитие криминалистики на
территории Латвии напрямую
было связано не только с деятельностью конкретных организаций и конкретных людей, но
и с политическими процессами
ХХ века, в которых проходило
становление и развитие Латвии
как независимого государства.
После прекращения существования Российской Империи,
Латвия как независимое государство, было образовано в 1918
г. Независимость Латвии продлилась до 1940 г., когда Латвия
вошла в состав СССР (с 1941 г.
по 1944 г. Латвия была оккупирована фашистской Германией).
С 1945 по 1990 гг. Латвия как
Советская республика входила в
состав СССР.
Началом развития криминалистики в Латвии можно считать
создание и начало работы в 1922 г.
Научного кабинета судебной
экспертизы (в 1926 г. кабинет
был переименован в Научный
институт судебной экспертизы).
Кабинет был оборудован новейшим оборудованием, приобретенным в Германии. В 1923 г.
научным директором кабинета
был назначен профессор Артур
Кангер. А. Кангер для того времени был достаточно образованным и эрудированным человеком. А. Кангер с 1911 по 1918 гг.
работал
экспертом
химиком в Одесском управлении
медицины. С 1921 по 1923 гг.

Рейсс Р. А. Научная техника расследования
преступлений. – СПб., 1912.
1
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тический опыт расследования
преступлений в Латвии, но и на
современные достижения криминалистики, которые регулярно публиковались в таких
изданиях как «Archiv für
Kriminoligie», «Kriminalistische
Monatshefte», «Kriminalistik»,
«Revue
Internationale
de
Criminalistique» и других научных изданиях. Заслуги и авторитет профессора А. Кангера в области криминалистики
были оценены научным сообществом – в 1931 г. профессор
А. Кангер был избран полноправным членом Международной академии криминалистических наук (Internationale
Akademie für Kriminalistische
Wissenschaften), которая была
европейской организацией ведущих специалистов в области
криминалистического знания.
Об объеме и характере результатов научных работ, посвященных отдельным научным проблемам расследования преступных
деяний в Латвии, можно судить
по некоторым публикациям и
отчетам деятельности Института научно-судебной экспертизы. В период с 1922 по 1940 г.
в Латвии были изданы только несколько самостоятельных
работ1 и отдельные публика1
Šķērstiņš J. Noziedzīgu nodarījumu
izmeklēšana un atklāšana. – Rīga, 1929;
Krimināltehniskās
izmeklēšanas
metodes
(pēc A.Kangera lekcijām lasītām Latvijas
Universitātē 1932/33), Augstskola Mājā. Nr. 77;
Kangers A. Daktiloskopijas pamatjēdzieni. –
Rīga, 1936; Bērziņš P. Zinātniskā tiesekspertīze.
– Rīga, 1937 и др.
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ции различных авторов в Вестнике Министерства юстиции
(Tieslietu Ministrijas Vestnesis),
которые можно отнести к области криминалистики.
C 1940 г., после утраты независимости и вхождения Латвии в состав СССР, на основании Постановления Народного
комиссариата юстиции Латвийской ССР Научный институт
судебной экспертизы находится
в подчинении Народного комиссариата юстиции Латвийской
ССР и его работа организуется согласно положению, принятому 11 октября 1940 г. Народным комиссариатом юстиции
Латвийской ССР. Положение
о Научном институте судебной
экспертизы сразу оговаривает
принципы организации работы
этого учреждения:
1) работа института строится на достижениях советской
науки;
2) работа института ведется по трем направлениям (1 –
исследование
вещественных
доказательств, 2 – пропаганда
достижений криминалистики,
3 – научно-исследовательская
работа).
В период с 1941 по 1944 г.
латвийская
криминалистика
в своем развитии понесла первое потрясение: после немецкой
оккупации Институт научносудебной экспертизы прекратил свое существование, оборудование и библиотека института
были разграблены. В 1944 г. профессор А. Кангер иммигриро-
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3) группа дактилосистемы
«След»;
4) группа оперативной, криминалистической и организационной техники.
В основном деятельность
сотрудников отдела была ограничена оказанием научно-технической и методической помощи
сотрудникам милиции и прокуратуры. Плановая подготовка
кадров сотрудников НТО (ОТО,
ЭКО) МВД Латвийской ССР осуществлялась на базе учебных
заведений СССР в Москве, Волгограде, Саратове, Ленинграде и других городах СССР. Из
Москвы централизовано НТО
(ОТО, ЭКО) МВД Латвийской
ССР снабжался необходимой
методической и научной литературой. За годы существования
НТО (ОТО, ЭКО) была собрана
уникальная библиотека криминалистической и иной специальной литературы, а также усилиями В. Кравченко был создан
музей криминалистики, на базе
которых в основном и проводилась методическая работа НТО
МВД Латвийской ССР. После
1982 г. латвийская криминалистика понесла второе потрясение: после скоропостижной кончины О. Старчакова ЭКО МВД
Латвийской ССР (впоследствии
Криминалистическим Центром
(КЦ), Центром судебных экспертиз (ЦСЭ)) руководили различные функционеры МВД Латвийской ССР, которые не имели
криминалистического образования и не обладали достаточным

Криминалистъ
№ 10/2015
первопечатный

вал в Германию, где длительное
время преподавал криминалистику в Гумбольдтском университете в Берлине. Так Научный
институт судебной экспертизы
Латвии после 23-х летней работы прекратил свое существование.
После Второй мировой войны,
по образцу организации в других республиках СССР, в подразделениях МВД Латвийской
ССР были созданы оперативнотехнические группы (ОТГ), а в
Риге Оперативно-технический
отдел (ОТО). Первыми сотрудниками ОТО МВД ЛССР были Лев
Франк, Олег Старчаков и Владимир Кравченко. О. Старчаков с
1949 по 1982 г. был бессменным
руководителем ОТО (в процессе
различных реорганизаций отдел
также назывался «Научно-технический отдел (НТО) МВД» и
«Экспертно-криминалистический отдел (ЭКО) МВД». Сотрудники НТО (ОТО, ЭКО) МВД
Латвийской ССР научно-исследовательской работой не занимались.
В 1982 г. (приказом МВД Латвийской ССР №03 от 7.01.82)
создается
Экспертно-криминалистический отдел (ЭКО), в
котором были организованы:
криминали1) отделение
стических исследований;
2) лаборатория специальных
исследований
(физико-химическая, исследование пищевых
продуктов,
автотехническая,
пожарно-техническая, биологическая, ядерно-физическая);
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пониманием особенностей деятельности криминалистических
подразделений. Как результат
этого были утрачены традиции
работы и методическая база ЭКО
МВД Латвийской ССР (в конце
1980-х г. был уничтожен музей
криминалистики и разграблена
библиотека ЭКО МВД Латвийской ССР).
В 1990 г. (приказом МВД Латвийской Республики № 339 от
2.12.90) при МВД Латвийской
Республики (на правах оперативного управления) создается Криминалистический центр
(КЦ). В 1992 г. (приказом МВД
Латвийской Республики № 43
от 1.02.92) на базе КЦ создается Центр судебных экспертиз
(ЦСЭ) МВД Латвийской Республики, в который входили следующие лаборатории:
трасологиче1) лаборатория
ских экспертиз;
2) лаборатория баллистических
экспертиз и исследования
взрывчатых веществ;
3) лаборатория экспертиз документов;
фоноскопиче4) лаборатория
ских экспертиз;
5) лаборатория фото-видеотехнических экспертиз;
6) лаборатория физико-химических экспертиз;
7) лаборатория экспертиз пищевых продуктов;
8) лаборатория пожарно-технических экспертиз;
9) лаборатория биологических
экспертиз;
10) дактилоскопическая группа.
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В советское время в Латвии
параллельно деятельности криминалистических подразделений МВД Латвийской ССР криминалистика развивалась в
Латвийском
государственном
университете на кафедре уголовно-правовых наук в основном усилиями преподавателей
И. Индулена1 и В. Смилгайниса2. Другие преподаватели кафедры в основном занимались
критикой «буржуазной криминалистики», насыщая свои
труды цитатами из работ основателей коммунистической идеологии. После восстановления
независимости Латвии развитие криминалистики на кафедре
уголовно-правовых наук Юридического факультета Латвийского университета осуществляется в основном усилиями
доцента др. Э.В. Ниманде.
Только в 1951 г. была организована Рижская научно-исследовательская криминалистическая лаборатория министерства
юстиции Латвийской ССР.
В состав лаборатории входили шесть сотрудников. Руководителем лаборатории был назначен бывший прокурор О. Паэгле.
В 1968 г. на базе Рижской
научно-исследовательской лаборатории министерства юстиции Латвийской ССР была
Indulēns I. Kriminālistiskā mācība par pēdām.
LVU – Rīga, 1972; Indulēns I. Kriminālistika.
Zvaigzne. – Rīga, 1978.
2
Smilgainis V. Apsūdzētā pratināšana. LVU –
Rīga, 1970; Smilgainis V. Darba drošības
un drošības tehnikas noteikumu pārkāpumu
sākotnējā izmeklēšana. LVU – Rīga, 1986.
1
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ется то, что за годы советской
власти методическая работа по
расследованию преступных деяний в Латвии не была воплощена ни в одном самостоятельном
научном труде латвийских криминалистов. Публичные выступления специалистов Латвии
по отдельным вопросам криминалистического знания (Материалы научной конференции,
посвященной проблемам криминалистической экспертизы, М.,
1958, Комментарий к Уголовному кодексу Латвийской ССР,
Рига, 1982 и др.) в основном
отображали мнения, высказанные ранее российскими криминалистами. Помимо обучения,
методическая работа проводилась в виде регулярного снабжения сотрудников милиции и
экспертных учреждений специальной и периодической литературой по экспертной и криминалистической тематике.
После восстановления независимости Латвии в 1990 г. и создания в Академии полиции Латвии кафедры криминалистики
возобновилась академическая
работа в области криминалистики. Этому способствовал тот
факт, что сотрудниками кафедры криминалистики были эксперты-криминалисты с большим
стажем практической работы
и достаточным образованием
О. Арайс, М. Вейдиня, В. Дружинин, В. Миезис, В. Терехович и др., а также специалисты с большим стажем
работы в следственных подразде-
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организована Латвийская научно-исследовательская лаборатория судебных экспертиз и криминологии (НИЛСЭ) министерства юстиции Латвийской ССР.
В структуру лаборатории входили шесть отделов:
1) отдел трасологических, баллистических экспертиз и технической экспертизы документов;
2) отдел почерковедческой экспертизы;
3) отдел автотехнических экспертиз;
4) отдел криминологии;
5) отдел бухгалтерских экспертиз;
6) отдел информации.
Работа лаборатории освещалась в трудах ее сотрудников,
которые публиковались в бюллетенях и сборниках научных
работ лаборатории.
В период с 1940 по 1990 г.
комплектация штатами созданных экспертных структур Латвии осуществлялась за счет специалистов, направляемых в
Латвию ведомственными учреждениями МВД СССР из других
союзных республик, а также
жителями Латвии, прошедших
соответствующую подготовку в
учебных заведениях МВД СССР.
Методологическая работа по
организации и применению криминалистических знаний была
монополизирована. Центры этой
работы в основном находились
на территории РСФСР (Москва,
Ленинград, Волгоград, Саратов,
Томск и т.д.). Этим и объясня-
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лениях В. Ензина, Е. Коновалов,
Ю. Лайвиньш и др. Сотрудниками кафедры криминалистики был опубликован целый ряд
отдельных работ и различных
публикаций в сборниках научно-практических
конференций, сборниках научных трудов
и журнале Академии полиции
Латвии «Административная и
уголовная юстиция».
В 2009 г. по решению Кабинета министров Латвийской
Республики Академия полиции Латвии была ликвидирована и академическая работа
по развитию криминалистики
Латвии проводится усилиями
доцента др. Э.В. Ниманде только в Латвийском университете.
С учетом интегративных процессов стран Европейского союза развитие практического при-

менения криминалистических
знаний в Латвии происходит в
пределах ведомств (экспертные
учреждения, учреждения полиции, судов, прокуратуры и т.п.)
на основе межведомственных
соглашений и утвержденных
программ.
Объективно оценивать реальное состояние развития криминалистики Латвии как прикладной дисциплины можно только
в контексте анализа реализации
политики государства в области
«борьбы с преступностью», т.е.
в контексте анализа кадровой
политики, технического обеспечения и эффективности работы
правоохранительных органов.
При написании данной статьи
авторы не ставили такую задачу.
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CRIMINALISTICS METHODOLOGY
PROBLEMS*

Abstract
The article is devoted to the criminalistics methodology problems. Author used theory of cognition for interpretation dialectics methodology to special sciences such as
criminal law, criminal procedure law, criminalistics, criminology, civil law, etc. Special
methods of cognition, formulated in these sectors of legal science, are limited often only
mention of the significance of the dialectical method. At the same time, the scientific
papers are not considered its relationship with the special methods of science that make
up the program of development and implementation of their concept of dialectics. Most
clearly the trend of substitution consideration of science special methods author looked
in the abstracts of PhD and doctoral theses, claiming the role of cognitive techniques to
develop their own concepts of special areas. Consideration of the dialectics method in its
application to particular methods of science is usually limited to a general reference to its
use as a source of the cognition method. Consideration of individual categories of dialectics in relation to special branch of knowledge is an attempt to research special methodology of science on the example of the interpretation of reflection theory.
Key words. General theory of criminalistics, criminalistics methodology, theory of
cognition, dialectics, criminalistics categories.

Многие философские концепции нашли свое отражение в отдельных исследованиях
теории познания, в частности,
категорий диалектики. Среди названных проблем наиболее привлекательной является
проблема взаимосвязи методологии диалектики и ее связи с
методами частных наук, где она
находит свое воплощение. В
этом плане можно обнаружить
немногочисленные
попытки

интерпретировать научные концепции диалектики к частным
наукам, среди которых находят
свое место юридическая наука и
те ее многочисленные отрасли,
которые очень робко обращаются к понятиям диалектики и их
интерпретации применительно
к таким ее отраслям как уголовное право, уголовный процесс,
криминология, криминалистика, гражданское право и др.
Частные методы познания, фор-

Проблемы методологии криминалистики.
Коновалова Виолетта Емельяновна – доктор юридических наук, профессор, профессор
кафедры криминалистики Национального юридического университета имени Ярослава
Мудрого, академик Национальной академии правовых наук Украины (Украина).
*

**
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мулируемые в названных отраслях правовой науки, оперяющиеся, как правило, на всеобщий
диалектический метод, ограничиваются чаще всего только упоминанием о значении диалектического метода, не рассматривая
его связи с методами частной
науки, составляющими программу их развития и претворения в них концепций диалектики.
Наиболее ярко такую тенденцию подмены рассмотрения
частных методов науки общим
лозунгом – диалектический
метод – мы видим в авторефератах кандидатских и докторских
диссертаций, претендующие на
роль познавательных методов
в развитии собственных концепций частных направлений.
Рассмотрение диалектического метода в его применении к
частным методам науки обычно
ограничивается общим указанием на его применение как исходного метода познания. Далее
таких указаний как в учебниках
для ВУЗов (по профильным дисциплинам) так и в диссертациях
кандидатских и докторских почти не встречается. Стоит обратиться к вновь защищенным
диссертациям по правовым проблемам, чтобы убедиться в той
унылой стандартизации изложения методов исследования,
где диалектический метод упоминается как заглавный, а далее
называются методы: исторический,
структурного анализа,
сравнительный и т. п. Диалек-
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тический метод, в сущности, не
рассматривается1.
Во множестве других диссертационных исследований диалектический метод только называется, его интерпретация в
частные методы не называется,
он всегда стоит особняком, как
некий символ, которому поклоняются. Между тем, в истории
возникновения и развития этой
проблемы
мы обнаруживаем
попытки и
монографические
исследования, заслуживающие
особого внимания. Речь идет о
произведении известного болгарского философа П. Гиндева,
которому впервые принадлежит
исследование проблемы познания в частной науке. В его монографии «Диалектика познания в уголовно процессе» (1965)
впервые исследованы проблемные вопросы теории познания
в частной юридической области
(уголовном процессе). Автором,
с позиций философских категорий, рассмотрена специфика
познания в уголовно-процессуальной науке.
Пашинін О. І. Досудове провадження у
кримінальному процесі України: автореф.
дис... канд. юрид. наук: 12.00.09. – Х., 2011. –
С. 3; Більшевець О.В. Концептуальні засади застосування психологічного впливу
у сфері судочинства: автореф. дис... канд.
юрид. наук: 12.00.09. – К., 2011. – С. 3; Барцицька А. Криміналістичні технології:
сутність та місце в системі криміналістичної
науки : автореф. дис... канд. юрид. наук:
12.00.09. – Одеса, 2011. – С. 2; Шостко О.Ю.
Теоретичні та прикладні проблеми протидії
організованій злочинності в європейських
країнах: автореф. дис... докт. юрид. наук:
12.00.08. – Х., 2010.
1
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См.: Гиндев П. Диалектиката на познанието в наказателния процес. – С., БАН, 1962. –
296 с. Рецензия на эту работу опубликована в журнале «Философская мысль» (Болгария, Институт философии Болгарской Академии наук). См.: Коновалова В. Диалектиката
на познанието в наказателния процес, 1965.
– С. 126.
2
См.: Старченко А. А. Логика в судебном
исследовании. – М., Госюриздат, 1958; Старченко А. А. Гипотеза. Судебная версия. –
М., 1962.
3
Копнин П. В. Гипотеза и познание действительности. – К., 1962; Копнин П. В. Рассудок
и разум и их функции в познании // Вопросы
философии, 1963. – № 4 – С.64 – 75.
1

ке судопроизводства. Названные проблемы впервые рассматривались в произведениях
А. А. Старченко, М. С. Строговича,
Г. Н. Александрова, А. М. Ларина,
Я. Пещака, В. Е. Коноваловой
и др. Тематика частных включений проблем познания (как
логики и диалектики) главным
образом касалась таких общих
направлений, как логика в судопроизводстве, роль интуиции
в познании, гипотеза и версия
в расследовании, аналогия и ее
роль в судопроизводстве, познавательная функция логики в криминалистической тактике и др.
Названные
исследования
постепенно приближали правовую науку и ее отрасли к пониманию системы методов познания, отражающих взаимосвязь
общей теории познания и ее
интерпретации в частных (юридических) науках.
Однако такое движение достаточно быстро исчерпало свои
возможности и создание методологии частных наук, заменилось общим наименованием того, что главным методом
познания является диалектический метод, а остальные методы
относились к частно-научным.
Такая тенденция особенно ярко
нашла свое отражение в криминальном цикле правовых наук,
в частности, в криминалистике.
Первые попытки определить
методы науки и их систему применительно к криминалистике
принадлежали Р. С. Белкину,
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Исследование
проблемы
познания в уголовно-процессуальной науке было, пожалуй,
первой ласточкой и последней,
которая принадлежала исследованиям как философов, так и
юристов1. Примыкающее к этой
проблеме произведения российских и украинских философов
также свидетельствовали о значительном интересе к проблематике познания в юридической
деятельности. Среди таких произведений можно назвать книгу А. А. Старченко «Логика в
судебном исследовании», его же
«Гипотеза»2, а также произведения известного украинского
философа П. В. Копнина, работы которого в области теории
познания заслуживают самых
высоких оценок3.
Исследования, относящиеся
к периоду 1966-70 гг. постепенно приближали проблемы теории познания к частным наукам, рассматривая проблемы
логики в правовой сфере и роль
последней в теории и практи-
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который в многочисленных
изданиях учебников криминалистики и других произведениях обозначил методы познания в
этой частной отрасли, соединив
их с предметом исследования.
К таким методам он относил,
главным образом, частно-научные методы, присущие именно этой отрасли знания, относя
к общенаучным методы измерения, сопоставления и другие.
Находя в них якобы преломление диалектического метода
как всеобщего метода познания.
Следует отметить, что Р. С. Белкин в своем «Курсе криминалистики» и в других учебниках дал
достаточно полную классификацию методов криминалистики,
не затрагивая всеобщего метода
познания.
Названные методы, составляющие методологию криминалистики в той или иной мере
были изложены и в учебниках
других авторов, которые предпочитали изложение частных
специальных методов рассмотрению отдельных форм познания, применительно к частной
науке. Единственным методом
познания, отражающим интерпретацию категорий диалектики, был метод идентификации,
наиболее полно представленный проф. С. М. Потаповым и
далее возвышенный до «теории
идентификации», ставшее «альфой и омегой» криминалистики.
Увлечение этой теорией оставило неисследованными другие
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категории материалистической
диалектики, таких как анализ
и синтез, причина и следствие,
сущность и явление, общее и
единичное, тождество и различие и др., являющиеся категориями познания. Между тем, как
их разработка серьезно бы расширила методологические основы криминалистической науки
и их практическую интерпретацию. Следует обратить внимание на то, что в криминалистической литературе, в частности
в учебниках криминалистики
наметилась достаточно жесткая
тенденция рассматривать проблемы методологии как системы частных методов, присущих
науке, игнорируя диалектический метод, а в отдельных случаях, подменяя его категориями логики, что не соответствует
правильному пониманию методологических концепций.
Отдельные положения логики, как науки о правильном
мышлении, стали занимать
позиции теории познания, что
явно не означает восполнения
функций познания. Положения
анализа,
измерения, сравнения, интуитивного и дедуктивного методов интерпретируются
как отдельные положения методологии познания, якобы тяготея к отдельным положениям диалектики. Начало такого
рода изложению методологии
было положено в учебниках
и отдельных курсах криминалистики проф. Р. С. Белкина,
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Р. С. Белкиным, десятью годами позже и представляющей
собой явление в криминалистической науке, именно адаптация
категорий диалектики нашла
свое отражение как в отдельных
положениях системы учений и
теорий криминалистики, так и в
изложении отдельных из них2.
Речь идет и об изложении теории
идентификации и диагностики,
а также о теории причинности,
которые по своей сути есть ни
что иное, как адаптация теории
отражения
в криминалистике, в частности, таких ее категорий, как тождество и различие,
причина и следствие. Автором
очень широко были представлены соотношения категорий диалектики и их значение в развитии теории криминалистики и
ее частных направлений3.
Именно в рассмотрении этих
теорий мы обнаруживаем взаимосвязь диалектики с научными положениями частных
наук. К сожалению, рассмотрение проблем метода диалектики
в интерпретации к частным наукам, мы не находим ни в российских изданиях учебников криминалистики, ни в украинских
изданиях.
В традиционном изложении
диалектического
метода познания в криминалистике мы находим и в учебниках
(коллективных), под редакцией
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а далее последовательно излагается и в учебниках других
авторов и авторских коллективов. Так, если обратиться к
учебникам под редакцией проф.
Р. С. Белкина, и его собственным учебникам, мы обнаруживаем следующее
изложение
названной проблемы.
Так, в одном из первых учебников криминалистики (коллектив авторов) под редакцией
проф. Р. С. Белкина методы криминалистики изложены в определенной системе, как общенаучные и специальные, где
марксистский диалектический
метод именуется заглавным,
основным, проникающим частные методы науки. Рассмотрение этого метода сосредоточено в
следующих словах: «Диалектический метод выступает в криминалистике, как и в других
частных науках в качестве базового метода науки, т.е. такого
метода, на котором, основывается, из которого вытекают все
другие методы, применяемые в
научных исследованиях – общие
(общенаучные и специальные
методы
криминалистики»)1.
Более подробной интерпретации диалектического метода мы
не обнаруживаем здесь и во всех
последующих изданиях криминалистики под редакцией или
авторством проф. Р. С. Белкина.
Вместе с тем, как представляется, в работе, изданной проф.

Белкин Р.С. Курс криминалистики: Частные
криминалистические теории. В 3-х т. Т. 2. –
1
См.: Криминалистика / под. ред. Р.С. Бел- М.: Юристъ, 1997. – 464 c.
3
кина. – М.: Юрид. лит., 1986. – С. 31.
Там же. – С. 244, 393.
2
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В. Ю. Шепитько и в его авторском учебнике, где рассматриваемый вопрос обозначен без
достаточной детализации1.
Попытка рассмотрения диалектического метода как всеобщего метода познания и его
интерпретации в криминалистике была предпринята в учебнике криминалистики, изданном
коллективом киевских ученых.
Их утверждения сводились к
тому, что диалектический метод
не является единственным всеобщим методом, а существует наравне с метафизическим
и иными методами и поэтому
его стандартизация не является правильной2. Ограничиваясь
таким утверждением, авторы
не рассматривали возможности дальнейшей интерпретации
названных методов применительно к частной отрасли.
Интерпретацию
отдельных
категорий диалектики, применительно к частной области знания можно проследить на примере рассмотрения названных
категорий применительно к процессу расследования преступлений. Процесс расследования по
своей сущности является процессом познания. Его специфика заключается в том, что позна1
Шепітько В. Ю «Криміналістика» ІнЮре
Київ, 2004. С. – 21-23; Криминалистика: курс
лекций. – 3-е вид. / за заг. ред. Шепітька В. Ю.
– Х. : Одиссей, 2009. – 368 с.
2
Криміналістика. Академічний курс: підручник / Т. В. Варфоломеєва, В. Г. Гончаренко,
В. І. Бояров [та ін.]. – К. : Юрінком Інтер,
2011. – С. 31, 32.
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ние в этой сфере человеческой
деятельности осуществляется в
форм доказывания. Собирание
доказательств осуществляется
посредством проведения следственных действий, а исследование и оценка доказательств
состоит в уяснении содержания, сведений о фактах, проверке этих сведений, установлении
их достоверности.
Своеобразие процесса познания при расследовании преступлений состоит, главным образом, в том, что предметом его
являются общественно опасные и противоправные деяния.
Их исследование в большинстве случаев осложняется тем,
что они, как правило, не предстают перед лицом, производящим расследование в виде полной картины. В распоряжении
следователя имеются только
немногие отдельные следы, анализируя которые он должен восстановить картину происшедшего во всей сложности ее. Поэтому
мыслительная и процессуальная деятельность следователя протекает в таких условиях,
когда не видны нити естественных причинных связей, уничтожены или замаскированы следы, отношения между вещами
и событиями предстают нередко
в перевернутом виде, сущность
явлений в ряде случаев извращена. Это и определяет характер
деятельности следователя как
познавательной.
Содержанием познания при расследовании
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широком понимании этого слова. К таким следам относятся
как следы в прямом смысле –
следы рук, ног, орудий взлома,
транспорта, так и следы, выраженные в иных формах: показания свидетелей, подозреваемых
и др. Но и такая ограниченная
непосредственность
восприятия относительно события преступления создает необходимые
предпосылки для его познания.
Процесс познания в расследовании осуществляется с помощью
категорий анализа и синтеза,
причины и следствия, сущности и явления, тождества и различия и др. Применение их соответственно в каждой области
знания обладает особенностями,
определяемыми соотношением
общего диалектического метода
и специальных методов частных
наук.
Так, диалектические категории анализа и синтеза, сущности
и явления в процессе познания
при расследовании преступлений приобретают специфику.
В частности, анализ в процессе
расследования выступает в разных формах, в зависимости от
того, какие функции он выполняет. Анализ события преступления по его следам, производимый при осмотре места происшествия выступает как условное,
мысленное расчленение, обособленное рассмотрение обстановки, обстоятельств, следов и др.
Анализ при подготовке и производстве допроса заключается в
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преступлений является мыслительная деятельность, подчиненная общим законам мышления, формой же, в которой
протекает познание в данной
конкретной области является
специфическая, определяемая
уголовно-процессуальным законом деятельность, регулирующая процесс собирания доказательств.
По своей гносеологической
природе познание при расследовании преступлений тождественно познанию вообще.
Познание в процессе расследования подчинено общим законам гносеологии. Законы и
категории материалистической
диалектики в данной области,
как и в других областях являются единственно научным методом познания. Диалектика в
познании конкретного (в расследовании преступлений) проявляется в восхождении от живого
созерцания (чувственного познания) к абстрактному мышлению
(логическому познанию).
Чувственная ступень познания в области расследования
преступлений не носит такого непосредственного характера, как в областях знаний,
имеющих своим предметом
физические, химические, биологические явления. О непосредственном восприятии здесь
можно говорить только в отношении результатов происшедшего события, выступающих
в виде следов преступления в
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изучении конкретных материалов, имеющихся в распоряжении следователя, формировании
вопросов, определении тактической линии допроса и т.п.
Специфика применения категории сущности и явления при
познании в области расследования также определена предметом исследования. Сущность
отдельных явлений, представляющих собой результат преступного действия не только не
выступает на поверхности, но
маскируется, является в перевернутом виде, тщательно вуалируется. Такие трудности в
познании сущности отдельных
явлений при расследовании
имеют место в случаях, когда
сокрыты следы преступления,
инсценирована обстановка события преступления. Чаще всего в
качестве исходного момента следователь располагает определен-

ным (большим или меньшим)
комплексом данных, характеризующих результаты преступного действия. Эти первоначальные данные выступают как
следствия определенных причин, установить которые и входит в задачу следователя.
Одной из особенностей познавательного процесса при расследовании является установление
истины, то есть выяснение всех
обстоятельств преступного события. Установление объективной
истины происходит путем построения следственных версий, различного рода и значимости.
Рассмотрение
отдельных
категорий диалектики применительно к частной отрасли знания
является попыткой исследования частных методологий науки на примере интерпретации
положений теории отражения.
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Abstract
A special procedure of judicial decision-making with the consent of the accused
against him by the prosecution applies to more than half of all criminal cases. Investigator often long before the end of the investigation can make a fairly accurate
forecast result of investigation in the criminal case. Also investigator is expected
how accused can use of his right to take general trial or not. Because of the special procedure, investigator may realize tactics aimed at achieving a compromise
with the defense, with the aim of making it voluntary decision about the refusal of
counteraction to criminal prosecution. The interaction between the investigator and
prosecutors is important ensuring quality and efficiency of the investigation and
subsequent trial in strict compliance with the rights and legitimate interests of all
participants in the criminal process. This article is devoted to this kind of scientific problems.
Key words. Criminal procedure, criminal case, special procedure, investigator,
prosecutor, compromise.

Особый порядок принятия
судебного решения при согласии
обвиняемого с предъявленным ему
обвинением предусмотрен гл. 40
УПК РФ. В соответствии с законом ходатайствовать о рассмотрении уголовного дела судом в
особом порядке лицо, подвергающееся уголовному преследованию,

может при ознакомлении с материалами уголовного дела или на
предварительном слушании (ч. 2
ст. 315 УПК РФ). Таким образом,
до окончания производства по уголовному делу традиционно следователи (дознаватели) не обращают
внимания подозреваемого (обвиняемого) на возможность рассмо-

О необходимости взаимодействия следователя и работников прокуратуры по уголовным
делам с перспективой рассмотрения судом в особом порядке.
**
Попова Елена Ильинична – кандидат юридических наук, старший преподаватель кафедры
уголовно-правовых дисциплин Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления (Россия).
*
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выводу пришли 27% респондентов
(следователей, дознавателей, адвокатов2). А раз так, может быть, стоит указывать лицу, подвергающемуся уголовному преследованию,
на подобного рода закономерность
еще до окончания досудебного производства по делу.
Хотелось бы отметить, что в
литературе уже обращалось внимание на возможность и необходимость разъяснения сущности
особого порядка подозреваемому,
обвиняемому задолго до окончания
расследования. Так, П.Н. Ременных справедливо считает, что, для
того чтобы реализовать задачи,
стоящие перед институтом особого порядка, правоприменителю
необходимо добиться сотрудничества обвиняемого с органами предварительного расследования. Для
решения данной проблемы правоприменитель должен увязать воедино стимул, указанный в Общей
части УК РФ, со стимулами, предусмотренными гл. 40 УПК РФ, и
разъяснить их лицу, находящемуся под следствием, еще до предъявления ему обвинения, а не при
ознакомлении с материалами уголовного дела, как это предусмотрено ст. 217 УПК РФ3.
Проводимое нами на протяжении более 7 лет исследование осо-
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трения дела судом в порядке гл. 40
УПК РФ, разъясняя ему соответствующее право только по окончании расследования при ознакомлении с материалами дела. На данное
обстоятельство в рамках анонимного интервьюирования указали
практически 100% следователей
(дознавателей)1.
В то же время обвиняемый наделен правом ходатайствовать о рассмотрении дела судом в особом
порядке вне зависимости от того,
содействовал ли он органам предварительного расследования или
активно им противодействовал.
Тот факт, что противодействие расследованию со стороны подозреваемого, обвиняемого в той или иной
мере присутствует по каждому уголовному делу, подтвердили 100%
следователей (дознавателей). При
этом, как отметили респонденты,
несмотря на различного рода акты
противодействия около 90% обвиняемых, имеющих право заявить
ходатайство о постановлении приговора в порядке гл. 40 УПК РФ, по
окончании расследования принимают решение реализовать данное
право, что указывает на достижение некоего компромисса со стороной обвинения. В связи с этим
представляется, что большая часть
актов противодействия, реализованная стороной защиты на досудебных стадиях, не имеет смысла.
Именно к такому неожиданному

Нами было проведено интервьюирование
89 адвокатов-защитников, осуществляющих
свою деятельность в Иркутской области,
Забайкальском крае, Республике Бурятия.
1
Интервьюирование осуществлялось
в 3 Ременных П. Н. Теоретические основы и
Забайкальском крае, Иркутской области, практика применения особого порядка судебРеспублике Бурятия в отношении 102 следо- ного разбирательства: дис. …канд. юрид.
вателей (дознавателей).
наук: 12.00.09. − Барнаул, 2006. − С. 140.
2
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бого порядка позволило выделить
большой комплекс преимуществ,
который предоставляют обвиняемому нормы гл. 40 УПК РФ. К
подобного рода преимуществам в
первую очередь относятся те, что
предусмотрены законом: обязательное участие защитника в уголовном судопроизводстве (п. 7 ч. 2
ст. 51, ч. 1 ст. 315 УПК РФ); назначение наказания, которое не может
превышать 2/3 максимального
срока или размера наиболее строгого вида наказания за совершенное преступление (ч. 5 ст. 62 УК
РФ, ч. 7 ст. 316 УПК РФ); освобождение от уплаты процессуальных
издержек (ч. 10 ст. 316 УПК РФ).
Кроме того, следует выделить преимущества, которые обусловлены
особенностями реализации норм
гл. 40 УПК РФ. В их числе следующие: свидетели на судебное заседание не вызываются; государственный обвинитель, излагая суду свои
предложения о применении уголовного закона и назначении наказания, может указать на тот факт,
что подсудимый сотрудничал со
следствием; часто более высокая,
чем при рассмотрении дела в общем
порядке, вероятность назначения
альтернативного – более мягкого
по сравнению с лишением свободы – вида наказания и т. д. Сюда
же можно отнести преимущества,
обусловленные правилами назначения наказания, в случае если
имеют место смягчающие наказание обстоятельства, рецидив преступлений, совершено нескольких
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преступлений и т. п.1. На основе
выделенных преимуществ, которые предоставляют лицу, подвергающемуся уголовному преследованию нормы об особом порядке,
нами была разработана Памятка
подозреваемому (обвиняемому). В
ней не только приводится полный
комплекс таких преимуществ,
но и разъясняется, что воспользоваться ими можно при условии
добровольного отказа от противодействия уголовному преследованию2. Памятка была внедрена в
практическую деятельность следователей (дознавателей), предлагавших ее для ознакомления подозреваемым (обвиняемым), уголовные
дела в отношении которых имели
реальную перспективу рассмотрения судом в особом порядке (гл. 40
УПК РФ).
Результаты внедрения свидетельствуют о том, что использование комплекса преимуществ,
которые предоставляет лицу, подвергающемуся уголовному преследованию особый порядок, позвоБолее подробно см.: Попова Е. И. Криминалистическое обеспечение деятельности
следователя по применению норм об особом
порядке принятия судебного решения при
согласии обвиняемого с предъявленным ему
обвинением по уголовным делам о хищениях: дис. …канд. юрид. наук: 12.00.12. − Краснодар, 2013.
2
См.: например, Гармаев Ю. П., Попова Е. И.
Краткое руководство для следователя по
использованию на предварительном следствии норм об особом порядке, предусмотренном главой 40 УПК РФ // Оф. сайт
МАСП // Режим доступа: http://www.iuaj.net/
node/1341 – Загл. с экрана (дата обращения
25.04.2015).
1
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вом заявить ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства в
общем порядке либо не будет обладать таким правом. Такое прогнозирование может осуществляться следователем (дознавателем) не
только на стадии предварительного расследования, но и на стадии
возбуждения уголовного дела, а в
некоторых случаях – и при проведении доследственной проверки.
В то же время подобное прогнозирование реальности судебной
перспективы рассмотрения дела в
порядке гл. 40 УПК РФ во многом
зависит от полноты доказательственной базы стороны обвинения, от того, насколько следователю (дознавателю) удалось убедить
в прочности своей позиции сторону защиты. «Не столько прямое
убеждение, сколько именно аргументация прочности собственной
позиции в форме демонстрации
возможностей следствия и государственного обвинения в суде
связана как с перспективой изобличения, так и с определением целесообразности компромисса. Аргументация прочности своей
позиции есть лишь форма косвенного убеждения, построенного на
формировании у противника подспудных мыслей о бессмысленности противодействия»1. Таким
образом, следователь (дознава-

