
Founded in October 2010

Journal  
of Yaroslav the Wise 
National Law University 

• Криміналіст 
першодрукований

• A First Printed 
Criminalist

• Frühdruck Kriminalist

• Le Criminaliste 
Premier Imprimeur

• Криминалист 
первопечатный

Certificate of  
State Registration  
of the Printed Media: 

Serias KB №17084-5854 Р  
dated 14th October 2010

Publisher:

Apostille Publishing  
House LLC
56 Artema Str., apt. 32 
Kharkiv 61023
Ukraine
Tel. +38 (057) 704 28 05;

+38 (050) 870 55 54;

e-mail: apostille@inbox.ru

© Journal  
of Yaroslav the Wise 
National Law University

© Apostille Publishing  
House LLC

International  
Research and Practice  
Juridical Journal

ISSN 2220-7473

Published semiannually              №10/2015

Editorial Board:

O. Bayev Doctor of Law, Professor, Academician of Russian 
Academy of Natural Sciences, Honoured Researcher for 
Science of Russian Federation;

A. Belkin Doctor of Law, Professor, Academician of Russian 
Academy of Natural Sciences;

S. Denysyuk Doctor of Law, Professor, Police Lieutenant-General, 
Honoured Lawyer of Ukraine;

A. Dulov Doctor of Law, Professor, Honoured Researcher for Sci-
ence of the Republic of Belarus;

E. Ishchenko Doctor of Law, Professor, Academician of Russian 
Academy of Natural Sciences, Honoured Researcher  
for Science of Russian Federation;

V. Konovalova Doctor of Law, Professor, Academician of the National  
Academy of Law Sciences of Ukraine, Honoured 
Researcher for Science of Ukraine;

H. Malevski Doctor of Law, Professor (Institute of National Security 
of Pomeranian University in Slupsk, Poland, Lithuania);

N. Panov Doctor of Law, Professor, Academician of the Nation-
al Academy of Law Sciences of Ukraine, Honoured 
Researcher for Science and Technology of Ukraine;

E. Rossinskaya Doctor of Law, Professor, Academician of Russian 
Academy of Natural Sciences, Honoured Researcher for 
Science of Russian Federation;

B. Shchur Doctor of Law, Professor, Police Major-General, Hon-
oured Lawyer of Ukraine;

V. Shepitko Doctor of Law, Professor, Academician of the Nation-
al Academy of Law Sciences of Ukraine, Honoured 
Researcher for Science and Technology of Ukraine, 
Head of the Editorial Board, Chief Editor;

V. Synchuk Doctor of Law, State Adviser of Justice of 2nd cl., Hon-
oured Lawyer of Ukraine;

V. Tatsiy Doctor of Law, Professor, Academician of the Nation-
al Academy of Sciences of Ukraine, Academician of the 
National Academy of Law Sciences of Ukraine, State 
Adviser of Justice of 1st cl., Honoured Researcher for 
Science and Technology of Ukraine;

V. Tischenko Doctor of Law, Professor, Associate Member of the 
National Academy of Law Sciences of Ukraine, Honoured 
Researcher for Science and Technology of Ukraine;

V. Vartsaba PhD in Law, Police Major-General, Honoured Lawyer of 
Ukraine;

M. Vilgushinskiy Doctor of Law, Honoured Lawyer of Ukraine;

N. Yablokov Doctor of Law, Professor, Honoured Researcher for 
Science of Russian Federation, Honoured Professor of  
Lomonosov Moscow State University;

V. Zhuravel Doctor of Law, Professor, Associate Member of the 
National Academy of Law Sciences of Ukraine.



Засновано в жовтні 
2010 року

Журнал Національного 
юридичного 
університету імені 
Ярослава Мудрого

• Криміналіст 
першодрукований

• A First Printed 
Criminalist

• Frühdruck Kriminalist

• Le Criminaliste 
Premier Imprimeur

• Криминалист 
первопечатный

Свідоцтво про  
державну реєстрацію 
друкованого засобу 
масової інформації:

Серія КВ № 17084-5854 Р 
від 14 жовтня 2010 року

Видавець:

ТОВ «Видавнича 
агенція «Апостіль»
61023 Україна, 
м. Харків,  
вул. Артема 56, к. 32

т.: +38