Криминалистъ
№ 10/2015
первопечатный

ляют повысить оперативность,
качество расследования, добиться
полного или частичного преодоления противодействия уголовному
преследованию со стороны защиты. На это указали 66% опрошенных следователей (дознавателей).
В то же время респонденты сделали ряд комментариев, в которых
отметили, что момент принятия
решения о разъяснении комплекса преимуществ, который предоставляет лицу, подвергающемуся
уголовному преследованию особый
порядок, должен определяться по
каждому уголовному делу индивидуально. Обобщив их комментарии, можно прийти к выводу о том,
что принятие решения о разъяснении комплекса преимуществ зависит от следующих факторов:
1) убежденности следователя
(дознавателя) в высокой вероятности рассмотрения дела судом в
порядке в гл. 40 УПК РФ;
2) убежденности этого должностного лица в том, что сторона обвинения действительно располагает (или в ближайшее время
гарантированно будет располагать) всей полнотой допустимых
доказательств виновности лица в
совершении преступления;
3) личностных характеристик
субъекта преступления.
Так, следователь (дознаватель),
осуществляющий расследование
по уголовному делу, может сделать
достаточно точный прогноз относительно того, будет ли обвиняемый по окончании расследования
по уголовному делу обладать пра-

Попова И. А. Тактико-криминалистическое
обеспечение компромиссных процедур в уголовном судопроизводстве: автореф. дис...
канд. юрид. наук: 12.00.09. – Саратов, 2011.
– 27 с.
1

Криминалист первопечатный № 10/2015

Криминалистъ
№ 10/2015
первопечатный

32
тель) должен убедить сторону
защиты в бессмысленности противодействия и невозможности
постановления
оправдательного приговора. При этих условиях
указанному должностному лицу
рекомендуется предложить подозреваемому (обвиняемому) воспользоваться полным комплексом
преимуществ особого порядка при
условии принятия стороной защиты добровольного решения об отказе от противодействия уголовному
преследованию.
При этом необходимо учитывать личностные качества самого подозреваемого (обвиняемого), наличие у него криминальной
антиобщественной
установки,
активность противодействия органам предварительного расследования, а также форму участия
защитника. Например, для преступников имеющих стабильное
материальное положение, и заключивших с адвокатом соглашение
характерно активное противодействие предварительному расследованию и последующему судебному
разбирательству.
Безусловно, что тактический
замысел следователя (дознавателя), направленный на разъяснение таким лицам целесообразности отказа от противодействия, во
многом зависит от того, насколько
удалось убедить в этом защитника,
поэтому «аргументы, приводимые
следователем, должны быть вескими, убедительными, реальными,
основанными на законе, а не на
эмоциях, то есть должны быть рас-
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считаны на интеллектуальную и
профессиональную оценку со стороны защитника»1.
При таких условиях рекомендуется реализовывать действия
по достижению компромисса со
стороной защиты в основном тогда, когда органы предварительного расследования будут обладать
совокупностью допустимых доказательств виновности лица в совершении преступления.
Таким образом, следователь
(дознаватель) может использовать нормы гл. 40 УПК РФ с целью
достижения разумного компромисса со стороной защиты. При этом
следует отметить, что «никакие
компромиссы ни с одним из участников предварительного следствия, в ущерб полному, всестороннему и объективному расследованию преступления, не могут
иметь место»2. Полностью разделяя эту точку зрения, считаем, что
деятельность следователя (дознавателя) по достижению компромисса с подозреваемым (обвиняемым), его защитником может
осуществляться только при неуклонном соблюдении действующего законодательства, а тактиДереберг М. А. Особенности тактики производства следственных действий с участием
защитника: дис… канд. юрид. наук: 12.00.09.
− М., 2001. − С. 90.
2
Пацкевич А. П. Криминалистические аспекты преодоления конфликтных ситуаций в
процессе расследования преступлений //
Вопросы криминологии, криминалистики
и судебной экспертизы: сб. науч. тр. / ГУ
«ЦСЭиК Министерства юстиции Республики Беларусь». – Минск: Право и экономика,
2012. – Вып. 2/32. – С. 86.
1
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особом порядке способствовало бы
следующему:
1. Повышению соблюдения
прав и свобод участников уголовного процесса, посредством увеличения контроля и надзора за
предварительным следствием со
стороны прокуратуры.
2. Более взвешенному принятию решения относительно возможности рассмотрения уголовного дела в порядке главы 40 УПК
РФ.
3. Более качественному поддержанию обвинения при рассмотрении уголовного дела в особом
порядке.
4. Расширению тактического
арсенала следователя по преодолению противодействия уголовному
преследованию и, как следствие,
положительному посткриминальному поведению обвиняемого.
Как видим преимущества взаимодействия следователя с прокурором, государственным обвинителем по вопросам возможного рассмотрения уголовного дела судом
в особом порядке очевидны. Тем
не менее такое взаимодействие на
стадии предварительного расследования в настоящее время практически отсутствует. Это, в том
числе, подтверждается результатами проведенного нами анкетирования сотрудников прокуратуры,
в чьи полномочия входят надзор
за предварительным расследованием, утверждение обвинительного заключения (обвинительного
акта1), поддержание государствен1
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ческие приемы и рекомендации,
используемые при осуществлении
такой деятельности, должны отвечать критериям допустимости.
В настоящее время в среднем
более чем 50% всех уголовных дел
суд рассматривает в особом порядке принятия судебного решения
при согласии обвиняемого с предъявленным ему обвинением. Как
известно одним из условий постановления приговора в порядке главы 40 УПК РФ является согласие государственного обвинителя
с заявленным обвиняемым ходатайством. Указанное ходатайство
обвиняемый, как правило, заявляет по окончании предварительного
расследования, а вот согласие либо
несогласие с ним государственный
обвинитель официально выражает
намного позже – в судебном заседании. При этом государственный
обвинитель принимает решение по
вопросу о рассмотрении дела судом
в особом порядке на основе собственного мнения, сложившегося
по результатам изучения материалов уголовного дела. Прокурор,
утверждая обвинительное заключение и изучая материалы уголовного дела, в которых присутствует
ходатайство, заявленное в порядке ст. 315 УПК РФ вообще не уполномочен выражать свое мнение по
поводу возможности рассмотрения дела в порядке гл. 40 УПК РФ.
А вместе с тем взаимодействие следователя и прокурорских работников на досудебных стадиях по уголовным делам, которые имеют
перспективу рассмотрения судом в
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ного обвинения в суде1. На вопрос
о том, приходилось ли Вам обсуждать со следователем до окончания
предварительного расследования и
ознакомления обвиняемого с материалами уголовного дела вопрос
о перспективе судебного разбирательства в особом порядке, все
респонденты ответили отрицательно. Лишь 15% респондентов указали, что при решении вопроса о
возможности рассмотрения дела
судом в особом порядке им приходилось выяснять мнение по этому вопросу следователя, осуществлявшего расследование.
Однако представляется, что взаимодействие следователя с указанными сотрудниками прокуратуры существенно облегчило бы
его деятельность по достижению
компромисса со стороной защиты,
особенно с учетом того, что, «участвуя в рассмотрении уголовных
дел, прокурор изучает и анализирует судебную практику, детальнее знает требования, предъявляемые судом к следственным и иным
процессуальным документам, к
доказательствам, прежде всего,
при их оценке с позиций допусти-

мости и т. д.»2. Здесь уместно привести мнение начальника отдела
по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности,
межнациональных
отношениях и противодействии экстремизму прокуратуры Омской области
И. Мурашкина. Автор указывает,
что своевременное, точнее – заблаговременное изучение уголовного
дела государственным обвинителем, при необходимости – обсуждение полученных результатов предварительной оценки доказательств
с лицом, утвердившим обвинительное заключение (обвинительный акт), следователем или дознавателем позволит с большей долей
вероятности говорить о возможности проведения особого порядка
уголовного судопроизводства3.
По нашему мнению, вопрос о
взаимодействии следователя и
надзирающего прокурора, прокурора утверждающего обвинительное заключение (обвинительный
акт), государственного обвинителя можно было бы урегулировать в
рамках проведения координационных совещаний правоохранительных органов, руководит которыми,
как известно, прокурор соответное постановление, поскольку, полагаем, что
4
рекомендации по взаимодействию дознавате- ствующего уровня . На таких сове-

ля и прокурорских работников должны разрабатываться с учетом специфики и практики применения дознания, осуществляемого в
сокращенной форме.
1
Нами было проведено анкетирование 93
сотрудников прокуратуры Республики Бурятия, Забайкальского края, Иркутской области, в чьи полномочия входят надзор за предварительным расследованием, утверждение
обвинительного заключения, поддержание
государственного обвинения в суде.
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Балакшин В. С. Независимый – зависимый
следователь // Законность. – 2011. – №10. –
29-34.
3
Мурашкин И. Роль прокурора при рассмотрении уголовных дел без судебного разбирательства // Законность . – 2011. – №9. – С.
37-40.
4
Такие координационные совещания регулярно проводятся на уровне района, города,
субъекта РФ и т. д.
2
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национного совещания до следователей и дознавателей может быть
доведено мнение прокурорских
работников по данному вопросу.
И вместе с тем в решении координационного совещания может
быть указано, что при условии,
если требования закона не нарушены, права и законные интересы
обвиняемого соблюдены, необходимо рекомендовать государственному обвинителю дать согласие на
ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного
разбирательства в общем порядке.
Итак, на наш взгляд, в рамках координационного совещания
следует выработать единую позицию по поводу возможного согласия либо несогласия государственного обвинителя на рассмотрение
уголовного дела судом в особом
порядке.
В то же время на координационном совещании может быть принято решение рекомендовать прокурору при рассмотрении уголовного
дела, поступившего с обвинительным заключением (обвинительным
актом), руководствуясь п.15 ч.2
ст. 37, п. 2 ч.1, ч.3 ст. 221 (п.2 ч.1
ст. 226) УПК РФ, с особым вниманием и тщательностью подходить
к изучению тех из них, что имеют
перспективу дальнейшего рассмотрения в особом порядке; бескомпромиссно пресекать любые нарушения закона, в особенности те из
них, что связаны с нарушением
1
Аббасов А., Гусев В. Взаимодействие госу- прав и законных интересов обвидарственного обвинителя с органами предняемого, потерпевшего. Указанное
варительного расследования // Законность. –
представляется важным потому,
2011. – № 9. – С. 19-22.
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щаниях могут быть выработаны
единые подходы по вопросам взаимодействия со следователем, в
случае если он принимает решение об осуществлении расследования с учетом возможности рассмотрения уголовного дела судом
в особом порядке. Ведь «следователи и прокуроры, надзирающие
за процессуальной деятельностью,
и государственные обвинители –
звенья единой цепи, объединенной
общей задачей – обеспечить законность и неотвратимость наказания
за преступление»1.
Представляется тактически верным, если бы, приняв решение об
осуществлении расследования с
учетом возможности рассмотрения
уголовного дела судом в особом
порядке, следователь уведомлял об
этом надзирающего прокурора, а в
последующем ставил его в известность и о достижении компромисса
со стороной защиты. Вопрос о форме такого уведомления (письменно, устно) следует решить на координационном совещании.
В рамках координационного
совещания могут быть рассмотрены правоприменительная практика региона и вопрос о том, в каких
типичных случаях, при каких
условиях государственный обвинитель может и должен не согласиться или согласиться на рассмотрение дела судом в особом
порядке. По результатам коорди-
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что «роль прокурора при рассмотрении уголовных дел без проведения судебного разбирательства
должна существенно усиливаться,
что связано с тем, что суд лишен
возможности в привычной для
себя манере исследовать собранные по делу доказательства»1.
Здесь же хотелось бы привести результаты упомянутого анкетирования сотрудников прокуратуры. На вопрос о том, были ли в
практике анкетируемых случаи,
когда при наличии согласия обвиняемого с предъявленным ему
обвинением, заявлении им ходатайства в порядке ст. 315 УПК РФ,
согласии потерпевшего, респондентам приходилось возражать
против рассмотрения уголовного
дела судом в особом порядке, большинство ответило положительно. Большинство респондентов на
вопрос о том, по каким причинам
при наличии согласия обвиняемого с предъявленным ему обвинением, заявлении им ходатайства в
порядке ст. 315 УПК РФ, согласии
потерпевшего они возражали против рассмотрения уголовного дела
в порядке гл. 40 УПК РФ назвали следующие: недостаточно полно установлены все обстоятельства совершения преступления;
виновность обвиняемого в инкриминируемом ему деянии не подтверждалась совокупностью достаточных доказательств; имелись

существенные нарушения прав и
законных интересов обвиняемого.
В числе причин препятствующих
положительному решению о рассмотрении уголовного дела судом
в порядке гл. 40 УПК РФ даже
при наличии согласия обвиняемого с предъявленным ему обвинением, заявлении им ходатайства в
порядке ст. 315 УПК РФ, согласии
потерпевшего часть респондентов
назвала «большой общественный
резонанс, вызванный совершенным преступлением».
С учетом изложенного представляется правильным, если бы
в рамках координационного совещания государственному обвинителю было бы рекомендовано (но
не вменено в обязанность, поскольку такое решение координационного совещания противоречило
бы закону (отмечено нами – Е.П.)
согласовывать свою позицию по
вопросу о возможности рассмотрения уголовного дела судом в особом
порядке с надзирающим прокурором и прокурором, утверждающим обвинительное заключение.
Такая рекомендация обусловливается тем, что надзирающий прокурор, прокурор, утвердивший
обвинительное заключение, будут
обладать большей информацией
о ходе расследования и личности обвиняемого, поскольку непосредственно взаимодействовали со
следователем в рамках расследования с учетом возможности рас1
Мурашкин И. Роль прокурора при рассмо- смотрения уголовного дела судом
трении уголовных дел без судебного разбив особом порядке. Такого же мнерательства // Законность . – 2011. – №9. – С.
ния придерживается, например
37-40.
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Рыбалов К. А. Особый порядок судебного разбирательства в Российской Федерации
и проблемы его реализации: дис. … канд.
юрид. наук: 12.00.09. – М, 2004. – С. 77.
2
Об участии прокурора в судебных стадиях
уголовного судопроизводства: Приказ Генерального прокурора РФ № 185 от 20 ноября 2007 г. (в ред. от 26 мая 2008 г.) // Режим
доступа: http: // www.consultant-plus.ru – Загл.
с экрана (дата обращения 25.04.2015).
1

шения преступления;
2) если виновность обвиняемого в инкриминируемом ему деянии
не подтверждается совокупностью
достаточных доказательств;
3) если имеются существенные
нарушения прав и законных интересов обвиняемого;
4) если преступление, совершенное обвиняемым, является в высшей степени аморальным, вызвало
большой общественный резонанс;
5) отсутствуют основания для
постановления приговора без проведения судебного разбирательства.
Решением координационного
совещания государственному обвинителю, участвующему в особом
порядке судебного разбирательства, может быть рекомендовано,
излагая суду свои предложения о
применении уголовного закона и
назначении наказания, при наличии соответствующих оснований
особенно внимательно анализировать и обращать внимание суда на
тот факт, что подсудимый, например, сотрудничал со следствием,
активно способствовал раскрытию и расследованию преступления, изобличению и уголовному
преследованию других соучастников преступления, розыску имущества, добытого в результате преступления (и далее согласно п.п.
«и», «к» ч.1 ст. 61 УК РФ), при
действительном совершении подсудимым названных действий. Эти
обстоятельства могут быть заранее
обсуждены со следователем расследовавшим дело.
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К. А. Рыбалов, который полагает, что, до того как принимать
решение о согласии либо несогласии на рассмотрение уголовного
дела судом в особом порядке, государственному обвинителю следует выяснить позицию прокурора, утвердившего обвинительной
заключение (обвинительный акт)
и следователя1.
При этом необходимо иметь в
виду, что, как следует из п. 3.4
Приказа Генерального прокурора РФ от 20 ноября 2007 г. №185,
при решении вопроса о даче согласия на особый порядок принятия
судебного решения государственному обвинителю следует убеждаться в наличии предусмотренных ст. 314 УПК РФ оснований
для постановления приговора без
проведения судебного разбирательства2.
В связи с изложенным, в рамках координационного совещания государственному обвинителю может быть рекомендовано не
давать согласие на рассмотрение
уголовного дела рассматриваемой
категории судом в особом порядке,
например, в следующих в случаях:
1) если недостаточно полно установлены все обстоятельства совер-
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Решения, принятые на координационном совещании, следует
довести до следователей, сотрудников прокуратуры, иным заинтересованным представителям стороны обвинения.
Следователю может быть рекомендовано в целях достижения
компромисса со стороной защиты
указывать на решения, принятые
на соответствующем координационном совещании. В отдельных
случаях, когда расследование с
учетом возможности рассмотрения уголовного дела судом тактически наиболее предпочтительно, следователь, руководствуясь
ч. 2 ст. 186 УПК РФ, на один из
допросов может пригласить надзирающего прокурора. Прокурор,
участвуя в допросе, с целью достижения компромисса со стороной
защиты может также указать на
принятые координационным сове-

щанием решения, в том числе на
обстоятельства, при наличии которых государственному обвинителю
рекомендовано соглашаться или не
соглашаться с ходатайством обвиняемого о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства в общем порядке.
По нашему мнению, вышеизложенные рекомендации по взаимодействию следователя с сотрудниками прокуратуры позволят не
только реализовать соответствующую тактику, но и не допустить
возможных злоупотреблений со
стороны обвинения, минимизировать негативные факторы заинтересованности в рассмотрении уголовного дела в особом порядке,
предупредить нарушения прав и
законных интересов обвиняемого,
обеспечить законное рассмотрение
уголовного дела в порядке гл. 40
УПК РФ.
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Criminal INVESTIGATION
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Abstract
Since the beginning of criminalistics, the crime scene investigation has been always a
top concern of both practitioners and doctrine. This includes, but is not limited to, an aspect
of collection of various information ( for example forensic traces ) relevant to the incident
of possible criminal nature, as well as provision of the best possible documentation of all the
activities and their results ( evidence material ) within given investigative action.
Forensic scientists have been constantly utilizing technology developments to increase
reliability of their deliverables, thus allowing courts of law to determine cases on the basis
of a quality evidence that, meeting certain widely accepted criteria, has been recognized as
trustworthy and unquestionable.
One of such modern technology developments already introduced into practical investigations conducted worldwide is a 3D scanner. This device is indeed changing crime scene
investigation routines, as it allows for avoidance of subjectivity and consequential human
errors in examination of the crime scenes, resulting with the greater amount of valuable
forensic information being revealed and secured, not to mention revolutionary changes in
documentation of the crime scenes – being now the real three-dimensional snapshot of reality, that can be re-created not only in virtual, but also in the real world with utilization of
another technological tool available – 3D printers.
Like any other new technology or device being introduced, or at least demonstrating
capabilities beneficial for investigation actions, utilization of 3D scanners has to be treated with appropriate criticism, as it is supposed to be a part of the process leading to development of the scientific evidence admissible at the courts of law.
Key words. Crime investigation, crime scene, criminalistic technology, 3D scanner,
forensic, information.

Introduction to 3D scanning
technology
To simplify different approaches
to a definition of a 3D scanner, it can
be considered any device that ana-

lyzes real-world object or environment using lasers, light or x-rays
and creates densepoint clouds or
polygon meshes1. Nowadays 3D
scanners are not only stationary,

3D-сканери – нові інструменти, що стимулюють збір інформації та документування в межах розслідування злочинів під час здійснення розслідування на місці події.
**
Крассовски Кшиштоф – доктор права, асистент кафедри криміналістики та судової медицини Вармінсько-Мазурського університету в Ольштині (Польща).
1
Wikipedia.org, also rapidform.com/3d-scanners, access online: 30.09.2015
*
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remain stationary during the scanning process1.
Since 3D scanners collect enormous amounts of information in
the scanning process, stored data
requires specialized software to
convert raw object data into graphical representation that can be evaluated further. There are lots of
such software solutions available
ranging from highly specialized
commercial packages for specific
utilizations, through general utilization ones distributed either as
payware or freeware, to free mobile
phone applications for non-commercial entertainment use. Such
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but often portable or handheld
devices, enabling whole spectrum
of different applications and utilizations of the devices in question.
To provide perhaps simplest
explanation how 3D scanners work,
it has to be said that while conventional 2D photography creates digital ( nowadays ) images, 3D scanners
create digital sculptures. Consequently, 3D scanning is a process of
determining the shape of an object’s
surface or its volume in threedimensional space – which in the end
makes possible 3D visualization,a
recreation of a high resolution and
accurate 3D digital model of the
real-world object. Because 3D scanning technology captures so much
3D data at one time, objects need to

A Simple Guide To Understanding 3D Scanning
Technologies. First Issue, LMI Technologies
2013, p. 5-13
1

Image – 3D Scanner
Author: KJG2007 – under the Creative Commons 2.0 License
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software usually allows also, in connection with commercially available
3D printers, to recreate scanned
items or even complex sets or spaces
back in the real world. Apparently
the applications of 3D scanning are
virtually unlimited in the modern
world. There are however certain
fields of application that should be
listed for reference, as their importance grows nowadays:
1. Commercial applications
• aerospace and automotive industries,
• construction industry and civil
engineering,
• entertainment industry,
• power and gas industry,
• consumer products,
• medical appliances,
• metrology and quality assurance;
• manufacturing – product development and reverse engineering;
2.
•
•
•

Education
scientific research,
education for students,
preservation of arts and cultural
heritage;

3.
•
•
•

Forensics
crime scene investigation;
crime scene documentation;
forensic reconstruction.

Considerations on impact
of 3D scanning on forensics.
Technology has been utilized in
crime scene investigation since early beginnings of a discipline called
nowadays criminalistics or forensic science. Most notably, it was
A First Printed Criminalist № 10/2015

Hans Gross himself who recognized importance and great benefits of cutting edge technology
of the end of 19th century – a photography – for documentation of
crime scene in general and investigation of particular forensic traces in particular1. It is perhaps fair
to say that the same way photography has revolutionized crime scene
actions over 100 years ago, 3D scanning introduced approximately 10
years ago (2005)2 has a great potential to bring this important part of
crime investigation to yet another level nowadays. The real change
it provides seems to be replacement
of subjectivity impacting the range,
quality and contents of crime scene
related materials revealed, collected, stored, described and documented by crime scene investigators. It is
supplemented by ability to avoid or
at least minimize human errors that
can sometimes impact further criminal proceedings – like for example simple measurement error made
by forensic expert performing his
duties. Since reality is, during the
early hours of a crime scene assessment, investigators are rarely able
to identify conclusively everything
important to determine precisely what happened, the 3D technolGross H. System der Kriminalistik translated
and adapted to Indian and Colonial practice by
Adam J., Adam J.C., (Criminal Investigation –
a Practical Handbook for Magistrates, Police
Officers and Lawyers), A. Krishnamachari,
Egmore, Madras 1906, s. 247 - 251
2
Grahl C. Investigating Crime Scenes Using
3D Laser Technology ( Podcast ), HxGN News,
www.hgxnnews.com, access online: 20.09.2015
1
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ning range of the instrument - very
practical in the context of forensicrelated utilization2:
1. Microscanning: Objects up
to a few centimeters in size. This
is especially practical for fingerprints, tool marks, bullet casings,
and other small sized evidence that
would otherwise be difficult to measure by other techniques. These
methods require scaled down scanners or specially designed microscopes that capture a number of
images,
2. Close Range Scanning:
Objects in the range up to 3 meters.
Tire prints, footprints, shoe tread,
and bones can be scanned in place
(i.e. as they are found without having to be handled) with a portable 3D scanner. However, in many
cases, the evidence is removed and
subsequently scanned in a lab environment for further comparative
analysis,
3. Mid Range Scanning: Distances approximately in the range
of 30-120 meters. These types of
scanners are well suited for indoor
crime scenes and for reasonably
sized outdoor scenes. Larger areas
require multiple setups and scans.
The resulting data can be automatically “stitched” by use of reference
targets included in each scan or by
overlapping portions of each scan
that can be recognized as matching
areas by the software,
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ogy steps in and covers the missing parts – and with ability to come
back to unchanged snapshot of reality even after many years1. General
quality of evidence is another issue
where 3D scanning provides major
change to criminalistics – or at least
a potential for change – with growing popularity and availability of
devices coupled with market driving down the costs of acquisition
and maintenance of 3D scanning
packages. There is no doubt that
the better quality of evidence (e.g.
forensic traces), the better chances of forensic experts to examine it
properly and develop scientific evidence to solve crime – ultimately
enabling the courts of law to determine correctly the criminal case.
The 3D scanning technology is also
unique because it comes as single
package covering all the important
aspects of forensic expert work –
collection, review and analysis of
the evidence, while other known
methods and solutions usually cover only part of them, thus require
multiple actions and considerations – and also increase workload
on an expert. Furthermore the 3D
scanning technology is very flexible, providing appropriate tools
responding to diverse needs of
crime scene investigators. Among
many existing classifications of 3D
scanners applications it is worth to
present the one developed by E. Liscio, based on the size of the object
being scanned or the practical scan-

Liscio E. A Primer on 3D Scanning in Forensics:
Part 1, Forensic Magazine. On the Scene and in
1
Introducing the future of forensics, www.leica- the Lab, No. 12/2009, www.forensicmag.com,
geosystems.us, 2011, access online: 22.09.2015 access online: 25.09.2015
2
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4. Long Range Scanning: Evidence in the range of up to 1,500
meters. In many cases, a crime or accident occurs over distances greater
than a few meters. Therefore, these
types of scanners can be called upon
to document airplane and traffic accidents or even natural disasters,
5. Extra Long Range and
Kinetic Scanners: There are also
extra long range scanners (that can
scan several kilometers at once) and
even kinetic scanners that allow
scanning of objects while mounted
on a moving vehicle. These are less
frequently used in forensics and are
geared more toward terrestrial surveying. However, their use could be
called upon for pre-operative and
post-analysis of military campaigns
along with the documentation of
large scale natural disasters such as
earthquakes or hurricanes.
Documentation of the crime
scene is certainly an area where 3D
scanning can be considered a real
game changer. Traditionally, notwithstanding different legal systems, it is based on a written protocol
describing the actions undertaken
at the crime scene and all the establishments made by investigative
team on site, as required by appropriate laws and regulations. Such
protocol is usually being developed on the basis of existing forms
to be filled, it has to be developed
right at the crime scene and provide
detailed, yet objective description
of all the findings established in
the framework of an examination,
including revealed forensic traces.
The protocol has to be undersigned
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by all participating individuals –
usually police officers and forensic experts1. In reality there is often
different supplementary information attached to the protocol, such
as various sketches of the crime
scene location, photo documentation of the forensic traces, audio
or video recordings and written
notes of investigation team members. Such additional information
is usually not required by legal regulations but it is in fact very much
desirable as it illustrates the contents of an obligatory protocol2.
With an introduction of 3D
scanners for documentation of the
crime scene there are fundamental benefits achieved in comparison to the traditional documentation described above. The incident
scene can now be preserved virtually indefinitely, making it possible to come back and re-visit preserved snapshot of reality long time
after the secured crime space has
been dissolved and cleaned. While
there is no doubt that high profile
items at the crime scene like human
remains, bullet casings, weapons,
and signs of struggle will always be
located and recorded by the investigative team, sometimes the real
story is told by a less obvious object
which might be easily missed in the
limited time of presence of investiKaczmarek M., Kryminalistyczne badanie
miejsca zdarzenia w teorii i praktyce, Wydanie
II, Wydawnictwo Szkoły Policji w Pile, 2011, p.
53-54
2
Kędzierska G. Polskie prawo i kryminalistyka
o oględzinach, Jurispridencija, Vilnius 2000,
t.18(10), p. 91
1
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1
3D Scanners Help Document a Crime Scene,
Forensic Magazine. On the Scene and in the
Lab, No. 04/2013, www.forensicmag.com,
access online: 25.09.2015
2
Shacklett M. 3D tech brings big data analytics
to crime scene investigations, TechRepublic
12.05.2015, www.techrepublic.com, access
online: 26.09.2015
3
Barazzetti L. Sala R., Scaioni M., Cattaneo
C., Gibelli D.,Giussani A., Poppa P., Roncoroni
F.,Vandone A. 3D scanning and imaging for
quick documentation of crime and accident
scenes, [in:] Proceedings of SPIE Vol. 8359, The
International Society for Optical Engineering,
05/2012, p. 835910-7

and juries (where appropriate) –
now with utilization of 3D technology all the parties to the criminal
proceedings can be virtually transported to the crime scene and not
only rely on the processed information offered by the experts, but
experience unbiased information
environment of the 3D scene themselves. The benefits of such opportunity for determination of the case
are both enormous and unquestionable4.
Technology and operational
issues concerning 3D scanners
As any new technology advancement introduced into the field of
criminalistics, the 3D scanners
technology has to be treated carefully and with appropriate dose of criticism, taking into account it exists
just as one of the tools utilized in
the process of provision of scientific evidence admissible at the courts
of law – and therefore meeting
agreed standards for such evidence
( Daubertstandard ). In practice this
means virtual 3D crime scene created by scanning technology has to
meet and keep certain accuracy criteria to be considered an adequate
reflection of reality5. Such criteria, or standards that can be used
for reference, have been provided
by National Institute of Standardization and included in the Crime
Scene Investigation – A Guide for
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gators on the scene . The new technology allows also to resolve very
practical difficulties encountered
at places of incidents that may ultimately put reliability of investigators actions into question – like
their movements over the crime
scene, where it is critical not to
remove or move any existing items,
because any such disturbance can
call the evidence’s validity into
question, where such evidence must
be accepted as tamper proof in order
to be authenticated and admitted in
court2. Furthermore, on the basis
of available 3D model of the crime
scene, forensic experts might conduct thorough examination of place
of an incident from different positions, angles and perspectives, for
example of a victim or a perpetrator3, which would certainly not
be achievable utilizing the classic methods and tools. In addition,
such examinations can be of course
repeated without any limitations
and performed in teams of experts
or by various experts – as necessary
in particular investigation. This
extends also to judges, barristers
1

Forensic holodeck creates 3D crime scenes,
Reuters 12.03.2015, www.businessinsider.com,
access online: 30.09.2015
5
Cunningham M., The numbers don’t lie,
Evidence Technology Magazine 03-04/2012,
p. 22
4
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Law Enforcementwidely accepted guidelines1. They require measurement accuracy level better than
1/4 inch (0.635 cm) – which at the
current state of development of 3D
scanners technology is requirement
being easily matched by even popular and low cost solutions available
on the market.
Another aspect of introduction
of new technologies into criminalistics that always requires attention is connected to competencies of
a personnel operating new tools at
the crime scene and practical operational issues that may impact or
disturb the final result of such utilization, especially at the times of
initial introduction and early utilization of new devices in the law
enforcement institutions. While
the first of the aforementioned
issues requires simply provision of
the appropriate training and periodical checks of competences of
involved personnel, the later has to
be tackled on the basis of experience
and lessons learned from mistakes
made at least partly in the field, at
real crime scenes. Fortunately this
is also an area, where close cooperation of the 3D scanners users, that
is various law enforcement institutions, with commercial sector providing 3D scanning solutions, can
mitigate existing risks and provide
expertise necessary to avoid typical
errors. Industry identified common
3D scanners operational mistakes

include (list developed by Leica Geosystems):
1. Failure to Create a Scan
Plan – while early stages of a crime
scene investigation can be hectic,
before proceeding with laser scanning, a ‘scan plan’ should be created. A scan plan is a quick sketch
of the scene layout that is prepared
after the initial scene walkthrough
but before documentation starts.
2. Showing Up with Uncharged
Batteries – preparedness is the key.
Showing up at a scene with dead or
partially charged batteries will lead
to embarrassing scene-processing
delays.
3. Altering the Scene Before
Scanning – many crime scene investigators prefer to complete overall scene photographs prior to
scanning. But it is important that
scanning be completed as soon as
practical after those initial photos
are taken. Waiting too long can lead
to discrepancies between the two
sets of documentation, and that can
raise questions and compromise the
investigation.
4. Not utilizing NIST Traceable Interim Validation Tools (U.S.
related requirement) – crime scene
measurements shall have NIST
traceability and should be accurate
to within 0.25 inch. Additionally,
a criterion for federal court admissibility of scientific evidence under
the Daubert Standard requires the
establishment and maintenance of
operational guidelines and proto1
Crime Scene Investigation. A Guide for cols for conducting analytical testLaw Enforcement, National Forensic Science
Technology Center, Issue September 2013, ing, monitoring quality assurance
and controls, periodic calibration
p. 18
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Conclusions
In the end introduction of 3D
technology to criminalistics provides major change in the overall
nature of the crime scene investigation deliverables – in comparison
to traditional ones like hand-made
sketch, 2D photo image of the incident scene, or written description
of collected evidence in the form
of forensic trace. They are all no
longer just momentary impression of a given individual working
on a particular crime scene but the
real three-dimensional snapshot of
crime scene reality - an information
without any external influence or

distortion, fully objective and available for any present or future form
of analysis and evaluation with no
time limits.
Information gathering capabilities of 3D scanners seem to create
a great potential for further development within criminalistics. Current projects, including EU funded
ones2, seem to concentrate on particular areas like car accidents scene
reconstructions and evaluation of
certain types of forensic traces –
namely shoe and tire traces, as well
as blood splashes, however there are
also interesting developments concerning very peculiar evidence that
happens to be revealed at the places
of incidents – for example chewing
gum (with an aim of possible dental comparison)3. It has to be finally recognized that 3D crime scene
reconstruction benefits not only
prosecutorsbut also defense4, which
naturally increases even more an
interest in the subject matter. With
growing availability and quality
of 3D technology it seems to be the
way to go for crime scene evaluation
for the decades to come.

Криминалистъ
№ 10/2015
первопечатный

checks and validations.
5. Not Repeating Scans After
New Evidence is Discovered – Don’t
forget to re-scan the areas where new
evidence is discovered. For example,
consider that a decedent is removed
from the scene and a weapon is discovered under the body. If the area is
re-scanned, before-and-after views
can be layered into the point cloud
and toggled on and off from view
using dedicated software.
6. Not Making Redundant
Copies of Data – before departing
the crime scene, always make a copy
of collected data. Redundant copies
of data are good policy and protect
the investigation against accidental loss. However, remember that
scan data from a crime scene is evidence, and each copy must be properly secured and tracked1.

For more see: www.3d-forensics.de
Siderits R., Birkenstamm J., Khani F., Sadamin
E., Godyn J., Three-Dimensional Laser Scanning
of «Crime Scene Gum» as a Forensic Method
Demonstrating the Creation of Virtual Tooth
Surface Contour and Web-Based Rapid Model
Fabrication, Forensic Science Communications
No. 2(12), April 2010, www.fbi.gov, access
online: 1.10.2015
4
Meyer D., Advancements made in the crime
1
6 critical crime scene laser scanning mistakes to scene reconstruction, Buffalo Law Journal
avoid, PoliceOne 18.02.2014, www.policeone. 12.05.2014, www.bizjournals.com, online
com, online access 30.09.2015
access: 30.09.2015
2
3
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Abstract
This publication is intended to once again attract the attention of the scientific
community and practical workers investigative units to those determining factors
improve investigative activities, which are crucial in the formation of the personality of the investigator as a professional. Especial attention was paid to contemporary
approaches to understanding the competence of the investigator, the formation of
his criminalistic worldview, etc.
The article is also accumulated the opinion of scientists about understanding the
job description in general, and job description of the investigator in particular. I
made my own position on the issues discussed.
We are convinced that the implementation in practice of the investigator job
description for the above blocks will reduce such negative effects as incompetence,
moral and professional deformation, legal nihilism of the investigator, which,
unfortunately, have a negative impact on professional activities in general. So, it
should be stated that only a competent investigator, i.e. one that is able to apply
modern technical means of investigation, engaged in so-called informal learning
(separate program which is prepared by the author of this publication), regularly
sent for training, can to make informed and correct decisions. It is relative to this
investigation can talk about the readiness of his criminalistic outlook and prospects
of its improvement.
Key words. Investigator, competence, criminalistic worldview, crime investigation, professiogram, criminalistic thinking, heuristic thinking, investigative situation, scientific approaches.
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Розробка таких питань як
виховання, навчання слідчого,
впливу його особистісних якостей на організацію розслідування
та управління ним, була предметом дослідження низки відомих
науковців, адже здобуті ними
результати давали і дають можливість виявити скриті резерви
підвищення ефективності розслідування1.
Саме тому, одним із найважливіших завдань сучасного
навчального процесу студентів
(курсантів), які в подальшому
мають намір стати слідчими,
як влучно відзначають провідні науковці, є використання у
процесі їх навчання практичних прийомів, направлених на
оволодіння навиками належного професійного мислення. Формування навиків такого мислення у слідчих має базуватися не
тільки на використанні методів
логіки, психології тощо, але й на
використанні прийомів ділових
та рефлексивних ігор, методів
евристики, інформаційного моделювання, фактологічного аналізу. Означене мислення сучасних
слідчих, засноване на такому
методологічному базисі отримало назву «криміналістичне мислення» чи «криміналістичний
світогляд». Окремим його аспекМанаев Ю. В., Тоцкий Н. Т. Личность следователя и его деятельность // Уголовно-процессуальные проблемы предварительного
следствия и пути его совершенствования:
Сб. науч. тр. / ред. кол.: Ефимичев С. П. (отв.
ред.) и др. – Волгоград: ВСШ МВД СССР,
1985. – С. 103.
1
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там свою увагу приділяли криміналісти як радянської, так і
сучасної епохи. Однак ці питання не набули належної пріоритетності у криміналістичних
дослідженнях. Саме тому необхідність розробки цілісної криміналістичної концепції криміналістичного мислення поки що
залишається одним із невирішених завдань вчених-криміналістів. Хоча перші кроки у даному
напрямку зробили ще родоначальники криміналістики зокрема Г. Гросс, А. Рейсс, Е. Анушат
та ін2.
Криміналістичне
мислення сучасних слідчих повинно
володіти і властивістю прогностичного характеру чи як його
ще називають мовою оригіналу «опережающее отражение»3.
Для слідчих володіння всіма
прийомами належного професійного мислення особливо важливо. Адже організованість сучасної злочинної діяльності, більш
високий рівень її «професіоналізму», витонченість у діях злочинців при вчиненні кримінальних
правопорушень та укриття слідів
вчиненого, досить вагомо ускладнює процес розкриття та розслідування за сучасних умов. Без
Яблоков Н. П. Основные проблемы преподавания криминалистики в современных
условиях // Модели преподавания криминалистики: история и современность: сб. науч.
тр./ под ред. Н. П. Яблокова и В. Ю. Шепитько. – Х.: Апостиль, 2014. – С. 79-80.
3
Дулов А. В., Рубис А. С. Основы формирования криминалистической теории доказывания. – Минск, 2005. – С. 59.
2
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тактична хитрість, які використовує слідчий щоб досягнути
бажаного результату2.
Свідоме використання у кримінальному процесі науковообґрунтованих методів і прийомів пізнання обставин вчиненого
злочину – необхідна умова його
розслідування та притягнення
винної особи до відповідальності.
У зв’язку із цим особливого значення набуває використання тих
надбань науковців, які дозволяють розвивати уяву у слідчого,
здатність до неї. Адже здатність
до уяви – великий дар людини,
без неї була б малопродуктивною
наша повсякденна діяльність. В
свою чергу уява, як процес формування нових наглядних образів, використовується не тільки
у фундаментальних, але і в прикладних науках. Так як процес
розслідування
кримінальних
правопорушень є складним, трудомістким, який вимагає від слідчого значних творчих зусиль, без
застосування розвинутої уяви у
слідчого тут обійтися не можливо. У деякому сенсі процес розслідування нагадує науковий
пошук істини у тих пізнавальних ситуаціях, коли має місце просторово-часове «віддалення» об’єкта від суб’єкта. Злочин
як об’єкт розслідування (слідчо1
Яблоков Н. П. Основные проблемы пре- судового пізнання) – це подія,
подавания криминалистики в современ- яка мала місце в минулому. Час,
ных условиях // Модели преподавания кри- який минув з моменту його вчи-
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наявності високого рівня професіоналізму у слідчих, важливим
елементом якого є вміле володіння ними наведеним мисленням,
і без навиків його використання
у будь-яких слідчих ситуаціях,
слідчі далеко не завжди мають
змогу розкрити «банальні» кримінальні правопорушення, не
говорячи вже про резонансні,
багатоепізодні злочини1.
Так як в процесі пізнавальної діяльності юриста розвивається його професійне мислення, яке за змістом визначається
правом, тому його ще називають
правовим мисленням. При рефлексивному аналізі професійної
діяльності юриста можна виявити творчі та нетворчі, алгоритмічні та неалгоритмічні сторони.
Алгоритми у даному аспекті –
це принципи права, які засвоює
юрист у процесі навчання і своєї
професійної діяльності, ці принципи детермінують його логіку
правового мислення. До неалгоритмічних сторін належать вибір
і використання загальних методів (логічних, юридичних), використання особистих специфічних прийомів, які називаються
евристиками. Евристика в юридичному значенні – це засновані на власному досвіді принцип,
правило, тактичний прийом,

миналистики: история и современность:
сб. науч. тр. / под ред. Н. П. Яблокова и 2 Карамишева Н. В. Логіка. Пізнання. ЕвриВ. Ю. Шепитько. – Х.: Апостиль, 2014. – стика: посібник для студентів та аспірантів. –
С. 78.
Львів: Астролябія, 2002. – С 322-323.
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нення, накладає відбиток на
сприйняття суб’єктом цілісної
картини злочину, так як безпосереднє сприйняття не можливе. Тому перед слідчим стоїть
завдання реконструювати подію
злочину, відтворити наглядну
картину обставин його вчинення. Саме на цьому етапі в слідчого виникає нагальна необхідність
у розвинутій уяві, яка дозволяє
«заглянути у минуле», уявити
картину злочину (звичайно на
основі зібраних, перевірених та
оцінених доказів у їх сукупності) та, почасти, і передбачити хід
та результати пізнання обставин
вчиненого кримінального правопорушення. Саме тому, розвинута уява у слідчого є запорукою
ефективності процесів версування, планування та проведення
необхідних процесуальних дій1.
Нами вже неодноразово зверталася увага на те, що формуванню означеного мислення у
слідчого буде сприяти цілий
комплекс заходів. Звичайно, в
першу чергу, домінантну роль у
становленні особистості слідчого-професіонала буде відігравати той комплекс його генетичних задатків, який дозволить в
подальшому не лише на належному рівні засвоювати необхідні
1
Корнев Г. П., Корнева Л. С. О познавательно-эврестических функциях воображения в
уголовно-процессуальной деятельности //
Уголовно-процессуальные проблемы предварительного следствия и пути его совершенствования: сб. науч. тр. / ред. кол.: Ефимичев С. П.
(отв. ред.) и др. – Волгоград: ВСШ МВД
СССР, 1985. – С. 23-24.
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знання з різних галузей, а й набути здатності їх систематизувати
та формувати у різних слідчих
ситуаціях логічні умовиводи.
Саме логічна ланцюгова реакція
поступового відтворення в свідомості слідчого на основі сформованої доказової бази реальної
картини події та її деталей може
свідчити про наявність криміналістичного світогляду у слідчого.
Однак лише наявності високого
рівня інтелекту та здатності до
аналітичного мислення на такому шляху не достатньо, тут необхідна освідченість у різних галузях, глибокі криміналістичні
знання, а також знання законодавчої бази та практика її застосування.
І тут ми повністю погоджуємося із тими авторами, які переконливо стверджують про те,
що правозастосовувач, яким на
наше глибоке переконання, в
першу чергу є слідчий, який не
має практичних криміналістичних навиків, є непідготовленим
юристом, неумілим суб’єктом
кримінального
провадження.
Він із самого початку перебуває
в ситуації, коли змушений застосовувати закон ціною «cпроб і
помилок». Саме тому єдиним
правильним шляхом виходу із
такої «патової» ситуації є належне, скрупульозне вивчення в
достатньому обсязі майбутнім
правозастосовувачем-слідчим
криміналістики та суміжних
наук практичної спрямованості.
Адже недарма в юриспруденції
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Шепитько М. В. Криминалистика как учебная дисциплина в структуре юридического образования // Модели преподавания криминалистики: история и современность: сб.
науч. тр. / под ред. Н. П. Яблокова и В. Ю.
Шепитько. – Х.: Апостиль, 2014. – С. 134-135.
2
Лупинская П. А. Решения в уголовном судопроизводстве: теория, законодательство и
практика. – М.: Юристъ, 2006. – С. 65.
3
Тихомиров Ю. А. Теория компетенции. –
М.: Издание г-на Тихомирова М. Ю., 2005. –
С. 216-217.
4
Зеленецкий В. С. Компетентность специалиста (о теоретической компетентности
практиков и практической компетентности
теоретиков) // Весы Фемиды. – 2000. – № 4. –
С. 48-49.
1

Висловлювалися і позиції
з більш обмеженим об’єктом
в ракурсі того, що ця властивість фахівця забезпечує належне виконання ним покладених
функціональних обов’язків і
набувається суб’єктом лише під
час цілеспрямованого спеціалізованого навчання із подальшим
набуттям визначених професійних навичок5. Схожі погляди
висловлені й іншими дослідниками.
М. С. Городецька, провівши
глибоке наукове дослідження
визначає, що компетентність
фахівця – це такий рівень знань
та професійно-ділових якостей
особи, який дозволяє йому максимально ефективно реалізувати
власну кримінально-процесуальну компетенцію для виконання
завдань кримінального судочинства. Аспектами компетентності
є: 1) глибоке знання особою своїх
службових і державних функцій;
2) правильне розуміння завдань,
покладених
на
відповідний
орган; 3) компетентність в загальносуспільному сенсі – дії посадової особи в інтересах держави і
суспільства6. Слід погодитися із
висновками М. С. Городецької,
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тільки криміналістика та суміжні з нею науки сприймаються як
практична діяльність1.
Як нам видається, на одному щаблі із криміналістичним
світоглядом слідчого перебуває
його професійна компетентність.
Професійна компетентність –це
не лише знання, але і вміння,
що дозволяють успішно діяти.
Це також і гуманітарна компетентність, яку можна розглядати
як грамотність дій у дотриманні прав громадян, із розумінням
цінності кожної людини2.
Інші науковці тлумачать компетентність як таку рису особистості, яка не залежить від певних
законодавчих настанов, є індивідуальною, набутою у процесі
соціалізації особистості3; досить
ґрунтовно запропоновано актуалізувати увагу на рівнях, аспектах компетентності, які лише
у симбіотичному сприйнятті
можуть створити уяву у дослідника про її цілісний, домінантний характер4.

Вебер М. Избранные произведения [пер. с
нем. / сост. общ. ред. и послесловие Ю. Н.
Давыдова; предисл. П. П. Гайденко]. – М.:
Прогресс, 1990. – С. 652-654.
6
Городецька
М.
С.
Кримінальнопроцесуальна компетенція слідчого органів
внутрішніх справ: дис... канд. юрид. наук:
12.00.09. – Дніпропетровськ, 2010 р. – С. 45-46.
5
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що важелями підвищення компетентності (з огляду на засвоєння знань), які знаходяться у зоні
можливого впливу, є спеціалізація слідчих у межах слідчого підрозділу. Але спеціалізація також
може негативно відбитися на
загальній компетентності слідчого, так як він втрачає кваліфікацію по розслідуванні інших категорій злочинів, що підтвердили
44,2% опитаних М. С. Городецькою слідчих. Слід передбачити у
Типовому положенні про слідчий
відділ продовження навчання,
курси підвищення кваліфікації
слідчих ОВС; проведення лекції на актуальну тему, семінару
або, як зараз називають, тренінгу. Тільки 20,2% з числа опитаних вказаною вище дослідницею
слідчих ОВС направлялись на
курси підвищення кваліфікації,
60,1% слідчих вважають такі
курси корисними, оскільки розширюється коло знань, які застосовуються на практиці. Серед
недоліків направлення на курси
підвищення кваліфікації 8,1%
слідчих вказали тривалу відірваність від роботи, а 19,4% – відірваність теоретичних знань від
проблем практики; застосування
технічних засобів1. Як спосіб наукового вирішення означеної проблематики можна взяти за основу
досвід, частково описаний у пра-

ці А. Я. Дубинського2 та в подальшому деталізований у роботах
А. О. Сурніна. Цей автор, частково переносячи акцент у
суб’єктному складі, відзначає,
що професійна діяльність суддів
судів загальної юрисдикції висуває підвищені вимоги до знань,
умінь та індивідуально-психологічних властивостей кандидатів
до призначення на посади. Проведені цим дослідником упродовж 2007-2008 р. професіографічні дослідження показують,
що юридична професійна діяльність судді відноситься до складних професій, основною психологічною детермінантою якої є
система «людина - людина». Провідна складність, зокрема, полягає в тому, що площина системи «людина-людина» за певних
умов перетинається із площиною системою «людина-знакова
система». При розгляді цивільних та кримінальних справ, суддя зустрічається з різноманітними професійними ситуаціями,
які характеризуються низкою
психологічних ознак, зокрема:
наперед надуманою поведінкою
учасників; заплутаністю вихідних даних про істинний перебіг подій; складністю емоційних
станів задіяних осіб; довільним
чи спонтанним наміром учасників судового процесу ввести суд
в оману; обмеженістю часу для

1
Городецька
М.
С.
Кримінальнопроцесуальна компетенція слідчого органів 2 Дубинский А. Я. Исполнение процессуальвнутрішніх справ: дис… канд. юрид. ных решений следователя. Правовые и органаук: 12.00.09. – Дніпропетровськ, 2010. – низационные проблемы. − К.: Наукова думка,
С. 52-56.
1984. − С. 20-21.
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професійної діяльності слідчого,
а також особистісні якості і навички, що реалізуються в цій діяльності. Професіограма слідчого
складається з декількох блоків,
які послідовно охоплюють певні
сторони його діяльності. До них,
зокрема, належать: а) пошукова діяльність (спостережливість,
допитливість, стійкість і концентрація уваги, висока орієнтація); б) комунікативна діяльність
(товариськість, емоційна стійкість, чуйність, уміння слухати
людину, вміння говорити з нею);
в) посвідчувальна діяльність
(акуратність,
пунктуальність,
чітка письмова мова); г) організаційна діяльність (самоорганізованість, воля, зібраність, цілеспрямованість, наполегливість,
організаторські здібності в роботі з людьми); ґ) реконструктивна діяльність (пам’ять, уява, мислення, загальний і спеціальний
інтелекти, інтуїція); д) соціальна діяльність – загальні якості:
патріотизм, гуманність, чесність,
принциповість; спеціальні якості: прагнення до істини і торжества справедливості, професійна
гордість, професійна етика. Професіограми орієнтують навчальні
заклади на певний рівень підготовки юридичних кадрів, сприяють діагностиці професіоналізації юристів, які працюють у
різних правоохоронних органах2.
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прийняття рішення; значним
емоційним і нервово-психічним
навантаженням. Діяльність судді ускладнюється також тим,
що досить часто кожна зі сторінучасниць впевнена у своїй правоті і наполягає на тому, що саме її
дії відповідають букві і духу Закону, про зміст чи існування якого
ця сторона, можливо, навіть не
мала уяви під час скоєння дій,
які, зрештою, і призвели до судового процесу. У діяльності судді реалізується значна кількість
спеціальних якостей особистості, які, приведені в систему,
органічно входять до структури
особистості судді і визначають
його творчий потенціал та індивідуальний стиль діяльності1.
Вважаємо, що більша частина означених характеристик є
властивою і для слідчого та його
професійної діяльності. Свідченням цьому є теза В. О. Коновалової про те, що перше дослідження професіограми слідчого
належить В. Л. Васильєву і є свого роду професійним портретом
слідчого, побудованим на даних
психологічних і соціологічних
методів вивчення його діяльності. Професіограма слідчого (за
В. Л. Васильєвим) – це багаторівнева ієрархічна структура, що
відображає всі основні сторони

Сурнін А. О. Правові аспекти розробки
професіограми службової діяльності судді
суду загальної юрисдикції // Держава і право:
зб. наук. пр. (Юридичні і політичні науки) – 2 Коновалова В. О., Шепітько В. Ю. ЮридичК.: Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького на психологія: підручник. – 2-ге вид., переНАН України, 2009. − Вип. 44. – С. 592-593. роб. і доп. – Х.: Право, 2008. – С. 61-62.
1
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Ми переконані, що впровадження у практичній діяльності
професіограми слідчого за переліченими блоками сприятиме
зменшенню таких негативних
проявів, як некомпетентність,
морально-професійна деформація, правовий нігілізм слідчого,
які, на жаль, негативно впливають на професійну діяльність в
цілому. Отже, слід констатувати,
що лише компетентний слідчий,
тобто такий, який вміє застосову-

вати сучасні технічні засоби розслідування, займається так званим неформальним навчанням
(окремі програми якого підготовлені автором цієї публікації),
систематично направляється для
підвищення кваліфікації, може
приймати обґрунтовані та правильні рішення. Саме щодо такого слідчого можна вести мову про
сформованість його криміналістичного світогляду та перспективи його вдосконалення.
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POSSIBILITIES OF FALSE TESTIMONY
CLASSIFICATION*
Olesya VASCHUK
PhD in Law, Associate Professor of Criminalistics Department
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Abstract
The article is devoted to the false testimony classification in the theory of criminal justice. Author marked next false testimony classification criteria as a stage of
the criminal proceedings, the investigative action, object, nature, expression form,
motives, goals, time, subject, content, results and others. There are characterized
and disclosed the contents of the specified categories.
Author purpose of the article is a compilation of the known information on the
classification of lies with the projection on the false testimony. There were identified especially false testimony and new criteria for classification types. Law,
research and empirical approaches were accepted as initial basis for the classification of false testimony.
Key words. Criminal justice, crime counteraction, investigation, false testimony, classification.

В уголовном судопроизводстве
необходимость
существенного
повышения уровня результативности1 вытекает в усовершенствование уже существующих и поиск
новых методов, способов, приемов
и средств. При этом немаловажное
значение имеет преодоление противодействия со стороны участников на всех уровнях судопроизводства. Одной из распространенных
форм противодействия производству являются ложные показания.
Стоит отметить, что существующие методы борьбы с ней, ее сво-

евременной верификации не всегда результативны. Следовательно,
криминалисты все чаще обращаются к поиску новых методов
верификации лжи в показаниях
участников уголовного судопроизводства.
Целью данной статьи является
теоретическая разработка классификации ложных показаний в силу
различных признаков и свойств, и
не является целью исследование
иных понятий как “ложь”, “ложные показания”, “обман”. Однако
следует отметить, исследование и

Возможности классификации ложных показаний.
Ващук Олеся Петровна – кандидат юридических наук, доцент кафедры криминалистики
Национального университета «Одесская юридическая академия» (Украина).
1
Ст. 2. – Уголовный процессуальный кодекс Украины, 2012 г. http://zakon3.rada.gov.ua/laws/
show/4651-17.
*

**
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мана и др. Именно ними, а также многими другими учеными
предпринимались попытки классификации лжи. Мы же, в данной
статье, обобщим уже известные
данные, о классификации лжи проецируя их на ложные показания,
выделяя особенности последнего,
а также выделим новые основания
и виды для ее классификации. За
первоначальную основу для классификации ложных показаний мы
принимаем норму закона, далее
научные исследования и эмпирическую базу данных. Следовательно, в уголовном судопроизводстве
ложные показания следует классифицировать по следующим основаниям:
1. В зависимости от степени
тяжести преступления: ложные
показания при совершении небольшого, среднего, тяжкого или особо
тяжкого преступления.
2. В зависимости от стадии уголовного судопроизводства: на стадии досудебного расследования, в
ходе судебного производства первой инстанции, во время производства по пересмотру судебных
решений и при выполнении судебных решений.
3. В зависимости от этапов досудебного расследования: на первоначальном этапе, на последующем
этапе и на завершающем этапе.
4. В зависимости от проведения процессуальных действий или
при проведении иных действий, не
закрепленных в УПК Украины.
5. В зависимости от следственного действия ложные показания при проведении следственных
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раскрытие этих категорий в моих
предыдущих работах1.
Анализ научных работ, судебной и следственной практики
позволяет охарактеризовать ложь
в зависимости от особенностей конкретных видов уголовных производств, от предмета и объекта посягательства, участника преступного
события. В свою очередь, специализированным вопросам исследования лжи посвящены работы
П. Экмана2, О. Фрай3, Ф. Селиванова4, Б. Де Пауло5, А. А. Вих-

6

1
Ващук О. П. Особливості класифікації
брехні
при
розслідуванні
злочинів.
Актуальні питання розвитку державності та
правотворчої діяльності в Україні : Матеріали
Міжнарод.наук.-практ. конф., м. Харків,
02-03 лютого 2013 року. – у 2-х томах. – Х.:
ГО «Асоціація аспірантів-юристів», 2013. –
Т.2. – С. 62-64; Ващук О. П. Деякі аспекти класифікації брехні на досудовому
розслідуванні. Актуальні проблеми доказування у кримінальному провадженні : Матеріали
Всеукраїнської науково-практ. Інтернет-конф.
(27 листопада 2013 р., м. Одеса) / відп. за вип.
Ю. П. Аленін. – Одеса : Юрид. літ., 2013. –
С. 331-333.
2
Экман П. Психология лжи [Telling Lies:
Clues to Deceit in the Marketplace, Politics,
and Marriage] / Пер. с англ. Н. Исуповой,
Н. Мальгиной, Н. Миронова, О. Тереховой.
СПб.: Питер, 1999 (2000, 2003, 2008, 2009,
2010). 270 с.; Экман П. Психология эмоций [Emotions Revealed: Recognizing Faces
and Feelings to Improve Communication and
Emotional Life] / пер. с англ. В. Кузин. –
СПб.: Питер, 2010. – 336 с.
3
Фрай О. Ложь: три способа выявления. –
СПб.: Прайм-Еврознак, 2006.
4
Селиванов Ф. А. Ошибки. Заблуждения.
Поведение. – Томск: Изд.-во Том. ун-та, 1987.
5
DePaulo B. M., Kashy, D. A. (1998). Everyday
lies in close and casual relationships. Journal
of Personality and Social Psychology, 74. – P.
63-79; DePaulo B. M., Kashy D. A., Kirkendol
6
Вихман А. А. Лживость в структуре интеS. E., Wyer M. M., & Epstein J. A. (1996). Lying
in everyday life. Journal of Personality and гральной индивидуальности : дисс… канд.
Social Psychology, 70. – P. 979-995.
психол. наук, Пермь, 2011. – 178 с.

Криминалист первопечатный № 10/2015

Криминалистъ
№ 10/2015
первопечатный

60
(розыскных) действий или при
проведении негласных следственных (розыскных) действий.
6. В зависимости от конкретного вида следственного действия:
при проведении допроса, осмотра,
следственного эксперимента, эксгумации трупа, освидетельствования, иное.
7. В зависимости от объекта
посягательства: общий, особенный, единичный, основной, дополнительный.
8. В зависимости от предмета
посягательства: материальные или
идеальные блага.
9. В зависимости от характера
ложных показаний: оправдательные (полностью, частично) и обвинительные (полностью, частично); одновременно обвинительные
в отношении одних лиц и оправдательные в отношении других лиц;
нейтральные.
10. В зависимости от коммуникационного компонента: вербальное и невербальное ложное показание, смешанное.
11. В зависимости от мотивационных истоков ложных показаний: частичное или полное уклонение от ответственности; смягчение
ответственности; давление на других участников уголовного судопроизводства и др.
12. В зависимости от времени дачи ложных показаний: длительность (день, неделя, месяц,
год, более года), время суток (утро,
день, вечер, ночь) и др.
13. По содержанию ложных
показаний: по преступному событию в целом; по отдельным обстоятельствам преступления.
14. По преследуемым преступником целям: основные; вспомогательные или дополнительные.
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15. По субъекту ложных показаний: по половым признакам
(мужчины, женщины и лица,
сменившие пол); по возрастным
характеристикам (малолетними
(от 1 до 14 лет), несовершеннолетними (с 14 до 18 лет), взрослыми (с
18 до 70 лет) и престарелыми (с 70
лет); по наличию или отсутствию
преступного опыта (совершившие
преступление впервые, совершившие преступление повторно, преступники – «профессионалы»)1;
по количеству задействованных
лиц (единолично, группой лиц
и др.).
16. По формам внешнего проявления ложных показаний: пассивная (полная, частичная), активная
(полная, частичная), смешанная
(полная, частичная).
17. В зависимости от форм
внешнего выражения: ложные
показания – умолчание; ложные
показания – сокрытие; ложные
показания – оправдание; ложные
показания – оговор; ложные показания – благо; ложные показания
– вежливость; ложные показания
– заблуждение; ложные показания – иллюзия, ложные показания – фантазия; ложные показания – самопрезентация; ложные
показания – игра; ложные показания – профессия; иное.
18. По результатам выявления
ложных показаний: частичное
выявление, полное выявление, не
выявление.
Вышеперечисленные основания
и виды не являются исчерпывающими такого специализированного вида лжи, как ложные показания. В этом направлении следует
Организованная преступность : курс лекций. – СПб. : Питер, 2002. – 368 с.
1
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• эффективной организации
и планирование расследования в
целом;
• выбор тактически верного
направления расследования;
• прояснение генезиса следственной ситуаций на каждой стадии расследования;
• постановку своевременных
криминалистических задач, целей
и средств их решения;
• выдвижение и проверку
общих и частных версий по уголовному производству.
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продолжить разработку отдельных
ее видов и их дальнейшую характеристику для оперативного ее выявления и пресечения.Однако приведенная классификация ложных
показаний предоставляет:
• возможность раннего диагностирования и выявления ложных
показаний в уголовном производстве;
• способствует разработке
более полной и вместе с тем дифференцированной криминалистической характеристики происшествия с учетом признаков ложных
показаний;
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Abstract
Forensic expert reports are the source of proofs, its must be objective and only
faithful. However, in practice at research of the same objects with unchanging
signs different forensic experts under influence of human factors on the basis of the
internal beliefs sometimes formulate opposite conclusions. The erroneous reports
of forensic expert in most cases are reason for erroneous court decisions. Influence
of human factors is especially great at identification researches of little informing
objects (for example, signatures) within the framework of traditional criminalistic
examinations and examination of objects of intellectual property.
Using in judicial practice methods of mathematical processing of results of
research will allow to reduce the influence of subjective factors on the formation
of the inner conviction of the forensic expert. All expert’s techniques have to be
improved by addition of simple methods of the mathematical analysis at stages of separate and comparative research, and also it is necessary to give examples
of expert opinions (depending on results of these calculations). Also is necessary a
development of methodical recommendations for judges on questions of estimation
of the conclusions of forensic expert, set forth as establishment of degree of coincidence of signs of the compared objects and research results got with the use of methods of mathematic.
Forensic experts studies on different fields, their retraining and re-certification
are desirable to conduct on the basis of higher education institutions with the participation of forensic experts experience. All forensic experts should be involved in
research work in their specialty, systematically acquainted with new literature and
developments in related areas of knowledge, to use international experience of the
forensic examinations.
Key words. Forensic examination, forensic expert, internal beliefs, human factor.
Влияние субъективного фактора на формирование внутреннего убеждения судебного эксперта.
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Проблемы влияния субъективного фактора на формирование внутреннего убеждения
следователя, судьи и судебного эксперта исследуются учеными-криминалистами уже более
100 лет1. Большинство современных авторов рассматривают внутреннее убеждение как
сформированное в процессе
оценки хода и результатов проведенного исследования интеллектуально-эмоциональное состояние, заключающееся в правильности сделанного умозаключения и выделяют два его
аспекта: гносеологический и
психологический. С гносеологической стороны внутреннее
убеждение судебного эксперта должно быть достоверным и
единственно возможным, однако, под влиянием психологического аспекта, связанного с его
эмоциями и сомнениями, при
решении одних и тех же экспертных задач разными экспертами могут быть сформулированы противоположные выводы.
В связи с этим Т. В. Аверьянова подчеркивает, что при оценке
выводов эксперта очень важен
«учет субъективного в формировании внутреннего убеждения, в частности тех факторов,
которые способны отрицательно
влиять на формирование убеждения, даже при наличии надле-

жащих нравственных установок
эксперта (например, внушение
в ходе беседы с другим, более
опытным экспертом, следователем, подозреваемым, обвиняемым, свидетелем, потерпевшим,
присутствующими с разрешения следователя при производстве экспертизы и т.д., подражание, самоуверенность)»2. Автор
выделяет в качестве основного
субъективного фактора способность судебного эксперта оперировать методами интеллектуальной обработки информации,
а именно: умение владеть приемами анализа и синтеза, уметь
отделять существенное от несущественного, воспринимать диалектически явление как целое,
со всеми его связями и опосредованиями3.
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Введение

Структура субъективного
аспекта внутреннего убеждения
судебного эксперта
Внутреннее убеждение судебного эксперта формируется на
всех этапах экспертного исследования. На первом этапе судебный эксперт знакомится с материалами, представленными на
исследование, и выделяет среди
них объекты (следы), исследование которых позволит решить
конкретную экспертную задачу. Однако, как показало обобщение материалов первичных
и повторных экспертиз объек-

2
Аверьянова Т. В. Судебная экспертиза. Курс
См., например: Фойницкий И. Я. Курс рус- общей теории. – М.: Норма, 2006. – С. 433ского уголовного судопроизводства. Т. 2. – 439.
3
М.: Тип. В. Р. Келлера, 1894. – 785 с.
Аверьянова Т. В. Указ. соч. – С. 346.
1
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тов интеллектуальной собственности, разные судебные эксперты при изучении одних и тех
же материалов дела в перечень
исследуемых объектов включают разные совокупности объектов исследования, часть из
которых не имеют прямого отношения к предмету судебно-экспертного исследования конкретных объектов авторского права,
знаков для товаров и услуг, промышленных образцов, изобретений и иных объектов интеллектуальной собственности. Такими
объектами в некоторых случаях
служат исковые заявления сторон, уставные документы организаций, протоколы судебных
заседаний и др. материалы, изучение которых лишь усиливает влияние субъективного фактора на процесс формирования
внутреннего убеждения судебного эксперта и может привести к
ошибочному выводу. Как показывает практика, излишняя
информированность эксперта о
собранных по делу доказательствах столь же вредна, сколь и
его недостаточная осведомленность об объектах судебной экспертизы.
В процессе исследования
судебный эксперт осуществляет такие логические операции:
выделение необходимой для
решения конкретной экспертной задачи совокупности объектов и их признаков, осуществление их криминалистической
оценки и дифференциации на
существенные и несуществен-
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ные, устойчивые и неустойчивые, зависимые и независимые;
сравнение объектов по каждому
из признаков; криминалистическая оценка полученных результатов исследования; формулирование выводов. Для успешного
решения конкретных экспертных задач судебный эксперт
должен владеть определенным
объемом специальных знаний,
иметь практические навыки
проведения экспертных исследований данного вида, обладать логическим мышлением.
А.В. Дулов подчеркивает, что у
каждого эксперта «заранее имеется готовая формула логических действий (алгоритм)»1,
его деятельность основывается, прежде всего, на «...методе аналогии, где в качестве аналога выступают прошлый опыт,
обобщенные знания, и методе
перебора вариантов. Результативность применения последнего метода тем более высока, чем
полнее при переборе вариантов
осуществляется мысленное экспериментирование с имеющейся
информацией»2.
Обобщение материалов первичных и повторных судебных
металловедческих и транспортно-трасологических экспертиз
показало, что различная оценка
выявленных признаков одного и
того же объекта может служить
основой для формирования противоположных выводов. НаприДулов А. В. Судебная психология: учебник.
– Минск: Высшая школа, 1975. – С. 65.
2
Дулов А. В. Указ. соч. – С. 67.
1
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Рис. 1. Общий вид поверхности излома шпильки колеса легкового автомобиля, представленной
на экспертное исследование

Иногда влияние субъективного фактора на формирование
внутреннего убеждения судебного эксперта при решении иден-

тификационных задач в судебной трасологической экспертизе
является решающим. Показательно, что в заключениях экспертов-трасологов очень редко
встречаются вероятные выводы. Объясняется это тем, что
внутреннее убеждение судебного эксперта в отдельных случаях не позволяет констатировать
тождество из-за недостаточного (по мнению эксперта) количества совпадающих частных
признаков, наличия в следах
посторонних наложений и признаков, происхождение которых
удается объяснить не каждому
судебному эксперту. Несмотря
на то, что в ряде случаев эксперт
может сформулировать категорический положительный вывод
об идентификации конкретного
лица или предмета, его неуверенность не позволяет этого сделать.
А иногда из-за неверной оценки
выявленных признаков объекта может быть сформулирован
и ошибочный вывод. Например, при первичном исследовании следа пальца, выявленного
на полимерном пакете с наркотическим веществом, судебный
эксперт сформулировал ошибочный категорический отрицательный вывод, а при повторном исследовании этого же следа
другой эксперт дал правильный
категорический
положительный вывод. Причиной различной оценки выявленных признаков явилось то, что след на
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мер, при судебно-экспертном
исследовании шпильки колеса
легкового автомобиля один эксперт ошибочно установил факт
наличия усталостной трещины,
в результате роста которой произошло разрушение шпильки и
как результат – дорожно-транспортное происшествие (ДТП).
Другой судебный эксперт при
повторном исследовании правильно указал на отсутствие
усталостной трещины, наличие следов ударного воздействия
посторонним предметом в виде
трех уплощенных площадок
(возможные следы фальсификации доказательств), наличие
следов разрушения шпильки
от однократной изгибающей
нагрузки в результате ДТП.
Общий вид поверхности излома исследуемой шпильки колеса автомобиля показан на рис.1.
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пакете отобразился негативно и
для его сравнения с экспериментальным образцом следа пальца руки проверяемого человека необходимо было изготовить
черно-белый фотоснимок следа в
негативном отображении. Фотоснимки данного следа в позитив-

Рис. 2. Фотоснимок следа пальца,
выявленный при
помощи
дактилоскопического порошка на
полимерном
пакете

Рис. 3. Негативный черно-белый
фотоснимок следа, изображенного на рис. 2

ном и негативном отображении
показаны на рис. 2,3.
Негативно повлиять на процесс формирования внутреннего
убеждения судебного эксперта
(и как результат – на его выводы) могут неправильно избранная им методика, нарушение
очередности этапов исследования, неправильно выбранные
методы и технические средства
исследования, неполнота проведенного исследования, с одной
стороны, и отсутствие у эксперта соответствующих знаний,
позволяющих установить причинные связи между выявленными в процессе исследования
признаками, «которые позвоКриминалист первопечатный № 10/2015

ляют вскрыть сущность исследуемого объекта, механизм его
образования»1, с другой. От субъективных характеристик судебного эксперта, его опыта (жизненного и экспертного), уровня
знаний, умения логически мыслить зависит, будет ли правильно сформировано внутреннее убеждение эксперта и будет
ли вывод достоверным. На всех
стадиях экспертного исследования каждый эксперт использует такие методы формальной
логики, как анализ и синтез,
применение которых позволяет
не только самостоятельно выделить признаки вещественных
доказательств и образцов для
сравнительного исследования, а
и установить определенные причинно-следственные связи между отдельными признаками.
Знания, которые судебный эксперт получает в результате экспертного исследования путем
применения методов формальной логики могут ему представляться логически правильными,
но эти знания не обязательно
будут истинными.
Процесс экспертного исследования сопровождается многосторонним взаимодействием:
объекта и субъекта исследования (включая проведение экспертного эксперимента), объекта и средства познания (выбор
экспертом правильного метода и
технического средства, позволяющего не только получить досто1

Аверьянова Т. В. Указ. соч. – С. 440.
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forensic identification // Криміналістика
та судова експертиза : наука, навчання, практика : зб. наук. пр. у 2-х т.т. –
Х.: Видавнича агенція «Апостіль», 2014. –
Т. 2. – С. 298.
1

тельности и включают в себя
как отдельные знания, умения и навыки, так и готовность
к обучению новым способам и
приемам деятельности, участие в научно-исследовательской работе. Они проявляются
прежде всего в быстроте, глубине и прочности овладения способами и приёмами экспертной
деятельности и являются внутренними психическими регуляторами, обусловливающими
возможность их приобретения.
Способности разных людей к
одной и той же деятельности
могут иметь различную структуру благодаря индивидуальному своеобразию психических
качеств и их сочетаний. Объективность выводов судебного эксперта напрямую зависит от его
способности к восприятию –
целостному отражению предметов, явлений, ситуаций и событий в их чувственно доступных
временных и пространственных
связях и отношениях. Формирование внутреннего убеждения
судебного эксперта в процессе исследования вещественных
доказательств сопровождается
восприятием – непосредственным воздействием физических
раздражителей (признаков объектов) на рецепторные поверхности органов чувств (зрения, слуха, обоняния, осязания, вкуса)
и связано с мышлением, памятью, вниманием, чувствами и
прочими психическими процессами. Восприятие судебного
эксперта является результатом
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верные результаты, но и не приводящего к порче последнего),
субъекта и средства познания
(выбор экспертом оптимальных
методов и технических средств
исследования, которые позволяют достичь поставленной экспертом цели). Неверный анализ и синтез результатов такого
взаимодействия может послужить причиной неправильных
оценочных суждений и ошибок
судебного експерта, которые (по
мнению ряда зарубежных ученых) являются второй по значимости (после ошибок в показаниях свидетелей) причиной
неправильного судебного решения. Так, анализ 86 случаев, связанных с тяжкими преступлениями в США, где «виновные»
были осуждены (а некоторые
приговорены к смертной казни),
а затем оправданы, показал, что
в 63% случаев причиной неверных решений суда были ошибочные выводы судебных экспертов1.
К субъективным факторам,
оказывающим влияние на формирование внутреннего убеждения судебного эксперта, также
относятся способности – индивидуальные особенности личности, являющиеся субъективными условиями успешного
осуществления экспертной дея-
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его практической деятельности,
содержит результаты анализа и
синтеза и зависит от имеющихся у эксперта знаний, жизненного опыта, интересов, навыков, потребностей. Чем богаче
опыт у того или иного эксперта, чем больше у него знаний,
тем полнее его восприятие. Разные эксперты обладают различным жизненным опытом, знаниями, навыками, отличаясь друг
от друга по своим интересам,
целям, установкам, целому ряду
иных характеристик, поэтому
существуют
индивидуальные
различия в восприятии экспертов, в результате чего один и тот
же объект исследования может
восприниматься и воспроизводиться по-разному разными экспертами: одни ограничиваются
общим впечатлением об объекте, выделяя лишь общие особенности того, что воспринято,
другие обращают внимание на
отдельные детали и признаки,
стремясь объяснить воспринятое ими. Ряд авторов указывает
и на наличие у экспертов ошибок
рассуждения, которые заключаются в неправильной трактовке
объективных данных, обнаруженных при исследовании1.
Влияние
индивидуальных
различий экспертов в зрительном восприятии наиболее ярко
прослеживаются в заключени-

ях первичных и повторных экспертиз таких объектов интеллектуальной собственности, как
промышленные образцы. Промышленный образец является результатом творческой деятельности человека в области
художественного конструирования и определяет внешний вид
материального объекта, характеризуется совокупностью существенных признаков, влияющих
на формирование внешнего вида
изделия. Существенные признаки промышленного образца отображены на его фотоснимках,
размещенных в патенте на данный объект интеллектуальной
собственности2.
От способности каждого конкретного судебного эксперта к
восприятию признаков внешнего вида объектов зависит его
возможность
самостоятельно
выделить полную совокупность
существенных признаков промышленного образца, правильно оценить и описать каждый
признак, провести сравнительное исследование проверяемого
объекта с промышленным образцом, сформулировать объективные выводы. «Способность
эксперта правильно воспринимать и истолковывать признаки, – замечает в этой связи
1
См., например: Макушкина Г. Е., Вермель И. Л. Е. Ароцкер, – устойчивость
Г., Кочнева А. В. Понятие, причины и профи- его против внушения и самолактика экспертных ошибок // Судебно-экс- внушения накладывают отпечапертное исследование человека и его деятельности межвузовский сборник научных трудов. 2 См.: Правила составления и подачи заявки
– Свердловск, 1985. – С. 104-109; Словарь на промышленный образец // Законодательпрактического психолога / сост. С.Ю. Голо- ство Украины об интеллектуальной собственвин. – Минск: Харвест, 1998. – 660 с.
ности. – Х.: Одиссей. – 2002. – С. 367-378.
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Рис. 4. Изображение промышленного образца
«Стол»
(патент № 12829)

нов логики или их нарушение
может отрицательно сказаться
на формировании внутреннего
убеждения судебного эксперта,
что в итоге приведет к логической ошибке в его выводах.
Ряд зарубежных ученых считает, что минимизировать влияние субъективного фактора
на формирование внутреннего
убеждения судебного эксперта можно путем разработки и
широкого внедрения в экспертную практику математических
методов обработки результатов исследований, особенно –
при решении идентификационных экспертных задач2. Такого
же мнения придерживается и
ряд отечественных ученых-криминалистов3. Тем более, в технических отраслях науки объективность и достоверность
результатов прикладных исслеРис. 5. Стол, изго- дований обеспечивается обятовленный ООО
«Украинская тентовая компания»
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ток на всю оценочную деятельность эксперта»1. Например,
при многократном исследовании одних и тех же объектов
(стола и промышленного образца «Стол»), разными экспертами были выделены различные
совокупности
существенных
признаков объектов, по-разному
они истолкованы и по результатам сравнительного исследования сформулированы противоположные выводы относительно
факта использования промышленного образца по патенту
№ 12829 при изготовлении ООО

Koziczak А. Указ. соч. – С. 299.
Например, З. М. Соколовский писал: «Применение экспертом современных математических и кибернетических методов пред«Украинская тентовая компа- ставляет собой лишь более высокую ступень
использования специальных знаний при
ния» столов (см. рис. 4,5).
оценке признаков, но принципиальных измеПоскольку в соответствии с нений в характер критериев оценки призназаконами логики два противо- ков экспертом это не вносит. Именно поэтоположных вывода при исследо- му нельзя говорить о противоречии между
вании одних и тех же объектов результатами применения математических
методов исследования и внутренним убежне могут быть истинными, один дением эксперта». – См.: Соколовский З. М.
из выводов является ложным Является ли внутреннее убеждение экспер(ошибочным). Незнание зако- та критерием оценки результатов применения математических методов исследования
1
Ароцкер Л. Е. Проблема оценочной дея- // Применение математических методов и
тельности судебного эксперта // Материалы вычислительной техники в праве, криминаВсесоюзной научной конференции. Ч. 1. – листике и судебной экспертизе. – М.: ВНИИСЭ, 1970. – С. 99.
М.: ВНИИСЭ, 1972. – С. 34.
2
3
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зательной математической обработкой результатов экспериментов.
А. Козичак подчеркивает, что
расчет вероятности совпадения
признаков сравниваемых объектов при решении идентификационных экспертных задач важен
не только для суда и следствия,
но и для судебных экспертов,
поскольку «это снимает с них
груз «моральной ответственности» за окончательные выводы и
их последствия, а также может
освободить их от возможной
ответственности за ошибочные
выводы»1. Автор со ссылками
на конкретные научные публикации отмечает, что ряд ученых
стран Европы и США понимают
недостатки традиционных методов идентификации и настаивают на том, что судебный эксперт
независимо от области специализации может лишь определить
уровень сходства между свойствами сравниваемых объектов
на основе математических расчетов, а не формулировать выводы о том, что след оставлен конкретным лицом или объектом.
Автор правильно считает, что
это касается объектов судебной
экспертизы с неизменными признаками, особенно – объектов
почерковедческой экспертизы
и ДНК-анализа. Особое внимание А. Козичак уделяет формам
выводов судебных экспертовпочерковедов при идентифика1

Koziczak А. Указ. соч. – С. 299.
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ции человека по малоинформативным объектам (например,
подписям) и предупреждает о
высокой вероятности появления
экспертных ошибок из-за случайных совпадений признаков
сравниваемых объектов. О высокой вероятности ошибок эксперта при идентификации человека по подписи предупреждают
и иные авторы2. По их мнению,
наибольшая вероятность возникновения случайных совпадений сравниваемых признаков наблюдается при сравнении
подписи с большим количеством
образцов подписи проверяемого
лица (1:150 или 1:300), что приводит к ошибочным выводам3.
А. Козичак указывает, что на
начальном этапе исследования
эксперт путем несложных математических расчетов должен
установить частоту встречаемости каждого признака почерка
проверяемого человека, и лишь
после этого определять уровень
сходства (в % соотношении)
между признаками исследуемой подписи и образцами подписи проверяемого лица. Автор
рекомендует отказаться от катеСм., например: Подполухо М. М. Проблемные вопросы внедрения в экспертную практику количественных методов исследования
кратких почерковых объектов // Экспертное
сообщество Управления Государственного
комитета судебных экспертиз по г. Минску. –
См.: http://gkse-minsk.by/community/
3
См.: Пахомов А. В., Сысоева Л. А. Судебноэкспертное исследование современной подписи: учебное пособие. – М.: ЭКЦ МВД России, 2007. – 60 с.
2
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См.: Koziczak А. Указ. соч. – С. 299,300.
См.: Koziczak А. Указ. соч. – С. 303, 304.

дования (1,9%) . Р. С. Белкин и
Е. Р. Россинская также выделяют профессиональную некомпетентность и профессиональные
упущения судебных экспертов
в качестве основных субъективных причин возникновения экспертных ошибок4. Ученые верно
считают, что профессиональная
некомпетентность судебных экспертов может выражаться в
незнании современных экспертных методик, неумении пользоваться теми или иными техническими средствами и методиками
исследования, в неправильной
оценке идентификационной значимости признаков и результатов исследования, выходе за пределы своей компетенциии т. п.
К профессиональным упущениям экспертов ученые относят
небрежность, поверхностность
производства исследования, пренебрежение методическими рекомендациями, правилами пользования техническими средствами, а также неполное выявление
идентификационных признаков,
использование не всех известных эксперту методов исследования, игнорирование тех или
иных признаков объектов или
их взаимозависимости и др.
А. Козичак отмечает, что в
Польше за последние годы уве-
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горических выводов об идентификации конкретного человека при их исследовании1. А.
Козичак справедливо утверждает, что вероятность выделения
уникальной совокупности качественных и количественных
признаков
малоинформативных объектов ничтожно мала,
и попытка установить конкретную идентификацию объектов
при их исследовании часто приводит к ошибке эксперта. Внедрение в экспертную практику
математических методов приведет к уменьшению влияния
субъективных факторов на формирование внутреннего убеждения судебного эксперта, позволит ему не допустить ошибок в
оценке результатов исследования и сформулировать объективные выводы2.
А. Ю. Краснобаева в качестве типичных субъективных
факторов экспертных ошибок
выделяет такие: 1) профессиональная некомпетентность эксперта (20 %); 2) профессиональное упущение эксперта (21,7 %);
3) дефекты органов чувств (3,0 %);
4) неординарное психологическое состояние эксперта (6,8%);
5) характерологические черты личности эксперта (2,0 %);
6) логические дефекты умозаключений эксперта (4,6 %);
7) дефекты в организации и планировании экспертного иссле-

3

Краснобаева А. Ю. Экспертные ошибки:
причины, последствия, профилактика: Автореф. дис...канд. юрид. наук.: Волгоград, 1997.
– С. 14-15.
4
См.: Белкин Р. С. Курс криминалистики:
Частные криминалистические теории. В 3-х
томах. Т. 2. – М.: Юристъ, 1997. – 464 c., Россинская Е. Р. Судебная экспертиза: типичные
ошибки. – М.: Проспект, 2012. – 544 с.
3
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личилось количество некомпетентных «малообразованных»
судебных экспертов, не имеющих высшего образования в
области судебной экспертизы, а
получивших право на самостоятельное проведение судебных
экспертиз после краткосрочных
курсов1. Проблемы недостаточного уровня компетентности и
отсутствия профессиональной
подготовки судебных экспертов
на базе высших учебных заведений до сих пор не решены и в
странах бывшего СССР2.
Выводы
Выводы судебного эксперта, сформулированные на основе его внутреннего убеждения,
должны быть безошибочными,
однако на практике при исследовании одних и тех же объектов, имеющих неизменные признаки, разные эксперты под
влиянием субъективных факторов могут сформулировать противоположные выводы, один из
которых в соответствии с законами логики является ошибочным. Ошибочные выводы судебного эксперта в большинстве
случаев приводят к ошибочным
судебным решениям. Особенно
велико влияние субъективных
факторов при решении идентификационных экспертных задач
См.: Koziczak А. Указ. соч. – С. 298.
См., например: Россинская Е. Р. К вопросу
о подготовке судебных экспертов // Воронежские криминалистические чтения.: сб. науч.
тр. – Воронеж: Изд-во Воронеж. ун-та, 2006
– Вып. 7. – С. 173-186.
1
2
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в рамках традиционных криминалистических экспертиз и экспертизы объектов интеллектуальной собственности.
Уменьшить влияние субъективных факторов на формирование внутреннего убеждения судебного эксперта и, как
следствие, на объективность его
выводов, можно при выполнении таких условий:
• ограничение роли «человеческого фактора»при проведении
традиционных криминалистических экспертиз (особенно –
в оценке результатов сравнительного исследования малоинформативных объектов) путем
внедрения в экспертную практику математических методов,
в т.ч. – методов математической
обработки результатов сравнительного исследования;
• усовершенствование имеющихся частных экспертных
методик путем добавления методов несложного математического анализа в этапы раздельного
и сравнительного исследования
объектов, а также – рекомендуемых вариантов выводов (в зависимости от результатов таких расчетов);
• обеспечение надлежащего
уровня профессиональной подготовки судебных экспертов разных экспертных специальностей
на базе высших учебных заведений, имеющих лицензию на подготовку специалистов по образовательно-квалификационному
уровню «магистр» по специальности 8.18010003 «Судебная
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См.: Про затвердження переліку
спеціальностей, за якими здійснюється
підготовка фахівців у вищих навчальних
закладах
за
освітньо-кваліфікаційними
рівнями спеціаліста і магістра. Постанова
КМУ № 787 від 27 серпня 2010 р. із змінами,
внесеними згідно з Постановою КМ №
631 від 19.11.2014. – Режим доступу: http://
zakon2.rada.gov.ua.
1

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

• повышение уровня профессиональной подготовки существующих экспертных кадров путем
их переаттестации в комиссиях,
созданных на базе высших учебных заведений, имеющих лицензию на подготовку специалистов
по специальности «Судебная экспертиза»;
• участие судебных экспертов в научно-исследовательской
работе по своей специальности,
систематическое знакомство с
новой литературой, осведомленность о ведущихся разработках в смежных областях знаний,
использование международного
опыта проведения судебных экспертиз.

Криминалистъ
№ 10/2015
первопечатный

экспертиза» ,на основе полученных ранее профильных образовательно-квалификационных
уровней «бакалавр» и/или «специалист»;
• разработка методических
рекомендаций для судей по
вопросам оценки выводов судебного эксперта, сформулированных в виде констатации степени
совпадения признаков сравниваемых объектов и результатов
исследования, полученных с
применением методов математической обработки;
1
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Abstract
An offender would naturally seek to get rid of all evidence which would incriminate them. Reconstruction of evidence destroyed by offenders requires the use of
various methods and instruments.
This article is devoted to the experiment for determine the effects of various
cleaning agents in removing blood from the surface of a locker. Criminalists must
also always take into account the time period which has passed from the destruction
of evidence, the service life of solutions and reagents used to highlight traces (fresh
solutions are recommended). The skill to assess and estimate the size of the controlled area, where samples will be taken and solutions used is also essential.
It is important to take both dry and wet samples, because if only one is preferred, the result may be unexpected. Using both approaches, i.e. doubling the process helps to confirm its efficiency. Certainly, it is very important that TetraBase
solution should be fresh.
This experiment was carried out with the Luminol solution, which does not mean
that modern solutions like BlueStar would be less effective. It is definitely worth
repeating the experiment using newer solutions.
As noted above, certain tests based the chemiluminescence and color reaction
of certain substances and liquids can give false positives and false negatives (reaction similar to blood detection), if a sample has other compounds with peroxydasic
activity.
Key words. Criminalistics, crime investigation, crime scene, experiment, blood,
bloodstain, chemical analysis, household chemiacals.

Introduction
In the course of our regular
police work, we often encounter
events that are related to crimes
against persons. Crimes as murder, rape or assault may all result
in blood traces left in the envi-

ronment, attackers or victims.
An offender would naturally seek
to get rid of all evidence which
would incriminate them. Reconstruction of evidence destroyed by
offenders requires the use of various methods and instruments.

Вплив побутової хімії на п’ятна крові.
Лалль Анніка – доктор права, доцент кафедри провадження щодо винних діянь Академії
внутрішньої охорони, підполковник поліції (Естонія).
*

**
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In my long forensic science
career, I have worked with many
different crime scenes and situations where it has been necessary
to find traces of blood in the environment and clothes.
Consequently, I decided to conduct an experiment to determine
the effects of various cleaning
agents in removing blood from the
surface of a locker.
First I decided to do a use a socalled speed test, using TetraBase
solution, taking both a dry and a
wet sample and then the Luminol
solution.
It is known that the Luminol is
one of the earliest solutions which
is able to bring blood traces into
light. The Luminol-based testing is significantly more sensitive than DNA-analysis methods,
meaning that it is not always possible to obtain quality DNA profile from samples that yielded a
positive result in chemiluminescent testing1.
The Luminol solution is used
parallel to newer reagents like
Lumiscene and BlueStar. BlueStar can also bring out particularly weak traces of blood, which otherwise would be invisible to the
eye. BlueStar is used similarly to
the Luminol in cases, where there
1

is a doubt that the scene of a crime
or the clothes of the suspect have
been cleaned after the crime.

Photo 1

Chemiluminescence tests and
color reaction tests give false positive and false negative results
(reaction similar to finding blood)
if the sample has other compounds
with peroxidasic activity (saliva,
blood, urine, feces, some animal
tissues – blood; plant matter with
perodasic activity – apple, broccoli, horseradish, etc., oxidizers –
e.g. bleach in cleaning agents or
reducing agents2.
In 2011, Martina Bancirova of
Palacky University, the Chair of
Physical Chemistry, Czech Republic, studied the effects of black
and green tea for producing false
negatives in blood stain detection.
The antioxidative properties of
green and black tea are well known
Blum J., Esperanca P., Rocqefelte S.2006 and their antioxidative effect can

A new high-performance reagent and proccedure
for latent bloodstain detection based on the
luminol chemiluminescence. Canadian Society 2 Sadam, M. ,,Kriminalistikaekspertiisid“,
Tallinn 2013, pg. 73-74
of Forensic Science, 39, 81-100
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Еxperiment
This experiment was carried
out, using a Luminol solution.
The chemiluminescent effect of
Bancirova, M. Black and green tea – luminol
false-negative bloodstains detection. http://www.
ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=the
luminol
(20.01.2015)

1

the Luminol is one of the most
sensitive and effective means of
detecting traces of blood from
large areas and surfaces. Luminol
reacts in alkaline environments
with blood and induces light blue
glow, visible in the dark, which
lasts about 60 seconds and is
accompanied by a milky white
foam. Luminescence is restored
even when reagent is sprayed on
blood stains repeatedly and the
effect can be photographed.
On Tuesday, 05.11.2013, at
13.40, 11 metallic locker doors
were prepared for the Luminol
testing on blood traces. Locker surfaces are smooth and covered with green and bluish paint.
The area has a normal room temperature. Lockers were divided
conditionally – above and below
the locks. First the lockers were
treated by smearing blood, using
rubber gloves. Both parts of the
locker – top and bottom, were
treated the same. The experiment
used pig’s blood, which had been
stored in a refrigerator at +4° C.
After smearing the locker surfaces with blood, the lockers were
cleaned. Various cleaning agents
and wipes were used. Both sections of lockers were cleaned the
same way.
Blood was removed, using various household chemicals and solutions, which were ordinarily used
for cleaning teaching aids:
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be determined by chemiluminescent method. This method measures the light emission delay
caused by the Luminol reaction
in the presence of antioxidants.
Blood stains can be concealed with
drinks and/or food stuff containing antioxidants. The objective of
Martina Bancirova’s work was to
compare the ability of antioxidant
containing green and black tea in
giving false negatives in chemiluminescent blood stain detection1.
Luminol and BlueStar react
both to human and animal blood,
which means that if BlueStar test
shows the presence of blood, the
results can be confirmed with a
quick test developed for detecting specifically human blood (e.g.
Obti Hexagon, which active ingredient reacts with components
unique to human blood, as it is
based on identification of hemoglobin). BlueStar is a substance
that has an especially bright reaction and works on any surface.
These are colorless, water-bases solutions that do not leave traces on processed areas, and the
spray can be washed off.
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Dishwashing detergent Fairy,
window and ceramic surface
cleaner Antistatic Clin Universal ,
cleaning paste Bio Kadri by Flora,
washing powder Mayeri Sensitiv
Color , Power House – for removing stubborn dirt, grease and wax
stains, WhiteBoard Cleaner, BellaVit (Italian product) – orangescented cleaning cream for stainless steel and metal surfaces. See
photographs 1-7.
Cleaning agents were transferred on the bloody surface using

Photo 1

Photo 4

Photo 2

Photo 5		

a piece of cloth, wet sponge, cleaning wipes (wet and dry), paper tissue. Table 1 provides an overview
on the chemicals used for cleaning
the lockers and their method of
Frühdruck Kriminalist № 10/2015

transfer. Preparations were finished 14.15.
The next day started with the
observation of the lockers (the
lower section). According to the
rules of the experiment, first a
dry and then an wet sample was
to be taken from surfaces which
were prepared by smearing the
blood, then cleaning. Samples
were to be taken using DNA collection swabs, which were then
tested with TetraBase solution.
Color reaction means that if blood

Photo 3

Photo 6

Photo 7

is detected, the cotton swab turns
blue.
In addition to chemiluminescence tests, there is also a number
of other indicative tests, which

79
Cleaning agent

Tools for cleaning

Locker 1

Pig’s blood

Locker was not cleaned

Locker 2

Pig’s blood

Wiping cloth

Locker 3

Dishwashing detergent Fairy

Wiping cloth

Locker 4

Antistatic Clin Universal

Wiping cloth

Locker 5

Cleaning paste Bio Kadri

wet sponge, cleaning wipe and twice
with tissue paper

Locker 6

Washing detergent Mayeri Sensitiv
Color

A cloth and tissue

Locker 7

Power House for removing stubborn
dirt and wax

Cleaning wipe

Locker 8

WhiteBoard Cleaner

Cleaning wipe

Locker 9

Bella Vit

First a wet then a dry cleaning wipe

Locker 10

Anti- Static Clin and Fairy

First a wet wipe then a tissue

Locker 11

lood stained surface

First a wet sponge with Fairy, then a
tissue with washing detergent and then
cloth

первопечатный

Locker
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Table 1. Tools used for cleaning the lockers

are also based on identification of
peroxydasic activities of hemoglobin. However, as a result of
released oxygen, added substrate
will have a color reaction instead.
These tests are not as sensitive
as chemiluminescence tests, for
example tetramethylbenzidine,
benzidine, leucomalachite green
and phenolphthalein tests1.
Since the lockers were conditionally divided in half, the
observation and processing began
in the morning, starting with the
lower division. This ensured that
the Luminol solution would not
be spilled on the other (upper)
section and the processing of the
upper part began at 10.30.

Results received with Tetrabase, were then controlled with
the Luminol, which was sprayed
on the surface of the locker. A
glow reaction occurs if blood is
found.
Data shows and the practice
has confirmed, that this method (i.e. processing with Luminol)
allows to detect blood in soapy
water, waste water, soil, and in
clothes, even after washing and
ironing.
This prompted the current
experiment, which objective was
to detect blood on locker doors
after cleaning them with various
household chemicals.
Inspection of the locker surfaces, using the Luminol solution,
showed that lockers 5 and 9 did
1
Sadam M. „Kriminalistikaekspertiisid“, Tallinn
not have glow which would be typ-

2013 , pg. 73
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ical of blood. Other lockers showed
visual signs of having been wiped,
and also a glow, which is associated with the presence of blood.
The same procedure was repeated on Tuesday, 12 November 2013

(a week later). First a dry, then
a sample was taken, which were
checked with TetraBase solution
(the solution was slightly stale).
After the samples were taken and tested with TetraBase,

Table 2. Week 1, results for the TetraBase treatment of the lower
part of cabinets Results
Locker

Sampling
method

Locker 1

Wet sample

Very good blue
color reaction

Dry sample

Very good blue
color reaction

Locker 2

Wet sample

Very good blue
color reaction

Dry sample

Very good blue
color reaction

Locker 3

Wet sample

Very good blue
color reaction

Dry sample

Very good blue
color reaction

Locker 4

Wet sample

Very good blue
color reaction

Dry sample

Very good blue
color reaction

Locker 5

Wet sample

Weak blue color
reaction

Dry sample

Weak blue color
reaction

Locker 6

Wet sample

Very good blue
color reaction

Dry sample

Very good blue
color reaction

Locker 7

Wet sample

Very good blue
color reaction,
wiping showed
blood

Dry sample

Very good blue
color reaction

Locker 8

Wet sample

Very good blue
color reaction

Dry sample

Very good blue
color reaction

Locker 9

Wet sample

Very weak color
reaction

Dry sample

Very weak color
reaction

Locker 10

Wet sample

Pale blue color
reaction

Dry sample

Pale blue color
reaction

Locker 11

Wet sample

Very good blue
color reaction

Dry sample

Very good blue
color reaction

Result

Sampling
method

Result

Table 3. Week 1, TetraBase treatment of the upper part of lockers
Locker

Sampling
method

Locker 1

Wet sample

Very good blue color
reaction

Dry sample

Very good blue color
reaction

Locker 2

Wet sample

Very good blue color
reaction

Dry sample

Very good blue color
reaction

Result
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Wet sample

Some blue color
reaction

Dry sample

Very good blue color
reaction

Locker 4

Wet sample

Very good blue color
reaction

Dry sample

Very good blue color
reaction

Locker 5

Wet sample

Blue color reaction
did not occur. Strong
sample was taken.

Dry sample

Blue color reaction
did not occur. Strong
sample was taken.

Locker 6

Wet sample

Weak blue color
reaction, color came
along

Dry sample

Weak blue color
reaction, color came
along

Locker 7

Wet sample

Very good blue color
reaction

Dry sample

Very good blue color
reaction

Locker 8

Wet sample

Normal glow

Dry sample

Very good blue color
reaction

Locker 9

Wet sample

Very weak, nearly
nonexistent blue
reaction

Dry sample

Very weak, nearly
nonexistent blue
reaction

Locker 10

Wet sample

Blue color reaction
was not detected

Dry sample

Blue color reaction was
not detected

Locker 11

Wet sample

Minimal blue color
reaction

Dry sample

Minimal blue color
reaction

the locker surfaces were also processed with the Luminol solution,
which gave following results:
locker 1 had weak glow, locker no. 2 had visual traces of wiping, which was a part of earlier
surface treatment; locker no. 3
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Locker 3

had extremely weak glow; locker
no. 4 showed excellent luminescence, with both signs of wiping and blood-specific glow; the
Luminol treatment of lockers 5; 6;
9 and 11 yielded no results – there
was no luminescence; the Lumi-

Table 4. Week 2, Tetrabase treatment of the upper part of lockers
Locker

Sampling
method

Locker 1

Wet sample

Blue color reaction did
not occur

Dry sample

Blue color reaction was
not detected

Locker 2

Wet sample

Blue color reaction was
not detected

Dry sample

Blue color reaction was
not detected

Locker 3

Wet sample

Blue color reaction was
not detected

Dry sample

Very weak blue color
reaction

Locker 4

Wet sample

Very weak blue color
reaction

Dry sample

Very weak blue color
reaction

Locker 5

Wet sample

Barely detectable blue
color reaction, color
came with

Dry sample

Very weak blue color
reaction, color came
with

Result

Sampling
method

Result
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Locker 6

Wet sample

Barely detectable blue
color reaction, color
came with

Dry sample

Very weak blue color
reaction, color came
along

Locker 7

Wet sample

Barely detectable blue
color reaction, color
came with

Dry sample

Normal blue color
reaction

Locker 8

Wet sample

Blue color reaction was
not detected

Dry sample

Very good blue color
reaction

Locker 9

Wet sample

Blue color reaction was
not detected

Dry sample

Very weak blue color
reaction, almost
nonexistent

Locker 10

Wet sample

Blue color reaction was
not detected

Dry sample

Blue color reaction was
not detected

Locker 11

Wet sample

Blue color reaction was
not detected

Dry sample

Blue color reaction was
not detected

nol treatment of lockers 7; 8; 10
showed excellent glow with visible signs of wiping.
Treatment of the locker surfaces with the Luminol solution resulted in very good glow
on lockers 1-4 and visible wiping
traces; lockers 5, 6 and 9 did glow
which is associated with blood.
Lockers 7, 8, 10 and 11 had visible

luminescence and the latter two
also had clearly visible signs of
wiping.
On 26.11.2013, three weeks
after the first processing and
tests, these procedures were
repeated. First a dry, then a wet
sample was taken, which were
tested with TetraBase solution.
(TetraBase solution was prepared

Table 5. Week 2, TetraBase treatment of lower locker section
Locker

Sampling
method

Result

Locker 1

Wet sample

Barely
distinguishable
blue color reaction

Dry sample

Pale blue color
reaction

Locker 2

Wet sample

Normal blue color
reaction

Dry sample

Normal blue color
reaction

Locker 3

Wet sample

Blue color
reaction was not
detected

Dry sample

Weak blue color
reaction

Locker 4

Wet sample

Excellent blue
color reaction

Dry sample

Weak blue color
reaction

Wet sample

Very good blue
color reaction

Dry sample

Blue color
reaction was not
detected, color
came with

Locker 5
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Wet sample

Barely detectable
blue color reaction

Dry sample

Blue color
reaction was not
detected, color
came with

Locker 7

Wet sample

Excellent blue
color reaction

Dry sample

Very good blue
color reaction

Locker 8

Wet sample

Very good blue
color reaction

Dry sample

Weak blue color
reaction

Locker 9

Wet sample

Blue color
reaction was not
detected

Dry sample

Weak blue color
reaction

Locker 10

Wet sample

Barely detectable

Dry sample

Weak blue color
reaction

Locker 11

Wet sample

Blue color
reaction was not
detected

Dry sample

Weak blue color
reaction

on previous day). It was known
that after the first testing, which
was carried out on 12.11.2013,
the lockers were cleaned with a
wet wipe.
It is known that a cleaner had
cleaned the lockers after the first
testing, which was conducted on
12.11.2013. The cleaning was carried out with a wet wipe (water).
After the samples were taken and tested with TetraBase, the
locker surfaces were processed
with the Luminol solution, which

Криминалистъ
№ 10/2015
первопечатный

Locker 6

gave following results: lockers 1-4
did not show luminescence typical to the Luminol – reaction did
not occur; lockers 5-8 had highly visible glow on the whole locker door surface; lockers 9 and 10
showed luminescence and signs of
wiping, which was a part of initial
preparation process; locker no. 11
showed luminescence.
After samples were taken and
TetraBase test conducted, locker
surfaces were treated with the
Luminol solution, which resulted

Table 6. Week 3, TetraBase treatment of top locker section
Locker

Sampling
method

Locker 1

Wet sample

Blue color reaction
was not detected

Dry sample

Barely distinguishable
blue color reaction

Locker 2

Wet sample

Very weak ja pale
blue color reaction

Dry sample

Barely distinguishable
blue color reaction

Locker 3

Wet sample

Blue color reaction
was not detected

Dry sample

Barely distinguishable
blue color reaction

Locker 4

Wet sample

Pale blue color
reaction

Dry sample

Barely distinguishable
blue color reaction

Locker 5

Wet sample

Very clearly visible
blue color reaction

Dry sample

Blue color reaction was
not detected

Result

Sampling
method

Result
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Locker 6

Wet sample

Very clearly visible
blue color reaction

Dry sample

Barely distinguishable
blue color reaction

Locker 7

Wet sample

Immediate reaction,
very clearly visible
blue color reaction

Dry sample

Blue color reaction was
not detected

Locker 8

Wet sample

Immediate reaction,
very clearly visible
blue color reaction

Dry sample

Clearly visible blue
color reaction

Locker 9

Wet sample

Immediate reaction,
very clearly visible
blue color reaction

Dry sample

Blue color reaction was
not detected

Locker 10

Wet sample

Barely
distinguishable blue
color reaction

Dry sample

Blue color reaction was
not detected

Locker 11

Wet sample

Very weak ja pale
blue color reaction

Dry sample

Blue color reaction was
not detected

in following observations: lockers
1-3 did not have luminescence
typically associated with Luminol;
locker 4 showed visual signs of
wiping; locker 5 – luminescence
was not observed; locker 6 showed
visible luminescence; lockers 7; 8

and 10 had very clear luminescence
on the whole surface of the locker
door along with visible signs of
wiping; no luminescence was
detected on locker 9; locker 11 had
visible luminescence and outlines
of handprints.

Table 7. Week 3, TetraBase treatment of the lower locker section
Locker

Sampling
method

Locker 1

Wet sample

Excellent blue color
reaction

Dry sample

Blue color reaction
was not detected

Locker 2

Wet sample

Pale light blue color
reaction

Dry sample

Pale light blue color
reaction

Locker 3

Wet sample

Blue color reaction was
not detected

Dry sample

Normal blue color
reaction

Locker 4

Wet sample

Blue color reaction was
not detected

Dry sample

Barely visible blue
color reaction

Locker 5

Wet sample

A small dot was
detected

Dry sample

Barely visible blue
color reaction

Locker 6

Wet sample

Excellent blue color
reaction

Dry sample

Excellent blue color
reaction

Locker 7

Wet sample

Excellent blue color
reaction

Dry sample

Excellent blue color
reaction

Locker 8

Wet sample

Very good blue color
reaction

Dry sample

Normal blue color
reaction

Locker 9

Wet sample

Excellent blue color
reaction (immediate)

Dry sample

Very weak color
reaction

Result
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Wet sample

Pale light blue color
reaction

Dry sample

Barely visible blue
color reaction

Locker 11

Wet sample

Excellent blue color
reaction

Dry sample

Very good blue color
reaction

German researchers Heuser
K., Oehmen M., Nadine K.,
Benecke M. attempted to find
out the effect of dishwashing
detergent
Fit,
which
was
produced
in
former
East
Germany
(DDR),
on
the
luminescence of the luminol
solution. Scientists researched
Rostock police reports, which
claimed that adding dishwashing
detergent Fit, manufactured in
former East Germany, can both
strengthen the luminescence
of the luminol as well as extend
its duration, which is important
for photographing the evidence.
Although the claim was that
this effect occurs only when
using an earlier version of Fit, it
turned out that both old and new
versions of Fit turn luminescence
brighter and simultaneously
shorten its duration. This may
be caused by detergents in
the product, which render the
erythrocyte plasma membrane
permeable, exposing the cellular
Fe3+i, and accelerating the
reaction. The researchers found
no evidence that the earlier
version of Fit would have had any
special ingredients, which could
account for increased brightness

and extend luminescence period,
as the Rostock police claimed1.
Luminol
Analysis results show that
after treating the lockers with
the Luminol solution on the first
week, practically all lockers had
visible wiping traces and intensive
luminescence, except for lockers
5 and 9, and this applied for
both the top and bottom section
of lockers. No luminescence was
observed on lockers 5 and 9, which
were cleaned with cleaning paste
Bio Kadri and orange-scented
cleansing milk BellaVit (Italian
product), which is designed for
stainless steel and metal surfaces.
On the second week, the
Luminol treatment did not result
in glow associated with blood
on lockers 5 and 6 (washing
powder Mayeri Sensitiv Color),
9 (both top and bottom side). No
luminescence was detected on the
upper part of locker 11. Other
lockers had visible glow from
weak to excellent and also showed
signs of wiping.
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Locker 10

Heuser K., Oehmen M., Nadine K., Benecke
M., Effect of «Fit» dishwashing detergent
from former Eastern Germany (GDR) on the
luminol luminescence. Article in German http://
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=the
luminol(21.01.2015).
1
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TetraBase, it can be said that both
dry and wet samples taken on all
three periods were promising.
On the second week, dry
samples, which were taken from
the lower part of lockers 5 and 6
had no reaction (surfaces had been
cleaned with the cleaning paste
Bio Kadri and washing powder
Mayeri Sensitiv Color). On the
third week, locker 1, which had
been cleaned with a wipe and no
chemicals had been added, showed
no reaction either.
The dry samples taken from the
top part lockers, showed no results
for lockers 5 and 10 on the first
week. The treatment of locker 10
showed no traces of blood in two
subsequent weeks as well. On the
second week, there was no reaction
associated with blood for lockers 1,
2 and 11, and on the third week the
results were negative for lockers 5,
9, 10 and 11.
This allows to conclude that
the most efficient way of blood
stain removal was to use AntiStatic Clin solution and Fairy
dishwashing detergent and scrub
the surface with a wipe and then
tissue, as shown on locker 10. The
same is true for locker 11, which
was first wiped of blood, using
a wet sponge covered in Fairy
detergent, then a tissue covered
with washing powder and finally
scrubbed with a cloth.
TetraBase
Analysis of wet samples
After
analysing
samples
concluded the following: on the
taken from locker surfaces with
first week wet sample analysis,

Results of the third week proved
surprising, because between the
second and third treatment, a
cleaner had cleaned the locker
surfaces with a wet cloth. After
the treatment of locker 4, no blood
was detected on the upper part
of the locker and the lower part
of the locker showed traces of
wiping. No blood was detected on
the lower halves of lockers 5 and
9. The treatment of other locker
surfaces, both the lower and the
upper half, showed a clearly visible
luminescent reaction, which is
typical of blood, and also signs of
wiping and palm prints.
Thus it can be said that during
these three weeks, the cleaning
paste Bio Kadri, orange-scented
cleaning cream (Italian product),
which is meant for cleaning
stainless teal and metal surfaces
and washing powder Mayer
Sensitiv Color, were the best
means for blood stain removal
from locker surfaces. Although
on the first two weeks there was
a reaction indicating the presence
of blood, by the third week, the
blood-covered locker surface,
which had been wiped with a cloth
and dishwashing detergent Fairy
and cleaning liquid Antistatic
Clin Universal were most efficient
at blood removal. The reaction
showed no traces of blood.
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Summary
Therefore, in summary it can
be said that the best chemical for
removing blood is dishwashing
detergent Fairy, which was
administered on the surface of
the locker, using a wipe. No less
effective was the combination of
cleaning agents Anti-Static Clin
and Fairy, which were applied
with a wet wipe and subsequently
scrubbed with a paper tissue.
When the German researchers
were testing effect of the
dishwashing detergent Fit on
the luminescence of a Luminol
solution, they suggested that the
brightening effect may have been
caused by detergents. Based on my
experiment, it can be concluded
that different household cleaners
and also dishwashing detergent
Fairy did not decrease, increase
or extend the duration of
luminescence.
Of course these research
results should not be taken as
absolute truth, but it does show
that the use of certain chemicals
in blood removal can complicate a
police investigation. Criminalists
must also always take into
account the time period which
has passed from the destruction
of evidence, the service life of
solutions and reagents used to
highlight traces (fresh solutions
are recommended). The skill to
assess and estimate the size of the
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the locker surfaces with negative
reaction results were 5-a (cleaning
paste Bio Kadri was wiped with
wet sponge, cleaning wipe and
twice with a tissue) and 10(chemicals were not used, but the
locker surface had been previously
cleaned, using Fairy dishwashing
detergent and a sponge, and then
a tissue with washing powder, and
finally a cloth). Other samples had
excellent reaction results. The
second week had negative results
for samples taken on lockers 1, 2,
3, 8, 9, 10 and 11, and on third
week, samples taken from lockers
1 and 3.
On the first week, the samples
taken from the lower part of the
lockers had very good results.
The surface of locker 3, which had
been cleaned with dishwashing
detergent Fairy, applied on the
surface with wipe, did not react
with the solution on second and
third week. By the third week, the
surface of locker 9, which had been
cleaned with the orange-scented
cleaning cream Bellavit and wiped
with a wet and then a dry wipe, and
locker 11, which was first cleaned
with a Fairy, a wet sponge, then
a tissue and washing powder and
finally a cloth, both showed a very
weak color reaction.
Blood on the surface of locker
1, which had been previously
cleaned with water, did not react
on the third week.
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controlled area, where samples
will be taken and solutions used is
also essential.
It is important to take both
dry and wet samples, because if
only one is preferred, the result
may be unexpected. Using both
approaches, i.e. doubling the
process helps to confirm its
efficiency. Certainly, it is very
important that TetraBase solution
should be fresh.
This experiment was carried
out with the Luminol solution,

which does not mean that modern
solutions like BlueStar would
be less effective. It is definitely
worth repeating the experiment
using newer solutions.
As noted above, certain tests
based the chemiluminescence
and color reaction of certain
substances and liquids can give
false positives and false negatives
(reaction
similar
to
blood
detection), if a sample has other
compounds with peroxydasic
activity.
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АНТОЛОГІЯ КРИМІНАЛІСТИКИ
Проф. Н. Н. Бокариус
Жизнь и деятельность заслуженного профессора
Николая Сергеевича Бокариус*
(начало в № 6)
*****

Криминалистъ
№ 10/2015
первопечатный

Anthology of criminalistics

*
Prof. Bokarius N. N. Life and Activities of Honoured Professor Nikolay Sergeevich Bokarius (beginning
of the work in issue № 6)
**
This monograph is published in reprint view. M.D., Professor Nikolay Nikolaevich Bokarius prepared
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this book in Kharkiv (1966) about his father life and activities of famous criminalist and forensic
medicine specialist, Honoured Professor Nikolay Sergeevich Bokarius. This book was never publishing
before, because of Prof. N. N. Bokarius death (1966).
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PORTRAIT GALLERY OF THE FAMOUS
CRIMINALISTS

РУДОЛЬФ АРЧИБАЛЬД РЕЙСС*
выдающийся криминалист, один из основоположников
криминалистики, фундатор судебной фотографии, метода словесного портрета, основатель Института криминалистики (Institut de police scientifique) Лозаннского университета, известный правозащитник и автор Отчетов о военных
преступлениях в период Первой Мировой Войны, участник
Парижской Мирной Конференции от югославского правительства, известный реформатор системы полиции и преподавания криминалистики, активный политический и государственный деятель**

Выдающийся криминалист
Рудольф
Арчибальд
Рейсс
(Rodolphe
Archibald
Reiss)
родился 8 июля 1875 г. в г. Хаузах (Hausach), Великое герцогство Баден, Германская
Империя – в семье Фердинанда Рейсса (Ferdinand Reiss) и
Полины Сабины Анны Габриель, по рождению Зойттер
фон Лётцен (Pauline Sabine
Anna Gabriele, geb. Seutter von
Lötzen), которые занимались

сельским хозяйством и виноделием.
В 1893 г. отправился для
учебы в Лозаннский университет (Швейцария). В 1898 г. становится доктором наук, защитив диссертацию по химии на
тему: «L’action des persulfates
alcalins». С этого времени начал
заниматься фотографией.
В 1899 г. осуществляет руководство фотографической деятельностью в университете, а в

*
Rodolphe Archibald Reiss – eminent criminalist, founder of criminalistics and forensic
photography, discoverer of “portrait parle” method, initiator and founder of Institute de police
scientifique of Lausanne University (Switzerland), famous human rights activist, expert and author
of Reports of World War I crime, member of Paris Peace Conference by the Yugoslav government
delegation, famous reformer of the police system and studying of criminalistics, effective politician
and public official.
**
This essay is devoted to the biography of eminent criminalist Rodolphe Archibald Reiss. This
biography is demonstrating historical procedure of criminalistics foundation and development, time
of creation new criminalistics parts, methods and institutions. Also prof. R. A. Reiss was wellknown as a famous human rights activist and an expert and an author of Reports of World War I
crime, a famous reformer of the police system in Serbia.
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1901 г. начал преподавать фотографию. Одновременно работал
с профессором Бурже в госпитале (кантон Во, Швейцария),
где создается первое рентгеновское отделение. В это же время
стал учеником Альфонса Бертильона, обучался у него и даже
стал его другом, соратником и
последователем. В 1902 г. вводит университетский курс «La
photographie judiciaire» (Судебная фотография). В 1903 г. опубликует свой известный труд
под тем же наименованием.
В 1905 г. его научная активность проявляется посредством
публикации «Manuel du portrait
parle. Manuel du signalement
descriptif» (Руководство по словесному портрету).
C 1900 (1901) г. является главным редактором журналов «Journal suisse des
photographes» и в 1902 –
1907 гг. – «Revue suisse de
photographie»1. В 1903 г. – организовал проведение конгресса
Международного союза фотографии. 17 июля 1906 г. был
назначен
экстраординарным
профессором криминалистики
(police scientifique).
Важным событием в криминалистике и жизни Р. А. Рейсса является создание в 1908 г.
Института
криминалистики
(Institut de police scientifique)

при Лозаннском университете. Данный институт продолжает действовать под тем же наименованием и по сегодняшний
день в структуре Лозаннского
университета. Благодаря проф.
Р. А. Рейссу университет начал
готовить
дипломированных

Р. А. Рейсс занят судебной
фотографией

криминалистов («Diplome de
police scientifique»). В Институте проходили стажировку
криминалисты из Российской
империи, Румынии, Сербии,
Греции, Люксембурга и Бразилии. В мае 1912 г. был приглашен в Российскую империю для
прочтения в Петербурге ряда
лекций для работников военносудебного ведомства и слуша1
http://www.criminalistique.org/ телей Александровской ВоенPantheonRAReiss.pdf//ParFrançois Beaudoin//
но-юридической
академии.
Rodolphe Archibald Reiss: la criminalistique
В 1913 г. в течение четырех
avant tout
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Проф. Р. А. Рейсс с коллегами осуществляет криминалистические
исследования

месяцев прибывал с миссией в
Рио-де-Жанейро и Сан-Паулу
(Бразилия).
В 1914 г. по приглашению правительства Сербии для расследования преступлений АвстроВенгерской, Немецкой и Болгарской армии во время Первой Мировой Войны в качестве
эксперта находился в Сербии.
27 сентября 1914 г. проф. Р. А.
Рейсс прибыл в г. Ниш (Сербия), после чего имел краткую
встречу с Премьер Министром
Сербии Николой Пашичем,
который просил сообщить миру
правду о негуманном отношении агрессора к военнопленным, гражданскому населению
и нарушениях Женевской кон-

венции по линии фронта и на
оккупированных территориях1.
Посредством публикаций в
«Gazette de Lausanne» сообщил
миру о военных преступлениях совершенных в Сербии. В
1916 г. опубликовал «Report
upon atrocities committed by the
Austro-Hungarian army during
the First invasion of Serbia»
(London, 1916). В 1918 г. увидела свет еще одна работа посвященная Р. А. Рейссом событиям Первой Мировой Войны «Les
infractions aux lois et conventions
de la guerre commises par les
ennemies de la Serbie depuis la
retraite Serbe de 1915. Resumè
https://glassacera.wordpress.com/2010/11/27/
родолф-арчибалд-рајс/
1
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Пропуск, позволявший проф. Р. А. Рейссу находится в зоне
проведения боевых операций в период Первой Мировой Войны

de l’enquète exècutèe sur le front
de Macèdoine» (Paris, 1918). Оба
труда представляли собой криминалистическое исследование
фактов, которые имели место в
ходе Первой Мировой Войны,
– в форме своеобразных отчетов либо заключений, которые
иллюстрировались фотографиями, свидетельскими показаниями и экспертными исследованиями.
В предисловии к работе проф. Р. А. Рейсса «Report
upon atrocities committed by the
Austro-Hungarian army during
the First invasion of Serbia»
(London, 1916) Воислав
М.
Йованович
(представляющий
Сербское Военное Пресс Бюро)
указывает, что Отчет составлялLe Criminaliste Premier Imprimeur № 10/2015

ся в течение сентября, октября и
ноября 1914 г. в период Первого
вторжения Австро-Венгерской
армии в Сербию. В. М. Йованович рассматривает данную работу как «самую ценную часть
доказательств в истории о преступности Европейской Войны,
поскольку отчет содержит факты, проверенные на месте, вскоре после эвакуации захваченных
Австро-Венграми территорий, и
изученные экспертом, который
применяет методы современного
технического расследования»1.
В адресованном Премьер
Министру Сербии письме, опубликованном в предисловии к
Report upon atrocities committed by the
Austro-Hungarian army during the First
invasion of Serbia». London, 1916. – P. V-VI.
1
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Титульная страница Отчета, составленного экспертом Р. А. Рейсом

Обложка книги-политического завещания Р. А. Рейсса «Чуjте Срби!
Чуваjте се себе» (1928, 2004)

данному Отчету, проф. Р. А.
Рейсс указывает – «Я собрал
настолько много информации по
данной проблеме за время моего пребывания в Сербии, в течение сентября, октября и ноября
месяцев 1914 г., насколько это
было возможно при этих обстоятельствах. Таким образом, я
допросил большое количество
Австро-Венгерских военнопленных и сотни свидетелей зверств;
я осмотрел и допросил раненых, я исследовал Австрийские
патроны, запрещенные законами и военными уставами, etc.
Более того, я проехал по зна-

чительной части сербской территории, в которую вторглись
Австро-Венгры, и там продолжил проводить техническое расследование по всем существующим правилам. Это локальное
расследование позволило мне
проверить диспозиции свидетелей важными подтверждающими доказательствами»1.
Кроме исследовательской деятельности в Сербии проф. Р. А.
Рейсс принимал беженцев, учредил фонд для их поддержки.
Report upon atrocities committed by the AustroHungarian army during the First invasion of
Serbia». London, 1916. – P. VII-VIII.

1
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Делегация во главе с Александром I к проф. Рудольфу Арчибальду Рейссу
возле его дома «Добро Поле» (Белград, 1929)

Чтобы помочь сербским детям
дал огромную сумму для военного времени – 15000 франков,
использовав средства, полученные от гонораров за публикации своих писем и отчетов
в иностранной прессе. Печатал статьи даже в австрийской,
болгарской и немецкой прессе о
состоянии населения в условиях оккупации. Далее Р. А. Рейсс
добровольцем прибыл к фронту возле Салоник. За участие
в боях получил Медаль Мужества1. Отчеты Р. А. Рейсса, полученные в результате пребывания
его в Сербии, в ходе Парижской
Мирной Конференции в 1919 г. –
при непосредственном участии
профессора от югославского правительства – стали доказательствами военной агрессии против

Сербии и ее гражданского населения.
После Первой Мировой Войны проф. Р. А. Рейсс не вернулся
к университетской деятельности
в Лозанне и остался в Сербии,
проживая в своей вилле «Добро
поле» в Топчидере (Белград)2 –
ныне музей профессора Рудольфа Арчибальда Рейсса.
Как почетный начальник
вновь созданного отдела в Министерстве иностранных дел работал над подготовкой материалов
для международного трибунала
в Гааге. Состоял почетным советником по поддельным банкнотам при Национальном банке и
почетным начальником отдела в
Министерстве иностранных дел
по проблемам создания технической службы и полицейской

1
https://glassacera.wordpress.com/2010/11/27/ 2 Ныне – бульвар Воеводы Мишича, 73 (Белродолф-арчибалд-рајс/
град, Сербия).
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Государственным Советом кантона Во (Швейцария) был утвержден в звании почетного профессора Лозаннского университета. В
1926 г. стал почетным жителем
города Крупань (Сербия). В качестве наследия для Сербского народа в 1928 г. опубликовал «Ecoutez
les Serbes» («Прислушайтесь Сербы») как политическое завещание.
Скончался 8 августа 1929 г. в
г. Белград (Королевство Югославия). По его завещанию был похоронен в Белграде на кладбище
Топчидер (Сербия), а сердце помещено в урну на горе Каймакчалан
Урна, в которое помещено сердце
(ныне — Македония) на месте ожеР. А. Рейсса (г. Каймакчалан, ныне –
сточенных боев во времена Первой
Македония)
мировой войны. На урне выгравишколы1. Считается, что Рудольф ровано:
Арчибальд Рейсс помог в учреждении первой школы полиции в «Овде у овој урни, на врху Кајмакчалана
Сербии. Был одним из создате- Златно срце спава,
лей отделения Красного Креста Пријатељ Срба из најтежих дана,
в Сербии2. Столкнувшись с непо- Јунак Правде, Истине и Права,
ниманием и подвергшись воз- Швајцарца Рајса, ком` нек је слава».
действию политических интриг,
подал в отставку. Несмотря на
Свое состояние, собственность
это, проф. Р. А. Рейсс остался в (в том числе вилла «La Lumière»
Белграде, где у него был дом. В (ул. Фантазии, 3 Пюли, кантон
дополнение к дому в Белграде, Во, Швейцария), награды, некоон построил дом неподалеку от торые украшения и подарки
г. Скопье (с. Душановац, ныне общей стоимостью более 100000
– Македония), чередуя жизнь в франков – завещал кантону Во
Белграде и в Душановац. В июле (Швейцария)3. В 1931 г. в Бел1925 г. Рудольф Арчибальд Рейсс граде в парке Топчидер был устапамятник профессору
См.:https://glassacera.wordpress.com/ новлен
Рудольфу Арчибальду Рейссу.
2010/11/27/ родолф-арчибалд-рајс/
2
См.:
President
honors
Archibald В различных городах Сербии его
Reiss on 100th anniversary // http:// именем названы улицы. С 2010 –
w w w. b 9 2 . n e t / e n g / n e w s / p o l i t i c s .
php?yyyy=2014&mm=06&dd=05&nav_ 3
См.:
http://dbserv1-bcu.unil.ch/persovd/
id=90582
detailautcent.php?Cent=1&Num=493
1
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Дом «Добро поле», ныне – музей проф. Р. А. Рейсса (Топчидер, Белград)

ежегодно на базе Академии Кри- ская табакерка, Российская импеминалистических и Полицей- рия (Tabatiere imperiale), Почетских Исследований (Белград, ный гражданин города Крупань
Сербия) проходит международная научная конференция «Дни
Арчибальда Рейсса»1.
Профессор Рудольф Арчибальд Рейсс в течение своей жизни был награжден Парижской
академией наук медалью Янссена (la Medaille de Janssen), Медалью Мужества за участие в битвах фронта Салоники (Сербия),
Памятной Медалью за Вывод
Сербской Армии через Албанию
(Сербия), стал Кавалером ордена Почетного легиона, Франция
(Chevalier de la Legion d’honneur),
ему была вручена Император1

См.: http://www.nsar.org.rs/
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(technique)» (le premier volume,
«Vols et homicides») (1911),
«Contribution a la reorganisation
de la police» (1914), «Ecoutez
les Serbes» (1928), «Чуjте Срби!
Чуваjте се себе!» (2004).
Информация предоставлена
канд. юрид. наук М. В. Шепитько
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(Сербия), почетный капитан 1
класса пехоты Войска Королевства Сербов, Хорватов и Словенцев. К основным трудам известного криминалиста относятся: «La
photographie judiciaire» (1903),
«Manuel du portrait parle. Manuel
du signalement descriptif» (1905),
«Manuel de police scientifique
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1. Beaudoin P. F. Rodolphe Archibald Reiss: la criminalistique avant tout http://
www.criminalistique.org/PantheonRAReiss.pdf
2. Report upon atrocities committed by the Austro-Hungarian army during the First
invasion of Serbia». London, 1916.
3. https://glassacera.wordpress.com/2010/11/27/ родолф-арчибалд-рајс/
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CRIMINAL CASES STUDY
СЛІДЧА ТА СУДОВА ПРАКТИКА
ПОСТАНОВЛЕННЯ СУДДЕЮ ЗАВІДОМО
НЕПРАВОСУДНОГО РІШЕННЯ*
Згідно із статистичними
даними Генеральної прокуратури України за ст. 375 КК України «Постановлення суддею
(суддями) завідомо неправосудного вироку, рішення, ухвали
або постанови» було розпочато
кримінальних проваджень – 4
(2013 р.), 4 (2014 р.), 7 (січень
– серпень 2015 р.)**. Жодне із
цих проваджень не завершилося повідомленням про підозру. Проте даний склад злочину
є актуальним, а його вчинення завжди має неабиякий резонанс у суспільстві. Разом із цим
винесення завідомо неправосудних рішень трапляється у практиці правозастосування, що
підтверджено вироками суду.
Так, у період з 2011 по 2015 рр.
відповідно до Єдиного державного реєстру судових рішень
було винесено 11 вироків (10 –
обвинувальних, 1 – виправдувальний).
Певний інтерес має вирок,
винесений
щодо
наступної
активної поведінки осіб. Так,

«П», «Р» та «С» розробили схему щодо заволодіння нерухомим майном територіальної
громади міста В. шляхом звернення до Н-ського районного суду із позовними заявами,
які містили завідомо неправдиву інформацію щодо предмета
спору. Вони ініціювали під час
розгляду зазначених цивільних справ укладення мирових
угод, що містили завідомо недостовірні відомості про наявність
договірних відносин між сторонами у справі та використовуючи підставних осіб. Суддя «Т»
ухвалив 5 судових рішень про
закриття провадження у справах у зв’язку з визнанням мирових угод. На підставі цього, за
фізичними особами, що виступали фіктивними сторонами у
справах, визнано право власності на 12 приміщень загальною площею 2 452, 4 кв. м. та
загальною вартістю 3 502 862
грн., розташованих на території міста В. та належних територіальній громаді міста, після

Shepitko M. Judge illegal sentencing.
This essay devoted to the crime statistics of judge illegal sentencing in Ukraine. This paper is
demonstrated some real examples of juridical practice. Also the essay is included references on the
Prosecutor General’s Office of Ukraine and disciplinary commission of Justice Supreme Council of
Ukraine results of work by these cases.
*

**
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провадження у справі та призначив її розгляд на 12.12.2011.
12.12.2011 р.
до Н-ського
районного суду подано пакет
підроблених документів, необхідних для укладання мирової угоди, які містили завідомо недостовірні відомості, а
саме: зустрічний позов «Р» до
«П», клопотання від імені «П»
про заперечення використання звукозапису під час розгляду цивільної справи, мирову угоду, укладену між «С» та «Р»,
згідно з якою «П» та «Р» погоджуються про визнання за «Р»
права власності на нежитлові приміщення в м. В. за адресами: «У», загальною площею
369, 2 кв.м., «Ф», загальною площею 79,1 кв.м., «Х», загальною
площею 54,1 кв.м., - які підписані невстановленими особами
від імені «П» та «Р».
В той же день зазначені
вище документи подані до суду
невстановленими
слідством
особами, оскільки «Р» та «П»
в судовому засіданні Н-ського
районного суду під час розгляду
вказаної цивільної справи не
перебували.
Надалі суддя «Т», будучи обізнаним із вимогами чинного
законодавства України, діючи
умисно та з метою постановлення завідомо неправосудного судового рішення, грубо порушуючи передбачені ч. 1 ст. 114
та ст. 115 ЦПК України пра1
Див.: Архів Болехівського міського суду
вила підсудності щодо нерухоІвано-Франківської області, справа № 339/
мого майна, позови з приводу
417/14к.
чого здійснено реєстрацію права власності на об’єкти в Бюро
технічної інвентаризації та експертної оцінки м. В. та в Реєстраційній службі Н-ського
міського управління юстиції1.
Суддя був визнаний винним у
вчинені злочину, передбаченого ч. 1 ст. 375 КК України, та
призначено покарання – 2 роки
обмеження волі з позбавленням
права займати посаду судді на
строк 3 роки.
Відпоівдно до Вироку, винесеного Іменем України, один із
епізодів описаний наступним
чином:
«…Указана група 08.12.2011 р.,
використовуючи
отримані
шляхом зловживання довірою
копії особистих документів
«П» та «Р», до Н-ського районного суду за вх. №25321 подала фіктивну позовну заяву від
імені «П» до «Р» про виконання завідомо неіснуючих договірних зобов’язань щодо виготовлення технічної документації
та експертних висновків на
6 (шість) об’єктів нерухомості, розташованих у м. В. на
вулицях Червоній, Зеленій,
Блакитній, Білій та Жовтій.
08.12.2011 згаданій цивільній
справі присвоєно №2-2899/11.
Визначений в порядку ст. 11-1
ЦПК України для розгляду цієї
справи суддя «Т» 08.12.2011
виніс ухвалу про відкриття
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якого подаються та розглядаються виключно за місцем його
знаходження, 12.12.2011 у приміщенні
Н-ського
районного суду, за відсутності позивача або його представника,
прийняв до розгляду зустрічний позов про визнання права власності на нерухоме майно територіальної громади
м. В. і з грубим порушенням
вимог ст.ст. 210, 213, 214
ЦПК України щодо законності, обґрунтованості та змісту судового рішення, а також
всупереч вимогам ст. 175 ЦПК
України у зв’язку з наявністю
перешкод для визнання мирової угоди через порушення інтересів третіх осіб, за відсутності в матеріалах справи
доказів та правовстановлюючих документів про право власності на нерухоме майно, виніс
ухвалу від 12.12.2011р., якою
закрив провадження у справі
у зв’язку з визнанням мирової
угоди та визнав за «Р» право
власності на нежитлові приміщення в м. В. за адресами: «У»,
загальною площею 369,2 кв.м.,
вартістю 1 млн. 10 тис. грн.,
«Ф», загальною площею 79,4
кв.м., вартістю 316 тис. 632
грн., «Х», загальною площею
54,1 кв.м., вартістю 78 тис. 53
гривні.
Постановлена ухвала підписана суддею «Т», скріплена печаткою суду та видана
невстановленій слідством особі для пред’явлення в органи
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реєстрації, чим створено передумови до вибуття зазначеного
нерухомого майна з комунальної власності.
Окрім того, суддя «Т», перебуваючи у приміщенні Н-ського
районного суду, підписав складений та підписаний секретарем «Ю» протокол судового
засідання від 12.12.2011 р., який
містив завідомо неправдиві
відомості щодо участі у зазначеному судовому засіданні сторін у справі «С» та «П».
За заявою органів прокуратури В. області про перегляд судового рішення Н-ським районним
судом В. області 17.09.2013 р.
зазначену ухвалу судді «Т» скасовано у зв’язку з тим, що умови мирової угоди, затвердженої рішенням суду, суперечать
закону і порушують права та
інтереси територіальної громади м. В.…»
Особливий резонанс таких
справ у суспільстві викликаний тим, що завданнями судочинства незалежно від форми є
захист особи, суспільства і держави від правопорушень, охорона прав, свобод та законних
інтересів1.
Новим підходом Генеральної
прокуратури України є ведення
окремого Реєстру проваджень
про злочини під час Революції
Гідності та результати розслідування. У графі «Переслідування за участь у акціях протесту»
Ст. 2 КПК України, ст. 1 ЦПК України, ст. 3
КАС України, ст. 1 ГПК, тощо.
1
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правосуддя в діяльності суддів.
Саме тому кримінально-правове
та криміналістичне дослідження постановлення суддею (суддями) завідомо неправосудного вироку, рішення, ухвали або
постанови залишається актуальним та потребує теоретичного обґрунтування.
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значиться – «Генеральною прокуратурою України до КиєвоСвятошинського районного суду
Київської області для розгляду
по суті направлено обвинувальний акт у кримінальному провадженні № 42015000000000113
за підозрою слідчого судді
Солом’янського районного суду
м. Києва К. за ч. 2 ст. 375 КК
України за фактом постановлення завідомо неправосудних
ухвал щодо обрання учасникам
мирних акцій протестів найсуворішого запобіжного заходу у
вигляді тримання під вартою»1.
З’явилися публікації у наукових виданнях, що також вказує на певні складнощі у правозастосуванні2. Також 22 вересня 2015 р. дисциплінарна секція Вищої ради юстиції розпочала розгляд по суті семи дисциплінарних справ за виснов-ками
Тимчасової спеціальної комісії з перевірки суддів судів
загальної юрисдикції. Стосовно
п’яти суддів секція підтвердила висновки Тимчасової слідчої
комісії Верховної Ради України про порушення присяги судді3. Це також може свідчити про
наявність ознак злочинів проти

Інформацію підготовлено
канд. юрид. наук
М. В. Шепітьком

1
Див.: http://rrg.gp.gov.ua/stan-sudovogorozgljadu/peresliduvannya-za-uchast-vaktsiyah-protestu/
2
Постановлення суддею завідомо неправосудного рішення // Судова практика. – № 7-8
(111-112) від 27 серпня 2015 р. – С. 26-27;
Злочини проти правосуддя // Рішення Верховного Суду України. – № 1 (30). – 2015. –
С. 92-98.
3
http://www.vru.gov.ua/news/1063
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NEW LEGISLATION
НОВЕ В ЗАКОНОДАВСТВІ
ПРИЙНЯТО НОВІ ЗАКОНОДАВЧІ АКТИ:
З А К О Н У К Р АЇ Н И
Про Національну поліцію*
Цей Закон визначає правові
засади організації та діяльності
Національної поліції України,
статус поліцейських, а також
порядок проходження служби в
Національній поліції України**.
Розділ I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 1. Національна поліція України.
1. Національна поліція України (далі – поліція) – це центральний орган виконавчої влади, який служить суспільству
шляхом забезпечення охорони прав і свобод людини, протидії злочинності, підтримання
публічної безпеки і порядку.
2. Діяльність поліції спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через
Міністра
внутрішніх
справ
України згідно із законом.
Стаття 2. Завдання поліції.
1. Завданнями поліції є надан-

ня поліцейських послуг у сферах:
1) забезпечення публічної безпеки і порядку;
2) охорони прав і свобод людини, а також інтересів суспільства і держави;
3) протидії злочинності;
4) надання в межах, визначених законом, послуг з допомоги
особам, які з особистих, економічних, соціальних причин або
внаслідок надзвичайних ситуацій потребують такої допомоги.
Стаття 3. Правова основа
діяльності поліції.
1. У своїй діяльності поліція
керується Конституцією України, міжнародними договорами
України, згода на обов’язковість
яких надана Верховною Радою
України, цим та іншими законами України, актами Президента України та постановами
Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Консти-

Law of Ukraine “On the National Police”.
This Law determines the legal principles of structure and activities of the National Police of
Ukraine, the status of the policemen, and the National Police of Ukraine service.
*

**
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Розділ II
ПРИНЦИПИ ДІЯЛЬНОСТІ
ПОЛІЦІЇ
Стаття 6. Верховенство права.
1. Поліція у своїй діяльності
керується принципом верховенства права, відповідно до якого людина, її права та свободи
визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави.
2. Принцип верховенства права застосовується з урахуванням
практики Європейського суду з
прав людини.
Стаття 7. Дотримання прав і
свобод людини.
1. Під час виконання своїх завдань поліція забезпечує
дотримання прав і свобод людини, гарантованих Конституцією
та законами України, а також
міжнародними
договорами
України, згода на обов’язковість
яких надана Верховною Радою
України, і сприяє їх реалізації.
2. Обмеження прав і свобод
людини допускається виключно
на підставах та в порядку, визначених Конституцією і законами
України, за нагальної необхідності і в обсязі, необхідному для
виконання завдань поліції.
3. Здійснення заходів, що
обмежують права та свободи
людини, має бути негайно припинене, якщо мета застосування таких заходів досягнута або
немає необхідності подальшого
їх застосування.
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туції та законів України, актами Кабінету Міністрів України,
а також виданими відповідно до
них актами Міністерства внутрішніх справ України, іншими
нормативно-правовими актами.
Стаття 4. Міжнародне співробітництво поліції.
1. Взаємовідносини у сферах
діяльності поліції з відповідними органами інших держав та
міжнародними організаціями
базуються на міжнародних договорах, а також на установчих
актах та правилах міжнародних організацій, членом яких є
Україна.
2. Поліцейські можуть направлятися до міжнародних організацій, іноземних держав як
представники поліції з метою
забезпечення координації співробітництва з питань, що належать до повноважень поліції.
3. Поліцейські можуть залучатися до участі в міжнародних
операціях з підтримання миру і
безпеки.
Стаття 5. Взаємодія поліції
з органами державної влади та
органами місцевого самоврядування.
1. Поліція у процесі своєї діяльності взаємодіє з органами
правопорядку та іншими органами державної влади, а також органами місцевого самоврядування відповідно до закону та інших
нормативно-правових актів.
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4. Поліцейським за будь-яких
обставин заборонено сприяти,
здійснювати, підбурювати або
терпимо ставитися до будь-яких
форм катування, жорстокого,
нелюдського або такого, що принижує гідність, поводження чи
покарання.
У разі виявлення таких дій
кожен поліцейський зобов’язаний негайно вжити всіх можливих заходів щодо їх припинення та обов’язково доповісти
безпосередньому
керівництву
про факти катування та наміри їх застосування. У разі приховування фактів катування або
інших видів неналежного поводження поліцейськими керівник органу протягом доби з
моменту отримання відомостей
про такі факти зобов’язаний ініціювати проведення службового
розслідування та притягнення
винних до відповідальності.
У разі виявлення таких дій
поліцейський зобов’язаний повідомити про це орган досудового розслідування, уповноважений на розслідування відповідних злочинів, вчинених
поліцейськими.
5. У діяльності поліції забороняються будь-які привілеї чи
обмеження за ознаками раси,
кольору шкіри, політичних,
релігійних та інших переконань,
статі, етнічного та соціального
походження, майнового стану,
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місця проживання, за мовною
або іншими ознаками.
Стаття 8. Законність.
1. Поліція діє виключно на
підставі, у межах повноважень
та у спосіб, що визначені Конституцією та законами України.
2. Поліцейському заборонено виконувати злочинні чи явно
незаконні розпорядження та
накази.
3. Накази, розпорядження
та доручення вищих органів,
керівників, посадових та службових осіб, службова, політична, економічна або інша доцільність не можуть бути підставою
для порушення поліцейським
Конституції та законів України.
Стаття 9. Відкритість та прозорість.
1. Поліція здійснює свою
діяльність на засадах відкритості та прозорості в межах, визначених Конституцією та законами України.
2. Поліція забезпечує постійне інформування органів державної влади та органів місцевого самоврядування, а також
громадськості про свою діяльність у сфері охорони та захисту прав і свобод людини, протидії злочинності, забезпечення
публічної безпеки і порядку.
3. Поліція забезпечує доступ
до публічної інформації, володільцем якої вона є, у порядку
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4. Поліцейським заборонено
висловлювати особисте ставлення до діяльності політичних партій під час виконання службових
повноважень, а також використовувати службові повноваження у політичних цілях.
Стаття 11. Взаємодія з населенням на засадах партнерства.
1. Діяльність поліції здійснюється в тісній співпраці та
взаємодії з населенням, територіальними громадами та громадськими об’єднаннями на засадах партнерства і спрямована на
задоволення їхніх потреб.
2. З метою визначення причин
та/або умов учинення правопорушень планування службової
діяльності органів і підрозділів
поліції здійснюється з урахуванням специфіки регіону та проблем територіальних громад.
3. Рівень довіри населення
до поліції є основним критерієм
оцінки ефективності діяльності
органів і підрозділів поліції.
4. Оцінка рівня довіри населення до поліції проводиться
незалежними
соціологічними
службами в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
Стаття 12. Безперервність.
1. Поліція забезпечує безперервне та цілодобове виконання
своїх завдань. Кожен має право в будь-який час звернутися за
допомогою до поліції або поліцейського.
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та відповідно до вимог, визначених законом.
4. Поліція може оприлюднювати (поширювати) інформацію
з обмеженим доступом лише у
випадках та в порядку, визначених законом.
5. Нормативно-правові акти,
що регламентують діяльність
поліції, обов’язково оприлюднюються на веб-порталі центрального органу управління поліції.
Нормативно-правові акти з обмеженим доступом оприлюднюються у випадках та в порядку,
визначених законом.
6. Проекти нормативно-правових актів, що стосуються прав
та свобод людини, обов’язково
проходять громадське обговорення в порядку, визначеному Міністром внутрішніх справ
України.
Стаття 10. Політична нейтральність.
1. Поліція забезпечує захист
прав та свобод людини незалежно від політичних переконань та
партійної належності.
2. Поліція у своїй діяльності
є незалежною від рішень, заяв
чи позицій політичних партій та
громадських об’єднань.
3. В органах і підрозділах
поліції заборонено використовувати будь-які предмети, на яких
зображена символіка політичних партій, та провадити політичну діяльність.
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2. Поліція не має права відмовити в розгляді або відкласти
розгляд звернень стосовно забезпечення прав і свобод людини,
юридичних осіб, інтересів суспільства та держави від протиправних посягань з посиланням
на вихідний, святковий чи неробочий день або закінчення робочого дня.
Розділ III
СИСТЕМА ПОЛІЦІЇ ТА
СТАТУС ПОЛІЦЕЙСЬКИХ
Стаття 13. Загальна система
поліції.
1. Систему поліції складають:
1) центральний орган управління поліцією;
2) територіальні органи поліції.
2. До складу апарату центрального органу управління
поліції входять організаційно
поєднані структурні підрозділи, що забезпечують діяльність
керівника поліції, а також виконання покладених на поліцію
завдань.
3. У складі поліції функціонують:
1) кримінальна поліція;
2) патрульна поліція;
3) органи досудового розслідування;
4) поліція охорони;
5) спеціальна поліція;
6) поліція особливого призначення.
4. У системі поліції можуть
утворюватися науково-дослідКриміналіст першодрукований № 10/2015

ні установи та установи забезпечення.
Стаття 14. Центральний орган
управління поліції.
1. Структуру центрального органу управління поліції
затверджує керівник поліції за
погодженням з Міністром внутрішніх справ України.
2. Штатний розпис (штат)
поліції затверджує керівник
поліції.
3. Кошторис поліції затверджує керівник поліції за погодженням з Міністром внутрішніх справ України.
Стаття 15. Територіальні органи поліції.
1. Територіальні органи поліції утворюються в Автономній
Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, районах, містах, районах у містах як
юридичні особи публічного права в межах граничної чисельності поліції і коштів, визначених
на її утримання.
2. Територіальні органи поліції утворює, ліквідовує та реорганізовує Кабінет Міністрів
України за поданням Міністра
внутрішніх справ України на
підставі пропозицій керівника
поліції.
3. Структуру територіальних органів поліції затверджує
керівник поліції за погодженням з Міністром внутрішніх
справ України.
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чення публічної безпеки і порядку, охорони та захисту прав і
свобод людини, інтересів суспільства і держави, а також надання
поліцейських послуг та контролює її реалізацію поліцією;
2) забезпечує нормативноправове регулювання діяльності поліції, погоджує та подає
на розгляд Кабінету Міністрів
України розроблені поліцією та
Міністерством внутрішніх справ
України проекти законів, актів
Кабінету Міністрів України з
питань діяльності поліції;
3) затверджує стратегічні
програми діяльності та визначає пріоритетні напрями роботи поліції, шляхи виконання покладених на неї завдань,
затверджує плани її роботи;
4) забезпечує виконання міжнародних договорів України,
що належать до сфер діяльності
поліції;
5) забезпечує ведення та використання баз (банків) даних,
визначає порядок обміну інформацією між Міністерством внутрішніх справ України, поліцією та іншими центральними
органами виконавчої влади,
діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом
Міністрів України через Міністра внутрішніх справ України;
6) приймає рішення про розподіл бюджетних коштів, головним розпорядником яких є
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4. Штатний розпис (штат) та
кошторис територіальних органів поліції затверджує керівник
поліції.
5. Керівники територіальних органів поліції призначаються на посади та звільняються з посад керівником поліції за
погодженням з Міністром внутрішніх справ України.
6. Заступників керівників
територіальних органів поліції
призначає на посади та звільняє
з посад керівник територіального органу поліції.
7. Керівником, заступником
керівника територіального органу поліції може бути призначена
особа, яка:
1) відповідає загальним умовам вступу на службу в поліцію;
2) має вищу повну юридичну
освіту;
3) має стаж роботи в галузі
права не менш як п’ять років;
4) має досвід роботи на керівних
посадах не менше одного року.
{Частина сьома статті 15
набирає чинності з 1 січня 2017
року – див. підпункт 2 пункту
1 розділу XI цього Закону}
Стаття 16. Основні повноваження Міністра внутрішніх
справ України у відносинах з
поліцією
1. Міністр внутрішніх справ
України:
1) забезпечує формування державної політики у сфері забезпе-
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Міністерство внутрішніх справ
України;
7) виконує інші обов’язки відповідно до цього та інших законів України.
Стаття 17. Поліцейський.
1. Поліцейським є громадянин України, який склав Присягу поліцейського, проходить
службу на відповідних посадах у
поліції і якому присвоєно спеціальне звання поліції.
2. Поліцейський має службове посвідчення та спеціальний жетон. Зразки та порядок
видання службових посвідчень
та спеціальних жетонів затверджує Міністр внутрішніх справ
України.
Стаття 18. Основні обов’язки
поліцейського.
1. Поліцейський зобов’язаний:
1) неухильно дотримуватися положень Конституції України, законів України та інших
нормативно-правових актів, що
регламентують діяльність поліції, та Присяги поліцейського;
2) професійно виконувати
свої службові обов’язки відповідно до вимог нормативно-правових актів, посадових (функціональних) обов’язків, наказів
керівництва;
3) поважати і не порушувати
прав і свобод людини;
4) надавати невідкладну,
зокрема домедичну і медичну,
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допомогу особам, які постраждали внаслідок правопорушень,
нещасних випадків, а також
особам, які опинилися в безпорадному стані або стані, небезпечному для їхнього життя чи
здоров’я;
5) зберігати інформацію з
обмеженим доступом, яка стала
йому відома у зв’язку з виконанням службових обов’язків;
6) інформувати безпосереднього керівника про обставини, що унеможливлюють його
подальшу службу в поліції або
перебування на займаній посаді.
2. Поліцейський на всій території України незалежно від
посади, яку він займає, місцезнаходження і часу доби в разі
звернення до нього будь-якої
особи із заявою чи повідомленням про події, що загрожують
особистій чи публічній безпеці,
або в разі безпосереднього виявлення таких подій зобов’язаний
вжити необхідних заходів з
метою рятування людей, надання допомоги особам, які її потребують, і повідомити про це найближчий орган поліції.
3. Звертаючись до особи,
або у разі звернення особи до
поліцейського,
поліцейський
зобов’язаний назвати своє прізвище, посаду, спеціальне звання
та пред’явити на її вимогу службове посвідчення, надавши можливість ознайомитися з викла-
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3. На однострої поліцейського
розміщується нагрудний знак із
чітким зазначенням його спеціального жетона.
Поліцейському
заборонено
знімати з однострою чи приховувати нагрудний знак, а також
будь-яким іншим чином перешкоджати прочитанню інформації на ньому або фіксуванню її
за допомогою технічних засобів.
Поліцейський, який виконує функції в цивільному одязі, зобов’язаний мати при собі
нагрудний знак, передбачений цією частиною, крім випадків, коли наявність нагрудного
знака перешкоджає проведенню негласної слідчої (розшукової) дії.
Поліцейським підрозділу спеціального призначення номер
нагрудного знака додатково
зазначається на однострої і на
шоломі таким чином, щоб його
було можливо прочитати або
зафіксувати за допомогою технічних засобів, крім випадків,
коли такі поліцейські відповідно до рішень уповноважених
осіб поліції виконують завдання
в режимі секретності.
4. Правила носіння та норми
належності однострою поліцейських затверджує Міністр внутрішніх справ України.
5. Використання спеціальних звань, відзнак, однострою
і службового посвідчення полі-
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деною в ньому інформацією, не
випускаючи його з рук.
4.
Додаткові
обов’язки,
пов’язані з проходженням поліцейським служби в поліції,
можуть бути покладені на нього
виключно законом.
Стаття 19. Види відповідальності поліцейських.
1. У разі вчинення протиправних діянь поліцейські несуть
кримінальну, адміністративну,
цивільно-правову та дисциплінарну відповідальність відповідно до закону.
2. Підстави та порядок притягнення поліцейських до дисциплінарної відповідальності, а
також застосування до поліцейських заохочень визначаються
Дисциплінарним статутом Національної поліції України, що
затверджується законом.
3. Держава відповідно до
закону відшкодовує шкоду,
завдану фізичній або юридичній
особі рішеннями, дією чи бездіяльністю органу або підрозділу поліції, поліцейським під час
здійснення ними своїх повноважень.
Стаття 20. Однострій поліцейських.
1. Поліцейські мають єдиний
однострій. Поліцейський отримує однострій безоплатно.
2. Зразки предметів однострою поліцейських затверджує
Кабінет Міністрів України.
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цейського особою, яка не є поліцейським, заборонено і має
наслідком відповідальність відповідно до закону.
Стаття 21. Керівник та
заступники керівника поліції.
1. Безпосереднє керівництво
поліцією здійснює керівник
поліції.
2. Керівник поліції призначається на посаду та звільняється з посади Кабінетом Міністрів
України за поданням Прем’єрміністра України відповідно до
пропозицій Міністра внутрішніх справ України.
3. Керівник поліції має першого заступника та заступників.
4. Перший заступник та
заступники керівника поліції призначаються на посаду
та звільняються з посади Міністром внутрішніх справ України за поданням керівника поліції.
5. Керівником та заступниками керівника поліції може бути
призначена особа, яка:
1) відповідає загальним умовам вступу на службу в поліцію;
2) має вищу повну юридичну
освіту;
3) має стаж роботи в галузі
права не менш як сім років;
4) має досвід роботи на керівних посадах не менш як п’ять
років.
{Частина п’ята статті 21 набирає чинності з 1 січня 2017 року
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- див. підпункт 2 пункту 1 розділу XI цього Закону}
Стаття 22. Основні повноваження керівника поліції.
1. Керівник поліції:
1) очолює поліцію та здійснює
керівництво її діяльністю, забезпечує виконання покладених на
неї завдань;
2) у межах компетенції організовує та контролює виконання поліцією Конституції та законів України, актів Президента
України, актів Кабінету Міністрів України, наказів міністерств, а також наказів і доручень Міністра внутрішніх справ
України з питань, що належать
до сфери діяльності поліції;
3) вносить на розгляд Міністра внутрішніх справ України
пропозиції щодо забезпечення
формування державної політики у сфері забезпечення публічної безпеки і порядку, охорони
та захисту прав і свобод людини,
а також інтересів суспільства і
держави, протидії злочинності,
надання поліцейських послуг;
4) представляє у визначеному
порядку поліцію у відносинах
з іншими органами державної
влади, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування,
іншими організаціями в Україні
та за кордоном;
5) звітує перед Міністром внутрішніх справ України про вико-
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15) приймає у визначеному законодавством про державну службу порядку рішення про
заохочення та притягнення до
дисциплінарної відповідальності державних службовців апарату центрального органу управління поліції;
16) приймає у визначеному трудовим законодавством
порядку рішення про заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників поліції;
17) у визначеному порядку
вносить подання про представлення поліцейських, державних
службовців апарату центрального органу управління поліції та
працівників поліції до відзначення державними нагородами
України;
18) присвоює спеціальні звання поліції відповідно до цього
Закону;
19) присвоює ранги державних службовців відповідно до
законодавства про державну
службу;
20) вносить Міністру внутрішніх справ України пропозиції про утворення територіальних органів поліції, які є
юридичними особами публічного права, у межах граничної
чисельності поліцейських, державних службовців та працівників поліції і коштів, визначених
на її утримання, а також щодо їх
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нання покладених на поліцію
завдань і повноважень;
6) розподіляє обов’язки між
своїми заступниками;
7) підписує накази поліції;
8) скасовує повністю чи в
окремій частині акти територіальних органів поліції;
9) у межах повноважень
надає доручення, обов’язкові
для виконання поліцейськими,
державними службовцями і працівниками поліції;
10) затверджує положення
про самостійні структурні підрозділи апарату поліції;
11) приймає на службу та
звільняє зі служби, призначає та
звільняє з посад поліцейських
відповідно до положень цього
Закону;
12) призначає на посади та
звільняє з посад у порядку,
визначеному законом та іншими
нормативно-правовими актами
про державну службу, державних службовців апарату центрального органу управління
поліції;
13) приймає на роботу та звільняє з роботи в порядку, визначеному законодавством про працю, працівників центрального
органу управління поліції;
14) приймає у визначеному
порядку рішення про заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності поліцейських;
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ліквідації, реорганізації Кабінетом Міністрів України;
21) утворює, ліквідовує, реорганізовує підприємства, заклади та установи, затверджує їхні
положення (статути), у визначеному порядку призначає на
посади та звільняє з посад їх
керівників, здійснює інші повноваження з управління об’єктами
права державної власності, що
належать до сфери управління
поліції;
22) забезпечує дотримання
визначеного Міністром внутрішніх справ України порядку обміну інформацією між Міністерством внутрішніх справ України
і поліцією;
23) приймає у визначеному
порядку рішення про розподіл
бюджетних коштів, розпорядником яких є поліція;
24) виконує повноваження керівника державної служби в органі відповідно до законодавства про державну службу
та здійснює інші повноваження
відповідно до цього Закону.
Розділ IV
ПОВНОВАЖЕННЯ ПОЛІЦІЇ
Стаття 23. Основні повноваження поліції.
1. Поліція відповідно до
покладених на неї завдань:
1)
здійснює
превентивну
та профілактичну діяльність,
спрямовану на запобігання вчиненню правопорушень;
Криміналіст першодрукований № 10/2015

2) виявляє причини та умови, що сприяють вчиненню кримінальних та адміністративних
правопорушень, вживає у межах своєї компетенції заходів для
їх усунення;
3) вживає заходів з метою
виявлення кримінальних, адміністративних правопорушень;
припиняє виявлені кримінальні та адміністративні правопорушення;
4) вживає заходів, спрямованих на усунення загроз життю та здоров’ю фізичних осіб і
публічній безпеці, що виникли
внаслідок учинення кримінального, адміністративного правопорушення;
5) здійснює своєчасне реагування на заяви та повідомлення
про кримінальні, адміністративні правопорушення або події;
6) здійснює досудове розслідування кримінальних правопорушень у межах визначеної підслідності;
7) розшукує осіб, які переховуються від органів досудового
розслідування, слідчого судді,
суду, ухиляються від виконання
кримінального покарання, пропали безвісти, та інших осіб у
випадках, визначених законом;
8) у випадках, визначених
законом, здійснює провадження у справах про адміністративні правопорушення, приймає
рішення про застосування адмі-

133
них правопорушень, нещасних
випадків, а також особам, які
опинилися в ситуації, небезпечній для їхнього життя чи
здоров’я;
15) вживає заходів для визначення осіб, які не здатні через
стан здоров’я, вік або інші обставини повідомити інформацію
про себе; встановлює особу за
невпізнаним трупом;
16) забезпечує безпеку взятих
під захист осіб на підставах та в
порядку, визначених законом;
17) у межах своєї компетенції, визначеної законом, здійснює контроль за дотриманням
вимог законів та інших нормативно-правових актів щодо опіки, піклування над дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими
батьківського піклування, вживає заходів щодо запобігання
дитячій бездоглядності, правопорушенням серед дітей, а
також соціального патронажу
щодо дітей, які відбували покарання у виді позбавлення волі;
18) вживає заходів для запобігання та припинення насильства в сім’ї;
19) здійснює охорону об’єктів
права державної власності у
випадках та порядку, визначених законом та іншими нормативно-правовими актами, а
також бере участь у здійсненні
державної охорони;
20) здійснює на договірних
засадах охорону фізичних осіб
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ністративних стягнень та забезпечує їх виконання;
9) доставляє у випадках і
порядку, визначених законом,
затриманих осіб, підозрюваних
у вчиненні кримінального правопорушення, та осіб, які вчинили адміністративне правопорушення;
10) вживає заходів для забезпечення публічної безпеки і
порядку на вулицях, площах, у
парках, скверах, на стадіонах,
вокзалах, в аеропортах, морських та річкових портах, інших
публічних місцях;
11) регулює дорожній рух та
здійснює контроль за дотриманням Правил дорожнього руху
його учасниками та за правомірністю експлуатації транспортних засобів на вулично-дорожній мережі;
12) здійснює супроводження
транспортних засобів у випадках, визначених законом;
13) видає відповідно до закону дозволи на рух окремих категорій транспортних засобів; у
випадках, визначених законом, видає та погоджує дозвільні документи у сфері безпеки
дорожнього руху;
14) вживає всіх можливих заходів для надання невідкладної, зокрема домедичної і
медичної, допомоги особам, які
постраждали внаслідок кримінальних чи адміністратив-
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та об’єктів права приватної і
комунальної власності;
21) здійснює контроль за
дотриманням фізичними та
юридичними особами спеціальних правил та порядку зберігання і використання зброї, спеціальних засобів індивідуального
захисту та активної оборони, боєприпасів, вибухових речовин і
матеріалів, інших предметів,
матеріалів та речовин, на які
поширюється дозвільна система
органів внутрішніх справ;
22) здійснює у визначеному
законом порядку приймання,
зберігання та знищення вилученої, добровільно зданої або знайденої вогнепальної, газової,
холодної та іншої зброї, боєприпасів, набоїв, вибухових речовин та пристроїв, наркотичних
засобів або психотропних речовин;
23) здійснює контроль у межах своєї компетенції, визначеної
законом, за дотриманням вимог
режиму радіаційної безпеки у
спеціально визначеній зоні радіоактивного забруднення;
24) сприяє забезпеченню відповідно до закону правового
режиму воєнного або надзвичайного стану, зони надзвичайної
екологічної ситуації у разі їх оголошення на всій території України або в окремій місцевості;
25) виконує в межах компетенції запити органів правопо-
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рядку (правоохоронних органів)
інших держав або міжнародних
організацій поліції відповідно
до закону та міжнародних договорів України.
Стаття 24. Додаткові повноваження поліції.
1. Виконання інших (додаткових) повноважень може бути
покладене на поліцію виключно
законом.
Стаття 25. Повноваження
поліції у сфері інформаційноаналітичного забезпечення.
1. Поліція здійснює інформаційно-аналітичну діяльність
виключно для реалізації своїх
повноважень, визначених цим
Законом.
2. Поліція в рамках інформаційно-аналітичної діяльності:
1) формує бази (банки) даних,
що входять до єдиної інформаційної системи Міністерства
внутрішніх справ України;
2) користується базами (банками) даних Міністерства внутрішніх справ України та інших
органів державної влади;
3) здійснює інформаційнопошукову та інформаційно-аналітичну роботу;
4) здійснює інформаційну взаємодію з іншими органами державної влади України, органами
правопорядку іноземних держав
та міжнародними організаціями.
3. Поліція може створювати
власні бази даних, необхідні для
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4) розшуку безвісно зниклих;
5) установлення особи невпізнаних трупів та людей, які не
можуть надати про себе будьяку інформацію у зв’язку з хворобою або неповнолітнім віком;
6) зареєстрованих в органах
внутрішніх справ кримінальних
або адміністративних правопорушень, подій, які загрожують
особистій чи публічній безпеці,
надзвичайних ситуацій;
7) осіб, затриманих за підозрою у вчиненні правопорушень
(адміністративне затримання,
затримання згідно з дорученнями органів правопорядку, затримання осіб органами досудового
розслідування, адміністративний арешт, домашній арешт);
8) осіб, які скоїли адміністративні правопорушення, провадження у справах за якими здійснюється поліцією;
9) зареєстрованих кримінальних та адміністративних корупційних правопорушень, осіб,
які їх учинили, та результатів
розгляду цих правопорушень у
судах;
10) іноземців та осіб без громадянства, затриманих поліцією за порушення визначених
правил перебування в Україні;
11) викрадених номерних
речей, цінностей та іншого майна, які мають характерні ознаки для ідентифікації, або речей,
пов’язаних із учиненням пра-
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забезпечення щоденної діяльності органів (закладів, установ)
поліції у сфері трудових, фінансових, управлінських відносин, відносин документообігу, а
також міжвідомчі інформаційно-аналітичні системи, необхідні для виконання покладених на
неї повноважень.
4. Діяльність поліції, пов’язана із захистом і обробкою персональних даних, здійснюється
на підставах, визначених Конституцією України, Законом
України «Про захист персональних даних», іншими законами
України.
Стаття 26. Формування інформаційних ресурсів поліцією.
1. Поліція наповнює та підтримує в актуальному стані бази
(банки) даних, що входять до
єдиної інформаційної системи
Міністерства внутрішніх справ
України, стосовно:
1) осіб, щодо яких поліцейські здійснюють профілактичну
роботу;
2) виявлених кримінальних
та адміністративних правопорушень, осіб, які їх учинили, руху
кримінальних
проваджень;
обвинувачених, обвинувальний
акт щодо яких направлено до
суду;
3) розшуку підозрюваних,
обвинувачених (підсудних) осіб,
які ухиляються від відбування
покарання або вироку суду;
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вопорушень, відповідно до заяв
громадян;
12) викрадених (втрачених)
документів за зверненням громадян;
13) знайдених, вилучених
предметів і речей, у тому числі заборонених або обмежених в
обігу, а також документів з ознаками підробки, які мають індивідуальні (заводські) номери;
14) викрадених транспортних засобів, які розшукуються
у зв’язку з безвісним зникненням особи, виявлених безгосподарних транспортних засобів, а
також викрадених, втрачених
номерних знаків;
15) виданих дозвільних документів у сфері безпеки дорожнього руху та дозволів на рух
окремих категорій транспортних засобів;
16) зброї, що перебуває у володінні та користуванні фізичних
і юридичних осіб, яким надано
дозвіл на придбання, зберігання, носіння, перевезення зброї;
17) викраденої, втраченої,
вилученої, знайденої зброї, а
також добровільно зданої зброї
із числа тієї, що незаконно зберігалася;
18) бази даних, що формуються в процесі здійснення оперативно-розшукової діяльності
відповідно до закону.
2. Під час наповнення баз
(банків) даних, визначених у
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пункті 7 частини першої цієї
статті, поліція забезпечує збирання, накопичення мультимедійної інформації (фото, відео-,
звукозапис) та біометричних
даних (дактилокартки, зразки
ДНК).
Стаття 27. Використання поліцією інформаційних ресурсів.
1. Поліція має безпосередній
оперативний доступ до інформації та інформаційних ресурсів
інших органів державної влади
за обов’язковим дотриманням
Закону України «Про захист
персональних даних».
2. Інформація про доступ до
бази (банку) даних повинна фіксуватися та зберігатися в автоматизованій системі обробки
даних, включно з інформацією
про поліцейського, який отримав доступ, та про обсяг даних,
доступ до яких було отримано.
3. Кожна дія поліцейського
щодо отримання інформації з
інформаційних ресурсів, передбачених статтями 26, 27 цього Закону, фіксується у спеціальному електронному архіві,
ведення якого покладається на
службу інформаційних технологій Міністерства внутрішніх
справ України.
В електронному архіві фіксуються прізвище, ім’я, по батькові та номер спеціального жетона поліцейського, вид отриманої
інформації, реєстр, з якого отри-
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Розділ V
ПОЛІЦЕЙСЬКІ ЗАХОДИ
Стаття 29. Вимоги до поліцейського заходу.
1. Поліцейський захід – це дія
або комплекс дій превентивного
або примусового характеру, що
обмежує певні права і свободи

людини та застосовується поліцейськими відповідно до закону для забезпечення виконання
покладених на поліцію повноважень.
2. Поліцейський захід застосовується виключно для виконання повноважень поліції.
Обраний поліцейський захід
має бути законним, необхідним,
пропорційним та ефективним.
3. Обраний поліцейський
захід є законним, якщо він
визначений законом. Поліцейському заборонено застосовувати будь-які інші заходи, ніж
визначені законами України.
4. Обраний поліцейський
захід є необхідним, якщо для
виконання повноважень поліції
неможливо застосувати інший
захід або його застосування буде
неефективним, а також якщо
такий захід заподіє найменшу
шкоду як адресату заходу, так і
іншим особам.
5. Застосований поліцейський захід є пропорційним,
якщо шкода, заподіяна охоронюваним законом правам і свободам людини або інтересам
суспільства чи держави, не перевищує блага, для захисту якого
він застосований, або створеної
загрози заподіяння шкоди.
6. Обраний поліцейський
захід є ефективним, якщо його
застосування забезпечує виконання повноважень поліції.
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мувалася інформація, час отримання інформації та інші дані,
необхідні для ідентифікації
поліцейського, який отримував
інформацію з реєстрів.
Стаття 28. Відповідальність
за протиправне використання
інформаційних ресурсів
1. Поліція вживає всіх заходів для недопущення будь-яких
порушень прав і свобод людини,
пов’язаних з обробкою інформації.
2. Поліцейські несуть персональну дисциплінарну, адміністративну та кримінальну відповідальність за вчинені ними
діяння, що призвели до порушень прав і свобод людини,
пов’язаних з обробкою інформації.
3. Міністерство внутрішніх
справ України у межах компетенції здійснює контроль за дотриманням вимог законів та інших
нормативно-правових актів під
час формування та користування
поліцейськими інформаційними
базами (банками) даних у порядку, визначеному у статтях 26, 27
цього Закону.
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7. Поліцейський захід припиняється, якщо досягнуто мети
його застосування, якщо неможливість досягнення мети заходу є очевидною або якщо немає
необхідності
у
подальшому
застосуванні такого заходу.
Стаття 30. Види поліцейських
заходів.
1. Поліція для виконання
покладених на неї завдань вживає заходів реагування на правопорушення, визначені Кодексом
України про адміністративні
правопорушення та Кримінальним процесуальним кодексом
України, на підставі та в порядку, визначених законом.
2. Поліція для охорони прав
і свобод людини, запобігання загрозам публічній безпеці і
порядку або припинення їх порушення також застосовує в межах своєї компетенції поліцейські
превентивні заходи та заходи
примусу, визначені цим Законом.
3. Поліція для виконання
покладених на неї завдань може
застосовувати
інші
заходи,
визначені окремими законами.
4. Якщо поліцейського неможливо ідентифікувати за зовнішніми ознаками, він зобов’язаний
пред’явити особі документ, що
посвідчує його повноваження.
Стаття 31. Превентивні поліцейські заходи.
1. Поліція може застосовувати такі превентивні заходи:
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1) перевірка документів особи;
2) опитування особи;
3) поверхнева перевірка і огляд;
4) зупинення транспортного
засобу;
5) вимога залишити місце і
обмеження доступу до визначеної території;
6) обмеження пересування
особи, транспортного засобу або
фактичного володіння річчю;
7) проникнення до житла чи
іншого володіння особи;
8) перевірка дотримання
вимог дозвільної системи органів внутрішніх справ;
9) застосування технічних
приладів і технічних засобів, що
мають функції фото- і кінозйомки, відеозапису, засобів фото- і
кінозйомки, відеозапису;
10) перевірка дотримання
обмежень, установлених законом стосовно осіб, які перебувають під адміністративним наглядом, та інших категорій осіб;
11) поліцейське піклування.
2. Під час проведення превентивних поліцейських заходів
поліція зобов’язана повідомити
особі про причини застосування
до неї превентивних заходів, а
також довести до її відома нормативно-правові акти, на підставі
яких застосовуються такі заходи.
Стаття 32. Перевірка документів особи.
1. Поліцейський має право
вимагати в особи пред’явлення
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ти особу, якщо існує достатньо
підстав вважати, що вона володіє інформацією, необхідною
для виконання поліцейських
повноважень.
Для опитування поліцейський може запросити особу до
поліцейського приміщення.
2. Надання особою інформації є добровільним. Особа може
відмовитися від надання інформації. Проведення опитування неповнолітніх допускається
тільки за участю батьків (одного
з них), іншого законного представника або педагога.
3. Перед проведенням опитування особи поліцейський
роз’яснює їй підстави та мету
застосування
поліцейського
заходу, якщо це не перешкодить
виконанню поліцією повноважень, покладених на неї цим
Законом.
Стаття 34. Поверхнева перевірка.
1. Поверхнева перевірка як
превентивний
поліцейський
захід є здійсненням візуального огляду особи, проведенням по
поверхні вбрання особи рукою,
спеціальним приладом або засобом, візуальним оглядом речі
або транспортного засобу.
2. Поліцейський для здійснення поверхневої перевірки
особи може зупиняти осіб та/або
оглядати їх, якщо існує достатньо підстав вважати, що особа
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нею документів, що посвідчують
особу, та/або документів, що
підтверджують відповідне право
особи, у таких випадках:
1) якщо особа володіє зовнішніми ознаками, схожими на
зовнішні ознаки особи, яка перебуває в розшуку, або безвісно
зниклої особи;
2) якщо існує достатньо підстав вважати, що особа вчинила
або має намір вчинити правопорушення;
3) якщо особа перебуває на
території чи об’єкті із спеціальним режимом або в місці здійснення спеціального поліцейського контролю;
4) якщо в особи є зброя, боєприпаси, наркотичні засоби та
інші речі, обіг яких обмежений
або заборонений, або для зберігання, використання чи перевезення яких потрібен дозвіл,
якщо встановити такі права
іншим чином неможливо;
5) якщо особа перебуває в місці вчинення правопорушення
або дорожньо-транспортної пригоди, іншої надзвичайної події;
6) якщо зовнішні ознаки особи чи транспортного засобу або
дії особи дають достатні підстави вважати, що особа причетна
до вчинення правопорушення,
транспортний засіб може бути
знаряддям чи об’єктом вчинення правопорушення.
Стаття 33. Опитування особи.
1. Поліцейський може опита-
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має при собі річ, обіг якої заборонено чи обмежено або яка становить загрозу життю чи здоров’ю
такої особи або інших осіб.
3. Поверхнева перевірка здійснюється поліцейським відповідної статі. У невідкладних
випадках поверхневу перевірку
може здійснити будь-який поліцейський лише з використанням спеціального приладу або
засобу.
4. Поліцейський може здійснювати поверхневу перевірку
речі або транспортного засобу:
1) якщо існує достатньо підстав вважати, що в транспортному засобі знаходиться правопорушник або особа, свобода якої
обмежується в незаконний спосіб;
2) якщо існує достатньо підстав вважати, що в транспортному засобі знаходиться річ, обіг
якої заборонено чи обмежено або
яка становить загрозу життю чи
здоров’ю такої особи або інших
осіб;
3) якщо існує достатньо підстав вважати, що річ або транспортний засіб є знаряддям вчинення правопорушення та/або
знаходиться в тому місці, де
може бути скоєно кримінальне правопорушення, для запобігання якого необхідно провести
поверхневу перевірку.
5. Поверхнева перевірка речі
або транспортного засобу здійснюється шляхом візуального
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огляду речі та/або транспортного засобу або візуального огляду
салону та багажника транспортного засобу. Поліцейський при
здійсненні поверхневої перевірки має право вимагати відкрити
кришку багажника та/або двері
салону.
6. Під час поверхневої перевірки речі або транспортного
засобу особа повинна самостійно
показати поліцейському вміст
особистих речей чи транспортного засобу.
7. При виявленні в ході
поверхневої перевірки будь-яких
слідів правопорушення поліцейський забезпечує їх схоронність
та огляд відповідно до вимог
статті 237 Кримінального процесуального кодексу України.
Стаття 35. Зупинення транспортного засобу.
1. Поліцейський може зупиняти транспортні засоби у разі:
1) якщо водій порушив Правила дорожнього руху;
2) якщо є очевидні ознаки, що
свідчать про технічну несправність транспортного засобу;
3) якщо є інформація, що
свідчить про причетність водія
або пасажирів транспортного засобу до вчинення дорожньо-транспортної
пригоди,
кримінального чи адміністративного правопорушення, або
якщо є інформація, що свідчить
про те, що транспортний засіб чи
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транспортного засобу з детальним описом підстави зупинки,
визначеної у цій статті.
Стаття 36. Вимога залишити місце і обмеження доступу на
визначену територію.
1. Поліцейський уповноважений вимагати від особи
(осіб) залишити визначене місце на певний строк або заборонити чи обмежити особам
доступ до визначеної території
або об’єктів, якщо це необхідно
для забезпечення публічної безпеки і порядку, охорони життя
і здоров’я людей, для збереження та фіксації слідів правопорушення.
2. Поліцейський може обмежувати або забороняти рух транспорту і пішоходів на окремих
ділянках вулиць і автомобільних доріг у разі затримання осіб
відповідно до закону, під час
аварій, інших надзвичайних
ситуацій, якщо це необхідно для
забезпечення публічної безпеки і порядку, охорони життя і
здоров’я людей.
Стаття 37. Обмеження пересування особи чи транспортного
засобу або фактичного володіння річчю.
1. Поліція уповноважена
затримувати особу на підставах,
у порядку та на строки, визначені Конституцією України,
Кримінальним процесуальним
кодексом України та Кодексом
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вантаж можуть бути об’єктом чи
знаряддям учинення дорожньотранспортної пригоди, кримінального чи адміністративного
правопорушення;
4) якщо транспортний засіб
перебуває в розшуку;
5) якщо необхідно здійснити
опитування водія чи пасажирів
про обставини вчинення дорожньо-транспортної пригоди, кримінального чи адміністративного правопорушення, свідками
якого вони є або могли бути;
6) якщо необхідно залучити водія транспортного засобу до надання допомоги іншим
учасникам дорожнього руху або
поліцейським або як свідка під
час оформлення протоколів про
адміністративні правопорушення чи матеріалів дорожньо-транспортних пригод;
7)
якщо
уповноважений
орган державної влади прийняв
рішення про обмеження чи заборону руху;
8) якщо спосіб закріплення
вантажу на транспортному засобі створює небезпеку для інших
учасників дорожнього руху;
9) порушення порядку визначення і використання на транспортному засобі спеціальних
світлових або звукових сигнальних пристроїв.
2. Поліцейський зобов’язаний
поінформувати водія про конкретну причину зупинення ним
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України про адміністративні
правопорушення, а також іншими законами України.
2. Відлік часу утримання
затриманої фізичної особи в спеціально відведених для цього
приміщеннях рахується з моменту її фактичного затримання.
3. У випадках, визначених
частиною другою цієї статті,
поліцейські повинні негайно
викликати медичних працівників до місця фактичного знаходження таких осіб, а також,
за можливості, поінформувати
членів сім’ї.
4. Поліцейський може тимчасово
обмежити
фактичне
володіння річчю або пересування транспортного засобу для
запобігання небезпеці, якщо
є достатні підстави вважати,
що річ або транспортний засіб
можуть бути використані особою з метою посягання на своє
життя і здоров’я або на життя чи здоров’я іншої людини,
або пошкодження чужої речі.
На вимогу особи поліцейський
зобов’язаний повідомити про
причини застосування ним відповідних заходів.
Обмеження фактичного володіння річчю здійснюється на підставах та в порядку, визначених
Кримінальним процесуальним
кодексом України та Кодексом
України про адміністративні
правопорушення.
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5. Обмеження фактичного
володіння річчю здійснюється
шляхом вилучення речі в її фактичного володільця, обмеження
її перенесення або перевезення.
Поліцейський зобов’язаний
у письмовій формі повідомити свого керівника про тимчасове обмеження фактичного
володіння річчю особи, а також
зобов’язаний скласти протокол про здійснення тимчасового
обмеження фактичного володіння річчю та вручити протокол
цій особі.
6. Тимчасове обмеження
пересування особи та перенесення або перевезення речі негайно припиняється, якщо немає
необхідності здійснювати такий
захід.
Стаття 38. Проникнення до
житла чи іншого володіння
особи.
1. Поліція може проникнути
до житла чи іншого володіння
особи без вмотивованого рішення суду лише в невідкладних
випадках, пов’язаних із:
1) рятуванням життя людей
та цінного майна під час надзвичайних ситуацій;
2) безпосереднім переслідуванням осіб, підозрюваних у
вчиненні злочину;
3) припиненням злочину, що
загрожує життю осіб, які знаходяться в житлі або іншому володінні.
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ристання яких визначено спеціальні правила чи порядок та на
які поширюється дозвільна система органів внутрішніх справ,
з метою перевірки дотримання
правил поводження з ними та
правил їх використання.
3. Поліція відповідно до
порядку, визначеного Міністерством
внутрішніх
справ
України, вилучає зброю, спеціальні засоби, боєприпаси, вибухові речовини та матеріали, інші
предмети, матеріали і речовини,
щодо зберігання і використання
яких визначено спеціальні правила чи порядок та на які поширюється дозвільна система органів внутрішніх справ, а також
опечатує і закриває об’єкти, де
вони зберігаються чи використовуються (у тому числі стрілецькі тири, стрільбища невійськового призначення, мисливські
стенди, підприємства і майстерні з виготовлення та ремонту
зброї, спеціальних засобів, боєприпасів, магазини, у яких здійснюється їх продаж, піротехнічні майстерні, пункти вивчення
матеріальної частини зброї, спеціальних засобів, правил поводження з ними та їх застосування) у випадку виявлення
порушення правил поводження
з ними та правил їх використання, що загрожують громадській
безпеці, до усунення таких порушень.
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2. Проникнення поліцейського до житла чи іншого володіння особи не може обмежувати її
права користуватися власним
майном.
3. Про застосування вказаного
поліцейського заходу обов’язково
складається протокол.
Стаття 39. Перевірка дотримання вимог дозвільної системи
органів внутрішніх справ.
1. Поліція в порядку, визначеному Міністерством внутрішніх
справ України, може оглядати
за участю адміністрації (керівництва) юридичних осіб, фізичних осіб (у тому числі фізичних
осіб – підприємців) чи їх уповноважених представників приміщення, де знаходяться зброя,
спеціальні засоби, боєприпаси,
вибухові речовини та матеріали,
інші предмети, матеріали і речовини, щодо зберігання і використання яких визначено спеціальні правила або порядок та на
які поширюється дозвільна система органів внутрішніх справ,
а також безпосередньо оглядати місця їх зберігання з метою
перевірки дотримання правил
поводження з ними та правил їх
використання.
2. Поліція може оглядати
зброю, спеціальні засоби, боєприпаси, що знаходяться у
фізичних та юридичних осіб,
інші предмети, матеріали і речовини, щодо зберігання та вико-
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4. Поліція інформує відповідний орган Міністерства внутрішніх справ України в одноденний строк про кожен факт
виявленого порушення правил
зберігання і використання зброї,
спеціальних засобів, боєприпасів, вибухових речовин та матеріалів, інших предметів, матеріалів і речовин, щодо зберігання
і використання яких визначено
спеціальні правила чи порядок
та на які поширюється дозвільна система органів внутрішніх
справ.
Стаття 40. Застосування технічних приладів та технічних
засобів, що мають функції фотоі кінозйомки, відеозапису, чи
засобів фото- і кінозйомки, відеозапису.
1. Поліція для забезпечення публічної безпеки і порядку може закріплювати на форменому
одязі,
службових
транспортних засобах, монтувати/розміщувати по зовнішньому
периметру доріг і будівель автоматичну фото- і відеотехніку, а
також використовувати інформацію, отриману із автоматичної фото- і відеотехніки, що знаходиться в чужому володінні, з
метою:
1) попередження, виявлення
або фіксування правопорушення, охорони громадської безпеки та власності, забезпечення
безпеки осіб;
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2) забезпечення дотримання
правил дорожнього руху.
2. Інформація про змонтовану/розміщену
автоматичну
фототехніку і відеотехніку повинна бути розміщена на видному
місці.
Стаття 41. Поліцейське піклування.
1. Поліцейське піклування
може здійснюватися щодо:
1) неповнолітньої особи віком
до 16 років, яка залишилася без
догляду;
2) особи, яка підозрюється у
втечі з психіатричного закладу
чи спеціалізованого лікувального закладу, де вона утримувалася на підставі судового рішення;
3) особи, яка має ознаки вираженого психічного розладу і
створює реальну небезпеку оточуючим або собі;
4) особи, яка перебуває у
публічному місці і внаслідок
сп’яніння втратила здатність
самостійно пересуватися чи
створює реальну небезпеку оточуючим або собі.
Поліцейське піклування має
наслідком щодо:
1) осіб, зазначених у пункті
1 частини першої цієї статті, –
передання батькам або усиновителям, опікунам, піклувальникам, органам опіки та піклування;
2) осіб, зазначених у пунктах
2, 3 частини першої цієї статті, –
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ви застосування; опис вилученої
зброї чи інших предметів; клопотання, заяви чи скарги особи,
якщо такі надходили, наявність
чи відсутність видимих тілесних
ушкоджень.
Протокол підписується поліцейським і особою. Копія протоколу негайно під розпис вручається особі. Протокол може не
надаватися особі для підписання, а його копія – вручатися особі у випадку, коли є достатні підстави вважати, що вона не може
усвідомлювати свої дії і керувати ними. У такому випадку протокол надається особі чи органу,
передбаченому абзацом другим
частини першої цієї статті.
5. Про кожне застосування поліцейського заходу поліцейський одразу повідомляє за
допомогою технічних засобів
відповідального поліцейського в
підрозділі поліції.
У разі наявності достатніх
підстав вважати, що передання особи тривало довше, ніж це
необхідно, відповідальний поліцейський в підрозділі поліції
зобов’язаний провести перевірку для вирішення питання про
відповідальність винуватих у
цьому осіб.
6. Поліцейський зобов’язаний
надати особі можливість негайно повідомити про своє місце перебування близьких родичів, членів сім’ї чи інших осіб за
вибором цієї особи.
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передання відповідному закладу;
3) осіб, зазначених у пункті
4 частини першої цієї статті,–
передання у спеціальний лікувальний заклад чи до місця проживання.
2. Поліцейський зобов’язаний
негайно повідомити особі зрозумілою для неї мовою підставу застосування поліцейського
заходу, а також роз’яснити право отримувати медичну допомогу, давати пояснення, оскаржувати дії поліцейського, негайно
повідомити інших осіб про її місце перебування.
Повідомлення про права і їх
роз’яснення поліцейським може
не проводитися у випадку, коли
є достатні підстави вважати, що
особа не може усвідомлювати
свої дії і керувати ними.
3. Поліцейський уповноважений вилучити у особи зброю
чи інші предмети, якими особа
може завдати шкоди оточуючим
чи собі, незалежно від того, чи
заборонені вони в обігу.
Поліцейському
заборонено
здійснювати обшук особи, щодо
якої здійснюється поліцейське
піклування.
4. Про застосування поліцейського піклування складається протокол, в якому зазначаються: місце, дата і точний час
(година і хвилини) застосування поліцейського заходу; підста-
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Поліцейський зобов’язаний
негайно повідомити батьків або
усиновителів, опікунів, піклувальників, орган опіки та піклування про місце перебування
неповнолітньої особи.
Стаття 42. Поліцейські заходи примусу.
1. Поліція під час виконання
повноважень, визначених цим
Законом, уповноважена застосовувати такі заходи примусу:
1) фізичний вплив (сила);
2) застосування спеціальних
засобів;
3) застосування вогнепальної
зброї.
2. Фізичним впливом є застосування
будь-якої
фізичної
сили, а також спеціальних прийомів боротьби з метою припинення протиправних дій правопорушників.
3. Спеціальні засоби як поліцейські заходи примусу – це
сукупність пристроїв, приладів
і предметів, спеціально виготовлених, конструктивно призначених і технічно придатних для
захисту людей від ураження різними предметами (у тому числі від зброї), тимчасового (відворотного) ураження людини
(правопорушника, супротивника), пригнічення чи обмеження волі людини (психологічної
чи фізичної) шляхом здійснення
впливу на неї чи предмети, що її
оточують, з чітким регулюван-
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ням підстав і правил застосування таких засобів та службових
тварин.
4. Для виконання своїх повноважень поліцейські можуть
використовувати такі спеціальні засоби:
1) гумові та пластикові кийки;
2) електрошокові пристрої
контактної та контактно-дистанційної дії;
3) засоби обмеження рухомості (кайданки, сітки для
зв’язування тощо);
4) засоби, споряджені речовинами сльозогінної та дратівної дії;
5) засоби примусової зупинки
транспорту;
6) спеціальні маркувальні та
фарбувальні засоби;
7) службові собаки та службові коні;
8) пристрої, гранати та боєприпаси світлозвукової дії;
9) засоби акустичного та
мікрохвильового впливу;
10) пристрої, гранати, боєприпаси та малогабаритні підривні пристрої для руйнування
перешкод і примусового відчинення приміщень;
11) пристрої для відстрілу
патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми
властивостями метальними снарядами несмертельної дії;
12) засоби, споряджені безпечними димоутворюючими препаратами;
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2. Попередження може бути
зроблено голосом, а за значної
відстані або звернення до великої групи людей – через гучномовні установки, підсилювачі
звуку.
3. Вид та інтенсивність застосування заходів примусу визначаються з урахуванням конкретної ситуації, характеру
правопорушення та індивідуальних особливостей особи, яка
вчинила правопорушення.
4. Поліцейські зобов’язані
надавати невідкладну медичну
допомогу особам, які постраждали в результаті застосування
заходів примусу.
5. Заборонено застосування фізичної сили, спеціальних
засобів і вогнепальної зброї до
жінок з явними ознаками вагітності, малолітніх осіб, осіб з
явними ознаками обмежених
можливостей або старості, крім
випадків учинення ними збройного чи групового нападу, учинення збройного опору поліцейському, що загрожує життю і
здоров’ю інших осіб або поліцейських, якщо відбити такий
напад або опір іншими способами і засобами неможливо.
Стаття 44. Застосування
фізичної сили.
1. Поліцейський може застосовувати фізичну силу, у тому
числі
спеціальні
прийоми
боротьби (рукопашного бою),
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13) водомети, бронемашини
та інші спеціальні транспортні
засоби.
5. Поліцейський за жодних
обставин не може застосовувати заходи примусу, не визначені
цим Законом.
6. Не є заходом примусу використання поліцейським засобів
індивідуального захисту (шоломів, бронежилетів та іншого спеціального екіпірування).
7. Поліцейський зобов’язаний
негайно зупинити застосування
певного виду заходу примусу в
момент досягнення очікуваного
результату.
8. Норми забезпечення підрозділів поліції спеціальними
засобами та вогнепальною зброєю встановлюються Міністром
внутрішніх справ України.
Стаття 43. Порядок застосування поліцейських заходів
примусу
1. Поліцейський зобов’язаний
заздалегідь попередити особу
про застосування фізичної сили,
спеціальних засобів і вогнепальної зброї і надати їй достатньо часу для виконання законної вимоги поліцейського, крім
випадку, коли зволікання може
спричинити посягання на життя
і здоров’я особи чи та/або поліцейського або інші тяжкі наслідки, або в ситуації, що склалася,
таке попередження є невиправданим або неможливим.
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для забезпечення особистої безпеки або/та безпеки інших осіб,
припинення правопорушення,
затримання особи, яка вчинила
правопорушення, якщо застосування інших поліцейських
заходів не забезпечує виконання поліцейським повноважень,
покладених на нього законом.
2. Поліцейський зобов’язаний
письмово
повідомити
свого
керівника, а той зобов’язаний
повідомити
прокурора
про
завдання особі тілесних ушкоджень унаслідок застосування
фізичної сили.
Стаття 45. Застосування спеціальних засобів.
1. Поліцейський для забезпечення публічної безпеки і порядку застосовує спеціальні засоби,
визначені цим Законом.
2. Поліцейський уповноважений застосовувати спеціальні засоби тільки у разі, якщо він
пройшов відповідну спеціальну
підготовку.
3. Загальні правила застосування спеціальних засобів:
1) кайданки та інші засоби
обмеження рухомості застосовуються:
а) до особи, яка підозрюється у вчининенні кримінального
правопорушення та чинить опір
поліцейському або намагається
втекти;
б) під час затримання особи;
в) під час конвоювання

Криміналіст першодрукований № 10/2015

(доставляння) затриманого або
заарештованого;
г) якщо особа своїми небезпечними діями може завдати
шкоду собі і оточуючим;
ґ) проведення процесуальних
дій з особами у випадках, коли
вони можуть створити реальну
небезпеку оточуючим або собі;
2) гумові та пластикові кийки
застосовуються для:
а) відбиття нападу на поліцейського, іншу особу та/або об’єкт,
що перебуває під охороною;
б) затримання особи, яка вчинила правопорушення і чинить
злісну непокору законній вимозі поліцейського;
в) припинення групового
порушення громадського порядку чи масових заворушень;
3) засоби, споряджені речовинами сльозогінної та дратівної
дії, застосовуються для:
а) відбиття нападу на поліцейського, іншу особу та/або об’єкт,
що перебуває під охороною;
б) припинення групового
порушення громадського порядку чи масових заворушень;
4) засоби примусової зупинки транспорту застосовуються
для примусової зупинки транспортного засобу, водій якого не виконав законні вимоги
поліцейського щодо зупинки
транспортного засобу, або якщо
дії водія транспортного засобу створюють загрозу життю чи
здоров’ю людини;
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метою примусити таку особу
залишити територію (транспортний засіб, будівлю, споруду,
земельну ділянку), де перебуває
така особа;
в) звільнення особи, незаконно позбавленої свободи, яка знаходиться у приміщенні;
9) водомети, бронемашини
та інші спеціальні транспортні
засоби застосовуються для:
а) припинення групового
порушення громадського порядку чи масових заворушень;
б) відбиття групового нападу,
що загрожує життю та здоров’ю
людей;
в) примусової зупинки транспортного засобу, водій якого
не виконав законні вимоги поліцейського зупинитися;
г) затримання озброєної особи, яка підозрюється у вчиненні
злочину;
10) пристрої для відстрілу
патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми
властивостями метальними снарядами несмертельної дії, застосовуються для:
а) захисту від нападу, що
загрожує життю та здоров’ю
людей, у тому числі поліцейського;
б) відбиття збройного нападу
на об’єкти, що перебувають під
охороною, конвої, житлові та
нежитлові приміщення, а також
для звільнення їх у разі захоплення;
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5) пристрої, гранати, боєприпаси та малогабаритні підривні
пристрої для руйнування перешкод і примусового відчинення
приміщень застосовуються для:
а) затримання особи;
б) звільнення особи, незаконно позбавленої свободи, яка знаходиться у приміщенні;
6) електрошокові пристрої
контактної та контактно-дистанційної дії застосовуються для:
а) відбиття нападу на поліцейського, іншу особу та/або об’єкт,
що перебуває під охороною;
б) відбиття нападу тварини,
що загрожує життю і здоров’ю
особи чи поліцейського;
7) спеціальні маркувальні та
фарбувальні засоби застосовуються для:
а) маркування особи, яка підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення;
б) припинення групового порушення громадського порядку
чи масових заворушень з метою
подальшого виявлення осіб та
затримання, а також контролю
за переміщенням речей;
8) пристрої, гранати та боєприпаси світлозвукової дії, засоби акустичного та мікрохвильового впливу застосовуються для:
а) відбиття нападу на поліцейського, іншу особу та/або об’єкт,
що перебуває під охороною;
б) затримання особи, яка
чинить збройний опір, або з
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в) затримання особи, яка підозрюється у вчиненні тяжкого
або особливо тяжкого злочину і
яка намагається втекти;
г) затримання особи, яка
чинить збройний опір або намагається втекти з-під варти;
ґ) затримання озброєної особи, яка погрожує застосуванням
зброї та інших предметів, що
загрожують життю чи здоров’ю
людей, у тому числі поліцейського;
д) подання сигналу тривоги
або виклику допоміжних сил;
е) знешкодження тварини,
яка загрожує життю чи здоров’ю
людей, у тому числі поліцейського;
є) припинення групового
порушення громадського порядку чи масових заворушень;
ж) відбиття групового нападу,
що загрожує життю чи здоров’ю
людей;
11) засоби, споряджені безпечними димоутворювальними препаратами, застосовуються для:
а) забезпечення маскування дій поліцейських, спрямованих на затримання особи, яка
чинить збройний опір, або для
того, щоб примусити таку особу залишити територію (транспортний засіб, будівлю, споруду, земельну ділянку), на якій
вона перебуває;
б) звільнення особи, незаконно позбавленої свободи;
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12) службовий собака застосовується під час:
а) патрулювання;
б) переслідування та затримання особи, яка підозрюється у
вчиненні кримінального правопорушення;
в) під час конвоювання
(доставлення) затриманої або
заарештованої особи;
г) для відбиття нападу на особу та/або поліцейського;
13) службовий кінь застосовується під час:
а) патрулювання;
б) переслідування та затримання особи, яка підозрюється у
вчиненні кримінального правопорушення.
4. Поліції (поліцейському)
заборонено:
1) наносити удари гумовими (пластиковими) кийками по
голові, шиї, ключичній ділянці, статевих органах, попереку
(куприку) і в живіт;
2) під час застосування засобів, споряджених речовинами сльозогінної та дратівної дії,
здійснювати прицільну стрільбу по людях, розкидання і відстрілювання гранат у натовп,
повторне застосування їх у межах зони ураження в період дії
цих речовин;
3) відстрілювати патрони,
споряджені гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами
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го поліцейського зобов’язаний
негайно повідомити про це відповідного прокурора.
7. Допустимі параметри спеціальних засобів у частині їх
фізичного, хімічного та іншого впливу на організм людини
визначаються уповноваженими
установами центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує
державну політику у сфері охорони здоров’я.
8. Правила зберігання, носіння та застосування спеціальних
засобів, що є на озброєнні поліції, визначаються нормативними актами Міністерства внутрішніх справ України.
Стаття 46. Застосування вогнепальної зброї.
1. Застосування вогнепальної
зброї є найбільш суворим заходом примусу.
2. Поліцейський уповноважений на зберігання, носіння вогнепальної зброї, а також на її застосування і використання лише за
умови що він пройшов відповідну
спеціальну підготовку.
3. Порядок зберігання і носіння вогнепальної зброї, що знаходиться в розпорядженні поліцейського, перелік вогнепальної
зброї та боєприпасів, що використовуються в діяльності поліції, та норми їх належності
встановлюються Міністром внутрішніх справ України.
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несмертельної дії, з порушенням
визначених технічними характеристиками вимог щодо відстані від особи та стрільби в окремі
частини голови і тіла людини;
4) застосовувати водомети
при температурі повітря нижче
+10°C;
5) застосовувати засоби примусової зупинки транспорту для
примусової зупинки мотоциклів, мотоколясок, моторолерів,
мопедів, транспортного засобу,
що здійснює пасажирські перевезення, а також застосовувати
такі засоби на гірських шляхах
або ділянках шляхів з обмеженою видимістю, залізничних
переїздах, мостах, шляхопроводах, естакадах, у тунелях;
6) застосовувати кайданки більше ніж 2 години безперервного використання або без
послаблення їх тиску.
5. Застосування малогабаритного підривного пристрою для
відкриття приміщень є виправданим, якщо шкода, заподіяна охоронюваним законом правам та інтересам, є меншою, ніж
шкода, яку вдалося відвернути.
6. Поліцейський зобов’язаний
у письмовій формі повідомити
свого керівника про застосування до особи спеціального засобу.
Якщо поліцейський заподіяв
особі поранення або каліцтво внаслідок застосування до неї спеціального засобу, керівник тако-
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4. Поліцейський уповноважений у виняткових випадках застосовувати вогнепальну
зброю:
1) для відбиття нападу на
поліцейського або членів його
сім’ї, у випадку загрози їхньому
життю чи здоров’ю;
2) для захисту осіб від нападу,
що загрожує їхньому життю чи
здоров’ю;
3) для звільнення заручників
або осіб, яких незаконно позбавлено волі;
4) для відбиття нападу на
об’єкти, що перебувають під
охороною, конвої, житлові та
нежитлові приміщення, а також
звільнення таких об’єктів у разі
їх захоплення;
5) для затримання особи, яку
застали під час вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину
і яка намагається втекти;
6) для затримання особи, яка
чинить збройний опір, намагається втекти з-під варти, а також
озброєної особи, яка погрожує
застосуванням зброї та інших
предметів, що загрожують життю і здоров’ю людей та/або поліцейського;
7) для зупинки транспортного
засобу шляхом його пошкодження, якщо водій своїми діями створює загрозу життю чи здоров’ю
людей та/або поліцейського.
5. Поліцейський уповноважений застосовувати вогнепальну
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зброю тільки після попередження про необхідність припинення
протиправних дій і намір використання заходу примусу, визначеного цією статтею.
6. Застосування вогнепальної
зброї без попередження допускається:
1) при спробі особи, яку
затримує поліцейський із вогнепальною зброєю в руках,
наблизитися до нього, скоротивши визначену ним відстань, чи
доторкнутися до зброї;
2) у разі збройного нападу, а
також у разі раптового нападу із
застосуванням бойової техніки,
транспортних засобів або інших
засобів, що загрожують життю
чи здоров’ю людей;
3) якщо особа, затримана або
заарештована за вчинення особливо тяжкого чи тяжкого злочину, втікає із застосуванням
транспортного засобу;
4) якщо особа чинить збройний опір;
5) для припинення спроби заволодіти вогнепальною зброєю.
7. Поліцейський уповноважений застосовувати вогнепальну зброю тільки з метою заподіяння особі такої шкоди, яка є
необхідною і достатньою в такій
обстановці, для негайного відвернення чи припинення збройного нападу.
8. Поліцейський уповноважений застосовувати вогнепальну

153
Спроба особи, яку затримує
поліцейський із вогнепальною
зброєю в руках, наблизитися
до нього, скоротивши визначену поліцейським відстань, чи
доторкнутися до зброї є підставою для застосування вогнепальної зброї поліцейським.
13. Поліцейський може використати вогнепальну зброю для
подання сигналу тривоги або
виклику допоміжних сил, або
для знешкодження тварини, яка
загрожує життю чи здоров’ю
поліцейського та інших осіб.
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зброю у разі збройного нападу,
якщо відвернення чи припинення відповідного нападу неможливо досягнути іншими засобами.
9. Поліцейському заборонено застосовувати вогнепальну
зброю в місцях, де може бути
завдано шкоди іншим особам,
а також у вогненебезпечних
та вибухонебезпечних місцях,
крім випадків необхідності відбиття нападу або крайньої необхідності.
10. Поліцейський зобов’язаний у письмовій формі повідомляти свого керівника про застосування вогнепальної зброї, а
також негайно повідомити свого
керівника про активне застосування вогнепальної зброї, який,
у свою чергу, зобов’язаний поінформувати центральний орган
управління поліції та відповідного прокурора.
11. Поліцейський може взяти
до рук вогнепальну зброю і привести її у готовність, якщо вважає, що в обстановці, що склалася, можуть виникнути підстави
для її застосування.
12. Під час затримання
осіб, щодо яких у поліцейського виникла підозра у вчиненні
тяжкого чи особливо тяжкого
злочину, а також під час перевірки документів у таких осіб
поліцейський може привести в
готовність вогнепальну зброю
та попередити особу про можливість її застосування.

*****
Стаття 49. Вимоги до кандидатів на службу в поліції.
1. На службу в поліції можуть
бути прийняті громадяни України віком від 18 років, які мають
повну загальну середню освіту, незалежно від раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі,
етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, які володіють
українською мовою.
2. Вимоги щодо рівня фізичної підготовки для поліцейських
та кандидатів, які вступають на
службу в поліції, затверджує
Міністерство внутрішніх справ
України.
3. Незалежно від професійних та особистих якостей, рівКриміналіст першодрукований № 10/2015
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ня фізичної підготовки та стану здоров’я на службу в поліції
не можуть бути прийняті особи у
випадках, визначених частиною
другою статті 61 цього Закону, а
також особи які:
1) відмовляються від взяття
на себе зобов’язань дотримуватися обмежень та/або від складання Присяги поліцейського,
визначених законом;
2) особи, які звільнені або
мали бути звільнені з посад на
підставі Закону України «Про
очищення влади».
Стаття 50. Перевірка кандидата на службу в поліції.
1. Громадяни України, які
виявили бажання вступити на
службу в поліції, з метою визначення стану їхнього здоров’я
зобов’язані пройти медичні
обстеження, а також перевірку рівня фізичної підготовки,
психофізіологічне обстеження,
обстеження на предмет виявлення алкогольної, наркотичної та
токсичної залежності в порядку,
визначеному Міністерством внутрішніх справ України.
2. Громадяни України, які
виявили бажання вступити на
службу в поліції, за їхньою згодою проходять тестування на
поліграфі.
3. Відповідно до порядку,
встановленого законом, щодо
осіб, які претендують на службу
в поліції, проводиться спеціаль-
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на перевірка, порядок проведення якої визначається законом та
іншими нормативно-правовими
актами.
*****
Стаття 58. Безстроковість
призначення на посаду поліцейського.
1. Призначення на посаду поліцейського здійснюється
безстроково (до виходу на пенсію або у відставку), за умови
успішного виконання службових обов’язків.
2. Строкове призначення
здійснюється в разі заміщення
посади поліцейського на період
відсутності особи, за якою відповідно до закону зберігається
посада поліцейського, та посад,
призначенню на які передує
укладення контракту.
*****
Стаття 59. Служба в поліції.
1. Служба в поліції є державною службою особливого характеру, яка є професійною діяльністю поліцейських з виконання
покладених на поліцію повноважень.
2. Час проходження служби
в поліції зараховується до страхового стажу, стажу роботи за
спеціальністю, а також до стажу
державної служби.
3. Рішення з питань проходження служби оформлюються

155
1. На поліцейських поширюються обмеження, визначені
Законом України «Про запобігання корупції», цим та іншими
законами України.
2. Не може бути поліцейським:
1) особа, визнана недієздатною або обмежено дієздатною
особою;
2) особа, засуджена за умисне вчинення тяжкого та особливо тяжкого злочину, у тому числі судимість якої погашена чи
знята у визначеному законом
порядку;
3) особа, яка має непогашену
або незняту судимість за вчинення злочину, крім реабілітованої;
4) особа, щодо якої було припинено кримінальне провадження з нереабілітуючих підстав;
5) особа, до якої були застосовані заходи адміністративної
відповідальності за вчинення
адміністративного правопорушення, пов’язаного з корупцією;
6) особа, яка відмовляється
від процедури спеціальної перевірки під час прийняття на службу в поліції або від процедури
оформлення допуску до державної таємниці, якщо для виконання нею службових обов’язків
потрібен такий допуск;
7) особа, яка має захворювання, що перешкоджає проходженню служби в поліції.
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письмовими наказами по особовому складу на підставі відповідних документів, перелік та
форма яких установлюються
Міністерством внутрішніх справ
України.
4. Видавати накази по особовому складу можуть керівники органів, підрозділів, закладів та установ поліції відповідно
до повноважень, визначених
законом та іншими нормативно-правовими актами, та номенклатурою посад, затвердженою
Міністерством внутрішніх справ
України.
5. Порядок підготовки та
видання наказів щодо проходження служби в поліції встановлює Міністерство внутрішніх справ України.
6. Поліцейські, у тому числі слухачі та курсанти вищих
навчальних закладів із специфічними умовами, які здійснюють підготовку поліцейських, та
які перебувають на військовому
обліку військовозобов’язаних,
на час служби в поліції знімаються з такого обліку і перебувають у кадрах поліції.
Стаття 60. Правове регулювання служби в поліції.
1. Проходження служби в
поліції регулюється цим Законом та іншими нормативно-правовими актами.
Стаття 61. Обмеження, пов’язані зі службою в поліції.
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Перелік захворювань, що перешкоджають проходженню служби в поліції, затверджується
Міністерством внутрішніх справ
України спільно з центральним
органом виконавчої влади, що
забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері
охорони здоров’я;
8) особа, яка втратила громадянство України та/або має
громадянство (підданство) іноземної держави, або особа без
громадянства;
9) особа, яка надала завідомо
неправдиву інформацію під час
прийняття на службу в поліції.
3. За поліцейськими зберігаються всі права, визначені для
громадян України Конституцією та законами України, крім
обмежень, встановлених цим та
іншими законами України.
4. Поліцейський не може бути
членом політичної партії.
5. Поліцейський не може
організовувати страйки та брати
участь у страйках.
Стаття 62. Гарантії професійної діяльності поліцейського.
1. Поліцейський під час виконання покладених на поліцію
повноважень є представником
держави.
2. Законні вимоги поліцейського є обов’язковими для
виконання всіма фізичними та
юридичними особами.
3. Поліцейський під час вико-
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нання покладених на нього
обов’язків
підпорядковується
тільки своєму безпосередньому
та прямому керівнику.
Ніхто, крім безпосереднього
і прямого керівника (за винятком випадків, прямо передбачених законом), не може надавати
будь-які письмові чи усні вказівки, вимоги, доручення поліцейському або іншим способом
втручатися в законну діяльність
поліцейського, у тому числі
діяльність, пов’язану з кримінальним провадженням або провадженням у справах про адміністративні правопорушення.
4. Поліцейський надає пояснення з приводу справ та матеріалів, які перебувають у нього в провадженні, а також надає
їх для ознайомлення лише у
випадках та в порядку, визначених законом.
5. Ніхто не має права покласти на поліцейського виконання
обов’язків, не визначених законом.
6. Втручання в діяльність
поліцейського, перешкоджання виконанню ним відповідних повноважень, невиконання
законних вимог поліцейського, будь-які інші протиправні дії
стосовно поліцейського мають
наслідком відповідальність відповідно до закону.
7. Правопорушення щодо
поліцейського або особи, звіль-
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мацію, у тому числі з обмеженим
доступом, та матеріали, необхідні для належного виконання
покладених на нього обов’язків;
3) користується повноваженнями, передбаченими цим Законом, незалежно від посади, яку
він займає, місцезнаходження і
часу;
4) своєчасно і в повному обсязі отримує грошове забезпечення та інші компенсаційні виплати відповідно до закону та інших
нормативно-правових
актів
України;
5) у повному обсязі користується гарантіями соціального
та правового захисту, передбаченими цим Законом та іншими
актами законодавства;
6) захищає свої права, свободи та законні інтереси всіма способами, що передбачені законом;
7) під час виконання поліцейських повноважень користується безоплатно всіма видами громадського транспорту міського,
приміського і місцевого сполучення (крім таксі), а також
попутним транспортом. Поліцейські, які виконують повноваження поліції на транспортних засобах, крім того, мають
право на безоплатний проїзд у
поїздах, на річкових і морських
суднах. Під час службових відряджень поліцейські мають право на позачергове придбання
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неної зі служби в поліції, її
близьких родичів, вчинені у
зв’язку з його попередньою
службовою діяльністю, мають
наслідком відповідальність відповідно до закону.
8. У разі затримання поліцейського за підозрою у вчиненні
кримінального правопорушення
або обрання щодо нього тримання під вартою як запобіжного
заходу його тримають у призначених для цього установах окремо від інших категорій осіб.
9. Поліцейські, а також особи,
звільнені зі служби в поліції на
підставі пунктів 1-4, 7, 8 частини першої статті 77 цього Закону, для забезпечення власної безпеки мають право придбавати у
власність пристрої для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми
властивостями метальними снарядами несмертельної дії, використовуючи їх виключно з підстав, визначених цим Законом.
Умови та порядок придбання зазначеними особами таких
спеціальних засобів визначає
Міністерство внутрішніх справ
України.
10. Поліцейський:
1) забезпечується належними умовами для виконання
покладених на нього службових
обов’язків;
2) отримує в органах поліції
в установленому порядку інфор-
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квитків на всі види транспорту і розміщення в готелях при
пред’явленні службового посвідчення та посвідчення про відрядження;
8) може бути переміщений по
службі залежно від результатів
виконання покладених на нього
обов’язків та своїх професійних,
особистих якостей.
11. В органах (закладах, установах) поліції з метою захисту
трудових, соціально-економічних прав та інтересів поліцейських відповідно до вимог законодавства можуть утворюватися
професійні спілки. Обмеження
прав професійних спілок поліцейських порівняно з іншими професійними спілками не
допускається.
Стаття 63. Контракт про проходження служби в поліції.
1. Контракт про проходження служби в поліції – це письмовий договір, що укладається між
громадянином України та державою, від імені якої виступає
поліція, для визначення правових відносин між сторонами.
2. Контракт про проходження
служби в поліції укладається:
1) з особами молодшого складу поліції, які вперше прийняті
на службу в поліції, – одноразово строком на два роки без права
продовження;
2) з громадянами, які зараховані до вищого навчального
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закладу із специфічними умовами навчання, який здійснює підготовку поліцейських, – на час
навчання;
3) із заступниками керівників
територіальних органів поліції
в Автономній Республіці Крим,
областях, містах Києві та Севастополі, районах, містах, районах у містах, науково-дослідних установ, вищих навчальних
закладів із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських,
та керівниками структурних
підрозділів зазначених органів,
закладів та установ – на термін
три роки з правом продовження
контракту на той самий термін;
4) із заступниками керівника поліції та керівниками територіальних органів поліції в
Автономній Республіці Крим,
областях, містах Києві та Севастополі, науково-дослідних установ, ректорами (керівниками)
вищих навчальних закладів із
специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку
поліцейських, та прирівняних
до них керівниками – строком
на чотири роки з правом продовження контракту одноразово
строком до чотирьох років;
5) з керівником поліції - строком на п’ять років з правом продовження контракту одноразово
строком до п’яти років.
3. Право на укладення від іме-
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5. Контракт є підставою для
видання наказу про прийняття особи на службу в поліції та/
або призначення її на відповідну
посаду.
6. Після закінчення строку контракту, укладеного згідно з пунктом 1 частини другої
цієї статті, поліцейський, який
був стороною в цьому контракті,
за рішенням керівника, якому
надано право приймати на службу, може продовжити службу в
поліції на підставі наказу відповідно до цього Закону.
7. Контракт про навчання
укладається з громадянами, які
зараховані до вищого навчального закладу із специфічними умовами навчання, який здійснює
підготовку поліцейських, за умови досягнення такими особами
18-річного віку. Визначення правових відносин між курсантами
вищих навчальних закладів із
специфічними умовами навчання, що здійснюють підготовку
поліцейських, яким не виповнилося 18 років, і державою здійснюється відповідно до вимог
Цивільного кодексу України.
8. Контракт про проходження
служби в поліції укладається на
підставах і в порядку, визначених Міністерством внутрішніх
справ України.
9. Типову форму контракту
затверджує Міністерство внутрішніх справ України.
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ні поліції контракту про проходження служби надається:
1) Міністрові внутрішніх
справ України – з керівником
поліції та його заступниками;
2) керівнику поліції – з особами, які згідно із законом та
іншими нормативно-правовими
актами призначаються на посади його наказами, крім осіб,
право на підписання контракту
з якими належить Міністру внутрішніх справ України;
3) керівнику вищого навчального закладу із специфічними
умовами навчання, який здійснює підготовку поліцейських, –
з курсантами та слухачами
цих навчальних закладів про
навчання;
4) керівникам територіальних органів поліції в Автономній
Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, науково-дослідних установ, ректорам
(керівникам) вищих навчальних закладів із специфічними
умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських, та
прирівняним до них керівникам
- з особами, які згідно із законом
та іншими нормативно-правовими актами призначаються на
посади їхніми наказами.
4. Право на продовження
контракту, якщо це допускається цим Законом, надається посадовим особам, зазначеним у частині третій цієї статті.
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Стаття 64. Присяга працівника поліції.
1. Особа, яка вступає на службу в поліції, складає Присягу на
вірність Українському народові
такого змісту:
«Я, (прізвище, ім’я та по батькові), усвідомлюючи свою високу відповідальність, урочисто
присягаю вірно служити Українському народові, дотримуватися
Конституції та законів України,
втілювати їх у життя, поважати та охороняти права і свободи
людини, честь держави, з гідністю нести високе звання поліцейського та сумлінно виконувати
свої службові обов’язки».
2. Порядок складання Присяги працівника поліції встановлює Міністерство внутрішніх
справ України.
Стаття 65. Переміщення поліцейських в органах, закладах та
установах поліції.
1. Переміщення поліцейських здійснюється:
1) на вищу посаду – у порядку
просування по службі;
2) на рівнозначні посади:
для більш ефективної служби, виходячи з інтересів служби;
за ініціативою поліцейського;
у зв’язку зі скороченням штатів або проведенням реорганізації;
у разі необхідності проведення кадрової заміни в місцевостях з особливими природними,
географічними, геологічними,
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кліматичними,
екологічними умовами (далі – місцевості з
визначеним строком служби);
за станом здоров’я – на підставі рішення медичної комісії;
з меншим обсягом роботи з
урахуванням професійних і особистих якостей – на підставі
висновку атестації;
у разі звільнення з посади на
підставі рішення місцевої ради
про прийняття резолюції недовіри відповідно до статті 87 цього
Закону;
3) на посади, нижчі ніж та, на
якій перебував поліцейський:
у зв’язку зі скороченням штатів або реорганізацією в разі
неможливості призначення на
рівнозначну посаду;
за станом здоров’я – на підставі рішення медичної комісії;
через службову невідповідність – на підставі висновку
атестації з урахуванням професійних і особистих якостей;
за ініціативою поліцейського;
як виконання накладеного дисциплінарного стягнення
- звільнення з посади відповідно до Дисциплінарного статуту
Національної поліції України;
у разі звільнення з посади на
підставі рішення місцевої ради
про прийняття резолюції недовіри, відповідно до статті 87 цього
Закону;
4) у зв’язку із зарахуванням на
навчання до вищого навчального
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кими матерями та мають дітей
віком до чотирнадцяти років чи
дітей-інвалідів.
6. Якщо законом визначено додаткові вимоги до кандидатів на призначення на окремі посади в органах (закладах,
установах) поліції, призначення
на такі посади здійснюється за
умови відповідності особи, яка
призначається на таку посаду,
додатковим вимогам.
7. Переведення поліцейських
здійснюється у разі, якщо звільнення їх із посад або призначення на інші посади належить до
номенклатури призначення різних керівників.
8. Переведення поліцейського
може здійснюватися за його ініціативою, ініціативою прямих
керівників (начальників), керівників інших органів (закладів,
установ) поліції, які порушили
питання про переміщення.
9. Переведення поліцейського
здійснюється на підставі єдиного
наказу про звільнення із займаної посади та направлення для
подальшого проходження служби до іншого органу (закладу,
установи) поліції та про призначення на посаду в органі (закладі, установі) поліції, до якого
переміщується поліцейський.
10. У разі якщо згідно із
законом та іншими нормативно-правовими актами призначенню поліцейського на посаду
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закладу із специфічними умовами навчання, який здійснює підготовку поліцейських, на денну форму навчання, а також у
разі призначення на посаду після
закінчення навчання.
2. Посада вважається вищою,
якщо за цією посадою штатом
(штатним розписом) передбачене
вище спеціальне звання поліції.
3. Випускники вищих навчальних закладів із специфічними умовами навчання, які
здійснюють підготовку поліцейських, призначаються на відповідні вакантні посади безпосередньо після закінчення
навчання в цих навчальних
закладах.
4. Поліцейський, переміщений з вищої посади на посаду,
нижчу ніж та, яку він займав,
у подальшому просувається по
службі з дотриманням вимог,
визначених цим Законом, а
звільнений з посади в дисциплінарному порядку, – після зняття дисциплінарного стягнення.
5. Не допускається переміщення поліцейських жіночої
статі за ініціативою керівника відповідного органу (установи, закладу) поліції на посади,
нижчі ніж та, яку вони займали,
з мотивів, пов’язаних із вагітністю, наявністю дітей віком до
трьох років (до шести років – за
медичними показниками), або у
зв’язку з тим, що вони є одино-
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повинно передувати погодження відповідних органів державної влади або органів місцевого
самоврядування чи їх посадових осіб, призначення на посаду здійснюється після отримання такого погодження.
11. Не допускається переміщення поліцейських на вищі
посади протягом шести місяців з
дня притягнення до адміністративної чи дисциплінарної відповідальності.
Стаття 66. Службове сумісництво поліцейських.
1. Поліцейський не може під
час проходження служби займатися іншою оплачуваною діяльністю, крім науково-педагогічної, наукової або творчої.
*****
Стаття 72. Професійне навчання поліцейських.
1. Професійне навчання поліцейських складається з:
1) первинної професійної підготовки;
2) підготовки у вищих
навчальних закладах із специфічними умовами навчання;
3) післядипломної освіти;
4) службової підготовки –
системи заходів, спрямованих
на закріплення та оновлення
необхідних знань, умінь та навичок працівника поліції з урахуванням оперативної обстановки,
специфіки та профілю його оперативно-службової діяльності.
Криміналіст першодрукований № 10/2015

2. Порядок, організацію та
терміни проведення професійного навчання визначає Міністерство внутрішніх справ України.
Стаття 73. Первинна професійна підготовка.
1. Поліцейські, які вперше прийняті на службу в поліції, з метою набуття спеціальних навичок, необхідних для
виконання повноважень поліції,
зобов’язані пройти первинну
професійну підготовку за відповідними навчальними програмами (планами), затвердженими
Міністерством внутрішніх справ
України.
2. Положення цієї статті не
поширюються на тих, хто здобуває вищу освіту на денній формі
навчання за державним замовленням у вищих навчальних
закладах із специфічними умовами навчання, які здійснюють
підготовку поліцейських.
3. Порядок і умови проходження первинної професійної
підготовки визначає Міністерство внутрішніх справ України.
4. Поліцейські після успішного закінчення курсу первинної професійної підготовки
повертаються до органів (закладів, установ) поліції, з яких вони
були направлені для проходження первинної підготовки, для
подальшого проходження служби в поліції відповідно до цього
Закону.
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виконання повноважень поліції,
допускати до роботи з інформацією з обмеженим доступом або до
будь-якої діяльності, пов’язаної
з використанням зброї та спеціальних засобів (крім навчальних та тренувальних занять під
час проходження первинної підготовки).
Стаття 74. Підготовка поліцейських у вищих навчальних
закладах із специфічними умовами навчання.
1. До вищих навчальних
закладів із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських,
можуть бути зараховані громадяни України, яким станом
на 31 грудня року вступу виповниться 17 років.
2. Підготовка фахівців за державним замовленням у вищих
навчальних закладах із специфічними умовами навчання, які
здійснюють підготовку поліцейських, проводиться на підставі
контракту про здобуття освіти,
який укладається між навчальним закладом, відповідним
органом поліції та особою, яка
навчається.
3.
Розподіл
випускників
вищих навчальних закладів із
специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку
поліцейських, які навчаються
на денній формі навчання за державним замовленням, здійсню-
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5. Поліцейські, відраховані
з навчальних закладів, де вони
проходили первинну професійну підготовку, до закінчення
навчання, а також поліцейські,
які після закінчення курсу первинної професійної підготовки
отримали незадовільні оцінки за
результатами іспитів, повертаються до органів (закладів, установ) поліції, з яких вони прибули на навчання, з подальшим
звільненням зі служби в поліції.
6. Поліцейські, достроково
відраховані з навчальних закладів, де вони проходили первинну
професійну підготовку, за станом здоров’я, мають бути звільнені зі служби в поліції на підставі пункту 2 частини першої
статті 77 цього Закону.
Поліцейські, які достроково
відраховані з навчальних закладів, де вони проходили первинну професійну підготовку, через
недисциплінованість, невиконання навчального плану, небажання продовжувати або проходити
навчання, а також поліцейські,
які після закінчення курсу первинної професійної підготовки
склали іспити і отримали незадовільні оцінки, підлягають звільненню зі служби в поліції на підставі пунктів 5 або 6 частини
першої статті 77 цього Закону.
7. Заборонено залучати поліцейських, які не пройшли первинну професійну підготовку, до
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ється комісіями з персонального
розподілу з урахуванням інтересів служби відповідно до набутої
випускником кваліфікації, спеціальності та спеціалізації.
4. Особи, які навчаються
за державним замовленням у
вищих навчальних закладах із
специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку
поліцейських, у разі дострокового розірвання контракту про
здобуття освіти з будь-яких підстав, крім звільнення зі служби в
поліції на підставі підпунктів 2,
4 частини першої статті 77 цього Закону, а також поліцейські,
звільнені зі служби в поліції протягом трьох років після закінчення вищезазначених навчальних закладів з будь-яких підстав,
крім звільнення зі служби в поліції на підставі підпунктів 2, 4
частини першої статті 77 цього
Закону, відшкодовують Міністерству внутрішніх справ України витрати, пов’язані з їх утриманням у вищому навчальному
закладі, в порядку, визначеному
Кабінетом Міністрів України.
5. У разі відмови від добровільного відшкодування витрат,
зазначених у частині четвертій
цієї статті, таке відшкодування здійснюється в судовому порядку.
6. Порядок добору, направлення та зарахування на навчання до вищих навчальних закла-
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дів із специфічними умовами
навчання, які здійснюють підготовку поліцейських, встановлює
Міністерство внутрішніх справ
України.
Стаття 75. Післядипломна
освіта поліцейських.
1.
Післядипломна
освіта
поліцейських здійснюється на
загальних засадах, визначених
Законом України «Про вищу
освіту», з урахуванням особливостей, визначених цим Законом, і складається з:
1) спеціалізації;
2) перепідготовки;
3) підвищення кваліфікації;
4) стажування.
2. Післядипломна освіта поліцейських може здійснюватися безпосередньо в підрозділах
поліції або в навчальних закладах, у тому числі на договірних
умовах.
3. Поліцейські зобов’язані
проходити підвищення кваліфікації за відповідним напрямом
службової діяльності:
1) не рідше одного разу на три
роки;
2) перед призначенням на
керівну посаду, у тому числі вищу
керівну посаду, ніж займана.
4. Поліцейські, які не пройшли підвищення кваліфікації
відповідно до цієї статті або не
виконали відповідну навчальну
програму (отримали незадовільні оцінки за її підсумками), не
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рядовий поліції;
капрал поліції;
сержант поліції;
старший сержант поліції;
2) спеціальні звання середнього складу:
молодший лейтенант поліції;
лейтенант поліції;
старший лейтенант поліції;
капітан поліції;
майор поліції;
підполковник поліції;
полковник поліції;
3) спеціальні звання вищого
складу поліції:
генерал поліції третього рангу;
генерал поліції другого рангу;
генерал поліції першого рангу.
2. Граничні спеціальні звання молодшого, середнього складу поліції за штатними посадами встановлюються керівником
поліції.
3. Граничні спеціальні звання
поліції вищого складу поліції за
штатними посадами встановлюються Президентом України.
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можуть бути призначені на вищі
посади.
5. Поліцейські, які не виконали під час проходження підвищення кваліфікації відповідну
навчальну програму (отримали незадовільні оцінки за її підсумками), можуть бути знову
направлені для проходження підвищення кваліфікації не
раніше ніж через рік.
6. Підвищення кваліфікації
поліцейських здійснюється у
вищих навчальних закладах із
специфічними умовами навчання за відповідними програмами, погодженими Міністерством
внутрішніх справ України.
7. Порядок організації післядипломної освіти поліцейських
установлює Міністерство внутрішніх справ України з урахуванням положень цього та
інших законів.
8. За результатами успішного проходження спеціалізації,
перепідготовки та підвищення кваліфікації поліцейському
видається документ за зразком,
визначеним Міністерством внутрішніх справ України.

*****
Президент України П. Порошенко

м. Київ, 2 липня 2015 р.
*****
№ 580-VIII
Стаття 80. Види спеціальних
(Див.: Офіційний сайт Верховної
звань поліцейських.
Ради України http://zakon.rada.gov.ua/)
1. Установлюються такі спеціальні звання поліцейських:
1) спеціальні звання молодшого складу:
Криміналіст першодрукований № 10/2015
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RESEARCH EVENTS
НАУКОВО-ПРАКТИЧНІ ЗАХОДИ
The 6th Symposium of the Polish Forensic
Association*

On 24-26 June 2015 in Toruń,
the International Scientific Conference – the 6th Forensic Symposium of the Polish Forensic Association, entitled “Forensic Science
– the unity between science and
practice” brought together the
participants from both Europe and
the United States. The conference
was held in Copernicus Hotel.
The organizers of this scientific event, addressed to forensic researchers and practitioners
were: Polish Forensic Association, Faculty of Law and Administration of Nicolas Copernicus

University in Toruń, Faculty of
Law and Administration of Warsaw University, Central Forensic
Laboratory of the Police Research
Institute and the Polish Security
Printing Work.
Conferences organized by the
Polish Forensic Association belong
to the most noteworthy and biggest forensic events nationally,
by gathering hundreds of forensic
practitioners, representatives of
university forensic departments,
police schools, forensic laboratory experts, police and other law
enforcement officers, prosecutors,
judges and other attendees, whose
*
6-й криміналістичний симпозіум Польськоprofession largely relies on forenго Криміналістичного Товариства.
sic science.

Participants of the International Scientific Conference – the 6th Forensic
Symposium of the Polish Forensic Association „Forensic science – unity between
science and practice”(Toruń, 24-26 June 2015), photo by T. Zwoliński
Le Criminaliste Premier Imprimeur № 10/2015
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Traditionally, the conferences are called “Forensic Symposia” by making a reference to the
first event of that kind organised
in 1978 in partnership with the
Prof. J. Sehn Institute of Forensic
Research in Cracow. After many
years, the Polish Forensic Association, responding to the need
of forensic practitioners, decided
to reactivate the idea of national
forensic conferences and in 1999
organised the 2nd Forensic Symposium – Forensic Science in Bystra
Śląska.
In the years that followed, the
conferences continued to take
place; the most recent one – the
5th Forensic Symposium – Forensic Science: myths and reality was
organised on 28-30 May 2009 in
Ciechocinek. The leading theme
of this year’s, the 6th Conference:
Forensic Science – unity between
science and practice reflects pre-
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Lecture delivered by the Conference
special guest, Prof. Henry Lee of
the Henry Lee Institute of Forensic
Science University of New Haven
(USA) onForensic Evidence and Crime
Scene Investigation, photo by
M. Miron

cisely the topics of discussions.
The Conference included five thematic sessions:
Session 1: Present trends and
methods of forensic examination
Session 2: Forensic examination
and the amended penal law model
Session 3: Scientific evidence
and forensic science
Session 4: Expert witness in
judicial process
Session 5: Forensic issues related to contemporary crime
The organizers also offered a
poster session, which provided the
opportunity to present individual achievements in form of concise overviews, schemes and photographs.
The opening lecture entitled:
«Trends in developments of forensic science – creation of “national”
model or co-creation of the European forensic area?» was delivered
by Professor Hendryk Malewski,
who represented the Lithuanian
Forensic Association.
All presented lectures had been
carefully selected. The speakers
skillfully merged scientific issues
with practice, which was particularly interesting and important
from the audience perspective.
A great deal of attention was
devoted to the consequences of
amendments of penal law which
entered in force in July this year
(prof. dr hab. Jan Widacki, prof.
dr hab. Bogusław Sygit, dr Damian Wąsik, mgr Marta Janocha, dr
hab. prof. nadzw. Anna Koziczak),
as well as the situation of expert
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Signing the Cooperation Agreement
between Lithuanian and Polish
Forensic Associations during special
ceremony session, photo by
M. Miron

witnesses (dr Magdalena Tomaszewska-Michalak), especially in the
context of the act on court experts,
whose enactment has been delayed
for years (prof. dr hab. Ewa Gruza,
prof. dr hab. Tadeusz Tomaszewski, prof. dr hab. Piotr Girdwoyń).
The most extensive thematic
panel was devoted to the lectures
on new examination techniques
and methods used in forensic casework. Among others, novel methods for handwriting and questioned
document examinations were discussed (prof. dr hab. Tadeusz
Widła, mgr Krzysztof Przybysz,
mgr Ewelina Jakielaszek) alongside new challenges such as e-writing and biometric signatures (mgr
Andrzej Łuszczuk, dr Mieczysław
Goc, dr Tomasz Dziedzic), forensic IT examinations (mgr Bartosz A. Adamus), chemical analysis
(dr Marcin Gawryś), application of
scanning electron microscopy (dr
Anna Łasińska), voiceprint examКриминалист первопечатный № 10/2015

inations (dr Rafał Korycki), Polygraph examination (dr hab. prof.
nadzw. Ryszard Jaworski), trace
analysis (dr hab. prof. IES Jolanta Wąs-Gubała). Difficulties and
problems related to a proper and
effective enforcement of law and
intelligence activities were pointed out (prof. nadzw. dr hab. Adam
Taracha), including the ones connected with fight against economic
organised crime (dr Piotr Herbowski), issuing forensic opinion in
road accident cases (dr Małgorzata
Żołna) and in shooting incidents
(mgr Daniel Mańkowski), or the
role of forensic anthropologist in
penal proceeding (mgr Andrzej
Czubak).
Considerable time during the
conference was also devoted to the
issues of scientific evidence, by
bringing up the perspective of scientific theory (prof. dr hab. Jerzy Kasprzak, dr hab. prof. UWM
Jarosław Moszczyński) and casuistry (prof. dr hab. Józef Wójcikiewicz, dr hab. prof. UMK Violetta
Kwiatkowska-Wójcikiewicz).
In addition to the representatives of Polish scientists and practitioners, invited foreign speakers from Lithuania, Slovakia, the
United Kingdom and the United
States also shared their experience
by giving lectures.
Foreign speakers presented the
problems related to expert witnesses in their countries („Problems of selection, evaluation,
certification of persons intending to become registered foren-
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Participants of the International Scientific Conference – the 6th Forensic
Symposium of the Polish Forensic Association „Forensic science – unity between
science and practice” during lectures, photo by M. Miron

sic experts in Lithuania” – doc. dr
Gabrielė
Juodkaitė-Granskienė)
and forensic examination systems
(„Forensic examinations in Lithuanian Police: tradition and present state” – Genrikas Nedveckis,
Head of Forensic Expertise Centre
of Lithuanian Police), adversarial
judicial system in the USA („Fixing problems in the adversarial
judicial system in the USA”, prof.
Peter Bilous, Director of Forensic
Science Program Department of
Chemistry & Biochemistry), possible international cooperation in the
field of forensic science („Forensic science in an adversarial criminal justice system: are recent legal

and organisational developments
in England and Wales relevant
to Poland or international criminal justice cooperation between
our countries?” – prof. Tim Wilson, dr Chris Wood, Northumbria
University), as well as drug case
investigations („Investigation of
emerging drug related deaths and
automobile crashes using forensic
science methods” – dr Michael F.
Rieders, Forensic Toxicologist and
Lab Director NMS Labs).
A special ceremony during the
conference served to signing the
agreement on cooperation between
the Lithuanian Forensic Association and Polish Forensic AssociaКриминалист первопечатный № 10/2015
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tion. This event was added a splendour by the special guest, Prof.
Henry Lee – one of the world foremost forensic scientist, expert in
O.J. Simpson case, forensic investigator in post World Trade Center
attack, DC sniper shooting, as well
as forensic advisor in the reinvestigation of assassination of John
F. Kennedy. Profesor Henry Lee
is a lecture professor and a visiting professor (University of New
Haven and East China University
of Political Science and Law), and
the founder of Henry C. Lee Institute of Forensic Science.
The conference enjoyed an enormous interest amongs scientific and forensic practitioners by
gathering more than 180 participants. The submitted 60 presentations were carefully reviewed
and the most representatives ones
for thematic sessions were chosen
to be included in conference agen-

A First Printed Criminalist № 10/2015

da. All presentations, after having been submitted and positively reviewed, shall be contained in
post-conference publication. The
summaries of presentations and
poster abstracts have been already
published in conference material.
The conference served as the occasion to become acquainted with
Polish but also international problems and achievements of forensic
science.
The conference was organised under the honorary auspices of Polish Police Commander-In-Chief, media patronage:
“Policja 997” monthly magazine
issued by the Police Headquarters
and “Człowiek i Dokumenty” quarterly issued by the Polish Security
Printing Works, whereas SHIMPOL company was the strategic
partner.
The conference brief was prepared by
Dr. M. Goc, Dr. K. J. Furman
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On 25-27 June 2015 in Mykolas Romeris University (Vilnius, Lithuania) was held XI International scientific and practical
conference “Criminalistics and
Forensic Science: science, studies, practice”. The conference was
organized by Criminalists Association of Lithuania, Forensic
Science Centre of Lithuania and
Mykolas Romeris University.

The conference had scientific and gala parts. The scientific part of the conference included a plenary session, consisting
– five sessions, discussions after
each of them, lightning-talks,
summarizing of the conference.
The conference worked in two
languages: English and Lithuanian. About 60 participants
from Czech Republic, Estonia, Hungary, Latvia, Lithua*
ХІ
міжнародна
науково-практична
конференція «Криміналістика та судова nia, Poland, Slovakia, Slovenia,
Ukraine, etc. attended the conекспертологія: наука, навчання, практика»
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XI International scientific and practical
conference “Criminalistics and Forensic
Science: science, studies, practice”*

Participants of the International Scientific and Practical Conference
„Criminalistics and Forensic Science: Science, Studies, Practice”
(Vilnius, 25-27 June 2015)
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Moderators of the conference –
Prof. Dr. Hendryk Malevski (Lithuania,
Poland) and Prof. Habil. Dr. Valery
Shepitko (Ukraine)

ference. Scientific reports with
presentations have been published in conference collection,
which have included 40 reports.
The conference topics were
devoted to important issues:1)
creation of corporate European

Some participants of the discussions
time

space in criminalistics; 2) linkage, coexistence or contrapositions of criminal, forensic sciences and criminalistics; 3) place
(role) of forensic medicine in
investigation of crimes; 4) possibilities of modern technologies in
forensics and their application for
investigations of crimes.
The conference was opened by
Doc. Dr. Gabriele Juodkaite-GranКриминалист первопечатный № 10/2015

skiene (Chairman of the scientific committee of the conference,
Lithuania), Arūnas Kazlauskas (Chancellor of the Ministry
of Justice of Lithuanian Republic) and Prof. Dr. Rima Ažubalytė
(Judge of Supreme Court of Lithuania).
On first day (25th June) of the
conference there was one session. This part of the conference
was chaired by Prof. Dr. Hendryk
Malevski (Lithuania, Poland) and
Prof. Habil. Dr. Valery Shepitko
(Ukraine). In the beginning of the
session President of INGO “Criminalists Congress” Prof. Habil. Dr.
Valery Shepitko presented Herbert Manns Silver Medal to Prof.
Dr. Hendryk Malevski “for outstanding public service in Criminalistics development and popularization”.
The following presentations
were made during the first session: “Criminalistics, Forensic
Expertology and Procedural Sciences – Coexistence, Competition
or Complementarity?” by Prof.
Dr. Hendryk Malevski (Lithuania, Poland); “Criminalistic
Knowledge Consolidation in Conditions of Historical Transformation and Globalization of the Modern World” by Prof. Habil. Dr.
Valery Shepitko and Dr. Mykhaylo
Shepitko (Ukraine); “Expert Witness in the New Model of Criminal Proceedings in Poland” by Dr.
Krzysztof Krassowski and Prof.
Habil. Dr. Ireneusz Soltyszewski (Poland); “Reglamentation of
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mon European space of Criminalistics. After discussions was
break to coffee.
The third session was chaired
by Prof. Dr. Snieguolé Matuliené (Lithuania) and Prof. Hab.
Dr. Irina Perepechina (Russia).
The following presentations were
made during this session: “DNA
Identification as a New Branch of
Criminalistics Technology in the
Context of Criminalistics Didactics” by Prof. Habil. Dr. Irina
Perepechina (Russia); “Forensic
Linguistics in the Threat and Terrorisation Cases” by Dr. Gintare
Žalkauskaitè (Lithuania); “Scent
Identification Method as an Evidence in Criminal Proceedings” by
Doc. JUDr. Marek Fryšták (Czech
Republic); “Regulation of Status of Specialists in the Administrative Procedure Code of the
Republic of Lithuania” by Karolis Kurapka (Lithuania). The presentations were followed by the
discussions about forensic examination in consolidating Europe.
After discussions was break to
lunch.
The fours session was chaired
by Prof. Dr. Ryšardas Burda
(Lithuania) and Prof. Habil. Dr.
Ireneusz Soltyszewski (Poland).
The following presentations were
made during this session: “Legal
Insight into the Medininkai
Events, July 31, 1991: between
National and International Criminal Jurisprudence” by Prof.
Dr. Ryšardas Burda (Lithuania);
“Criminal Investigation of Child
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Forensic Examination under the
European Standard” by Doc. Dr.
Gabriele
Judkaite-Granskiene
(Lithuania). The presentations
were followed by the discussions
about criminalistic problems,
photographing and a coffee break.
The second day (26th June)
included started from second session, that was chaired by Prof.
Dr. Vidmantas Egidijus Kurapka (Lithuania) and Prof. Hab.
Dr. Valery Tishchenko (Ukraine).
The following presentations were
made during the second session:
“The Conception of of Implementation of Vision for European Forensic Science 2020 in Lithuania: Problems’ Tree” by Prof.
Dr. Vidmantas Egidijus Kurapka,
Prof. Dr. Snieguolé Matuliené,
Prof. Dr. Eglé Bilevičiūté and
Siguté Stankevičiūté (Lithuania);
“Regulatory Framework Enabling
International Police Cooperation in the European Union“ by
Krzysztof Krassowski (Poland);
“About Modern Conceptual-categorical Apparatus of Criminalistics” by Prof. Hab. Dr. Valery
Tishchenko
(Ukraine);
“The
Essence of Criminalistic Methodics” by Dr. iur. Elita Nimande,
Dr. iur. Vladimirs Terehovičs
(Latvia); “Forensic Identification
by Voice Person Speaking Different Languages” by Dr. Bernardas
Šalna, Lina Lyviené (Lithuania)
and Mgr. Aleksander Kowalczyk
(Poland). The presentations were
followed by the discussions about
problems of establishment of com-
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Sexual Abuse Evidence Detection
and Collection in Slovenia” by PhD
Danijela Frangež and PhD Darko
Maver (Slovenia); “Description of
Factors and Features Suspect Selfincrimination in Criminal Proceedings” by Dr. Olesya Vashchuk
(Ukraine); “Situational Factors
Affecting Cigarettes Smuggling”
by Jurgita Baltrūnienè (Lithuania); “Non-accidental Injury of
Head and Neck in Child – Victimological, Diagnostic, Therapeutic and Case-law Problem” by
Joanna Zemlik (Poland); “Problems of Preparation of Investigative Materials for Handwriting
Examinations under the Practices of Forensic Science Centre of
Lithuania” by Rasa Tamošiūnaitè
(Lithuania); “Field Usage of Modern Forensic Imaging Systems” by
Gergely Gárrdonyi, Dávid Petrétei (Hungary); “The Relief Project – New (Criminology) Procedure in Proving Drug Offences”
by Mgr. Jolana Sedláčková, Mgr.
Jan Provaznik (Czech Republic);
“Sudden death in Forensic Medical Practice” by Dr. Mgr. Inž.
Renata Włodarczyk (Poland). The
presentations were followed by
the discussions about Criminalistics in crime investigation and
different Expertology problems.
The second day of the conference
continued with a dinner-party.

A First Printed Criminalist № 10/2015

The third conference day (27th
June) there was a plenary session and summarizing of the conference. The plenary session was
chaired by Prof. Dr. Hendryk
Malevski (Lithuania), JUDr.
Marek Fryštak (Czech Republic)
and Doc. Dr. Gabriele JuodkaiteGranskiene (Lithuania). This part
of the conference included lightning-talks and final discussions.
The most active participants
in the final discussions of the
conference were: Prof. Dr. Hendryk Malevski (Lithuania), Dr.
Mykhaylo Shepitko (Ukraine),
Doc. Dr. Gabriele JuodkaiteGranskiene (Lithuania) and JUDr.
Marek Fryštak (Czech Republic), Rasa Tamošiūnaitè (Lithuania), Dr. Marija Jakubènienè (Lithuania), Prof. Habil. Dr.
Valery Tishchenko (Ukraine),
Prof. Dr. Ryšardas Burda (Lithuania), Gergely Gárdonyi and Dávid Petrétei (Hungary). The conference was closed by summarizing
of this event.
During the conference closing participations decided to hold
next event in 2016 in Poland.
After the conference closing organizers offered to participants a
coffee break and excursion to the
Kings Palace in Vilnius.
The conference brief was prepared by
Prof. Dr. H. Malevski,
Doc. Dr. G. Juodkaite-Granskiene,
Dr. M. Shepitko
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On 6-11 September 2015 7th
European Academy of Forensic Science Conference (EAFS
2015) was held in Prague (Czech
Republic)1. The Conference was
organized by European Network
of Forensic Science Institutes
(ENFSI). European Academy of
Forensic Science Conferencing is
great tradition for organizers and
participants. Every three years
since 1997 the international conference on the forensic science
problems took place in Lausanne
(Switzerland), Krakow (Poland),
Istanbul (Turkey), Helsinki (Finland), Glasgow (Scotland) and
Hague (Netherlands). The honor to have the great international
event has been given to Prague in
2015.
The conference was held in the
Prague Congress Centre. Participants of this event were leading
scientists in the field of Forensic Sciences (Criminalistics), law
enforcement officers, practitioners of forensic laboratories,
industrial, commercial and various service companies – all 555
delegates from 53 countries of
the world2. The opening ceremo-

ny was attended by Deputy Minister of Ministry of the Interior
Mgr. Monika Pálková; Head of the
Police Service of the Czech Republic, Brig. gen. Mgr. Bc. Tomáš
Tuhý; president of the Academy of
Sciences of Czech Republic, Prof.
Ing. Jiří Drahoš; Rector of Charles
University (Prague), Prof. MUDr.
Tomáš Zima; rector of Institute of
Chemical Technology in Prague,
Prof. Ing. Karel Melzoch, etc. The
conference worked in English.
Conference topics were devoted to the problems of Fingerprints
examination; Forensic biology,
anthropology, entomology, botany and related fields; Forensic
organic chemistry, pharmacology, drug analysis; Forensic inorganic chemistry, trace evidence,
(e.g. GSR, PBR, paint and glass,
fibres), material analysis of works
of art, forensic mineralogy, soils
and related fields; Fire and explosions; Toolmarks and shoeprint
examination, forensic defectoscopy, technical diagnostics, traffic
accidents and forensic engineering; Forensic ballistics, bioballistics and related fields; Forensic photography, audio and video
examination and polygraph exam*
7 конференція Європейської Академії Криination; Forensic DNA analysis
міналістики
1
and related issues; Forensic analwww.eafs2015.eu
2
http://www.policie.cz/clanek/v-praze-probiha- ysis of handwriting, authenticnejvetsi-evropska-konference-forenznich-ved. ity verification of means of pay-
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7th EUROPEAN ACADEMY OF FORENSIC
SCIENCE CONFERENCE*

aspx
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medicine and forensic pathology;
Management of forensic science
laboratories.
Main topics of the conference
were included to the next themes:
1. Management of Forensic Science Laboratories.
2. Future Development in Crime
Scene Investigation.
3. Trends in Traditional and Novel
Forensic Casework Approaches.
Head of the Police Service of the Czech
Republic, Brig. gen.
4. Electronic Data Evidence.
Mgr. Bc. Tomas Tuhy
5. Interpretation of Forensic Evidence.
ments and stamps, technical
examination of documents and
EAFS 2015 Organizing Compaper; Forensic information tech- mittee also declare that results of
nology and electrical engineering; the conference will be publish in
Crime scene and DVI; Accredita- special issue of the FSI journal –
tion issues, education and train- Forensic Science International.
ing; Evidence interpretation; The deadline for articles submisCognitive forensics; Forensic tox- sion is 31 October 2015.
icology; Forensic medicine, legal
The conference brief was prepared by
Mgr. Helen Reznikova
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РЕЗЕНЗІЇ НА АКТУАЛЬНІ ВИДАННЯ
АКТУАЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ ПО КРИМИНАЛИСТИКЕ*
Рецензируемое
монографическое исследование подготовлено
известным латвийским криминалистом, присяжным адвокатом,
доктором права В. Н. Тереховичем**. По своему наименованию
монография «Теория криминалистики. Общая часть»1 претендует на фундаментальный характер
и посвящена общетеоретическим
и методологическим проблемам
криминалистики. Основной идеей данного научного труда является обращение автора к рассмотрению содержания и сущности
феномена «криминалистические
знания», определению системности криминалистики (состоящей
из двух частей – Общей и Особенной), а также установлению специфики познавательной деятельности
надлежащих субъектов в расследовании преступлений. В таком формате представленные положения
обладают научной новизной, имеют
важное теоретическое и практическое значение.
Монография отличается оригинальностью подхода к структу-

ре изложения материала. По своей архитектонике научный труд
состоит из введения, трех разделов
(1. Общая характеристика криминалистического знания; 2. Основные элементы процесса криминалистического познания; 3. Средства
криминалистического познания)
и заключения. Теоретико-методологические положения поданы на
высоком научном уровне, в доступной для читателя форме, с широким
использованием иллюстративных
данных (схем, таблиц, рисунков и
фотоизображений) и личной юридической практики автора.
Научный интерес представляет
обращение автора к определению
места криминалистики в системе
научного знания и ее роли в познании преступного события. В современных условиях названы два
основных направления развития
криминалистики: 1) целенаправленное обобщение и систематизация опыта расследования преступных деяний методами и средствами
науки; 2) целенаправленная работа
по созданию научной теории кри-
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PEER COMMENTS FOR NEW PUBLICATIONS

* Shepitko V. Topical criminalistics edition.
** This review of famous Latvian criminalist, barrister, doctor of law Vladimirs Terehovičs
monograph is include positive characteristics of his book, appreciation of monograph structure.
Review conclusions is possibility of using theoretical and practical levels by investigators, judges,
prosecutors, barristers, forensic experts in there professional sphere.
1
Terehovičs V. Criminalistics theory. General part: monograph [Terhovičs V. Teoriya kriminalistiki.
Obschaya chast: monographia]. Riga, 2015, 304 p.
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миналистики (с. 14). При этом д-р
В. Н. Терехович справедливо замечает, что «систематизация криминалистического знания является
необходимым логическим процессом в развитии научного познания
расследования преступных деяний,
а идеалом такого развития криминалистики является научная теория, т.е. относительно замкнутая
концептуальная система понятий,
созданная на основе правильности
формально-логического
мышления» (с. 26).
В настоящее время дискуссионной проблемой является постановка и определение целей уголовно-процессуального познания. По
нашему убеждению, автор монографии совершенно справедливо указывает, что «целью познания является достижение истины, целью
Криміналіст першодрукований № 10/2015

оценки является определение
ценности познаваемого объекта»
(с. 39). Далее д-р В. Н. Терехович
подчеркивает, что «в процессе движения мысли от действительности
к знанию отношение между знанием и действительностью носит описательный характер, а истина проявляется как соответствие знания
действительности» (с. 39).
В монографическом исследовании подвергнуты анализу научные категории: «объект криминалистического познания» (с. 45-56),
«предмет
криминалистического познания» (с. 57-60), «субъект
криминалистического познания»
(с. 101-123), «средства криминалистического познания» (с. 124-302).
В работе определяется не только
научное понимание этих категорий, но и раскрывается их внутреннее содержание.
Значительное внимание в монографии уделено средствам криминалистического познания. При
этом автор различает технические,
регулятивные и семиотические
средства.
В монографическом исследовании технические средства криминалистического познания дифференцируются на четыре специфические группы: 1) для обнаружения следов преступных деяний;
2) для фиксации следов преступных
деяний; 3) для изъятия и хранения
следов преступных деяний; 4) для
исследования следов преступных
деяний (с. 125). Заслуживает внимания также и обзорная информация о технических средствах
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информации процесса расследования преступного деяния и дальнейшая передача такой информации адресату с необходимостью
предусматривает
использование
семиотических средств криминалистического познания» (с. 280).
Интерес представляет вычленение
таких средств криминалистического познания, как «символические»,
«индексные», «изобразительные»
(с. 284-302).
Рецензируемое
монографическое исследование «Теория криминалистики. Общая часть» является
серьезной попыткой систематизации криминалистических знаний,
имеет ярко выраженный философско-познавательный, методологический характер и отражает
определенный этап формирования
общей и частных теорий криминалистики.
Издание монографии является
очередным шагом в развитии криминалистики. Данная работа будет
полезна не только научным сотрудникам, преподавателям и студентам, но и практическим работникам
правоприменительной сферы – следователям, прокурорам, судьям,
адвокатам, экспертам.
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криминалистического
познания
(с. 125-153). В рецензируемой монографии используется достаточно
новый термин «регулятивные средства научно-познавательной деятельности», в содержании которого выделены: принципы, методы и
методики познания (с. 154). Систему общих методов криминалистического познания образуют: 1)
эмпирические методы (наблюдение, сравнение, измерение, эксперимент, моделирование); 2) теоретические методы (абстрагирование,
аксиоматизация, интерпретация,
формализация, идеализация, моделирование и др.); 3) логические
методы (аналогия, анализ, синтез,
индукция, дедукция и др.); 4) математические методы (счет, вычисление, математический анализ и др.)
(с. 174). Кроме того, к особенным
методам
криминалистического
познания в работе отнесены: 1) криминалистическая идентификация;
2) криминалистическая диагностика; 3) криминалистическая классификация (с. 222).
Отдельное место в монографическом исследовании уделено
семиотическим средствам криминалистического познания. Автор
правильно отмечает, что «на современном этапе исторического развития уголовного процесса оптимальной формой описания процесса
расследования преступных деяний
является документальная форма…
Документальность фиксирования

Доктор юридических наук, профессор,
заведующий кафедрой криминалистики
Национального юридического
университета имени Ярослава Мудрого,
академик Национальной академии
правовых наук Украины,
заслуженный деятель науки
и техники Украины
В. Ю. Шепитько
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ФУНДАМЕНТАЛЬНА НАУКОВА ПРАЦЯ З ПРАВА:
ШЛЯХ ДО РОЗБУДОВИ ДЕМОКРАТИЧНОЇ ДЕРЖАВИ*
Монографічне дослідження
«Правова доктрина України. У
п’яти томах»** є комплексною
фундаментальною працею, яка
підготовлена під егідою Національної академії правових наук
України і відображає здобутки
юридичної науки за роки незалежності нашої держави1. Актуальність дослідження пов’язана
з тим, що в роботі на підставі
доктринального підходу визначаються тенденції та перспективи розвитку феномена права,
його окремих галузей, законодавства, правоохоронних органів та органів правозастосування. Теоретичні положення
відображають інноваційні підходи до визначення правових
інститутів, механізмів правотворення, запровадження світових та європейських стандартів.
За своєю структурою монографічне дослідження складається
з 5-ти томів: Том 1 – Загальнотеоретична та історична юриспруденція; Том 2 – Публічноправова доктрина України; Том
3 – Доктрина приватного права
України; Том 4 – Доктринальні
проблеми екологічного, аграр-

ного та господарського права;
Том 5 – Кримінально-правові
науки в Україні: стан, проблеми
та шляхи розвитку. Визначена
архітектоніка роботи є вдалою
і логічною. У такому вигляді
у п’ятитомнику висвітлено як
загальнотеоретичні і методологічні проблеми сучасного права,
так і доктринальні положення,
що відносяться до окремих галузей права та юридичних наук.
За своїм характером дана наукова праця має фундаментальний характер. Підтвердженням
цьому є відображення наукових
результатів даної багатотомної
праці у 76 монографіях, 32 енциклопедіях, словниках, довідниках, 28 науково-практичних
коментарях до законодавства,
84 підручниках та навчальних
посібниках, значній кількості наукових статей (понад 500),
8 авторських свідоцтвах та
патентах на винаходи. Окрім
того, за даною тематикою захищено 9 докторських та 9 кандидатських дисертацій.
У підготовці монографічного дослідження взяли участь
174 відомих вчених-правознав-

Veprytskyi S. Fundamental scientific law research: way to the democratic state building.
This conceptual monograph review of famous 174 Ukrainian lawyers groups is include positive
characteristics of the book, appreciation of monograph structure. The book has foundamental base
of general theory law problems. Review conclusions is possibility of using theoretical and practical
levels to legal procedure in Verkhovna Rada and law enforcement bodies activity.
1
Legal doctrine of Ukraine: 5 chapters. Edit. Board: V. Tatsiy, Yu. Baulin, etc. [Pravova doktryna
Ukrainy: u 5 tomakh. Red. kolegiya: V. Tatsiy, Yu. Baulin ta in.]. Kharkiv, 2013.
*
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ців (серед яких понад 90 членів
Національної академії правових наук України). Теоретичні
положення та висновки «Правової доктрини України» фактично є орієнтиром у розвитку та
становленні вітчизняного права
та державних інституцій. Це є
надзвичайно важливим в Україні на сьогодні, коли відбувається реформування правової системи та майже всіх державних
органів.
На сучасному етапі реформаційних процесів змінюється також місце адвокатури та її
роль у судовому процесі та надан-

ні населенню правової допомоги.
Тому для адвокатів важливими
є не лише положення, які відносяться до матеріального права, а
й процесуального. У першу чергу, мова йде про запровадження
в Україні реальних змагальних
механізмів судового процесу.
У цьому сенсі, на нашу думку,
вельми актуальними є положення висвітлені у монографії, що
стосуються проблем «судової
реформи в Україні» (с. 686-704,
т. 5), «ефективності судової системи» (с. 749-764, т. 5), «трансформації моделі кримінального
провадження» (с. 587-614, т. 5),
«психології прийняття рішення
судом» (с. 1201-1204, т. 5), «психологічних основ доказування»
(с. 1171-1173, т. 5) та ін.
Окремо необхідно відзначити
прагматичну значущість рецензованої наукової праці. Сформульовані у роботі положення
та висновки впроваджуються в
законодавчий процес, а також
практичну діяльність юристів.
Безперечно, що наукові положення є вельми корисними й
для адвокатів.
Голова адвокатського об’єднання
«Фундація адвокатів України»,
головний редактор загальнодержавного
юридичного видання
«Захист прав»,
адвокат С. С. Веприцький
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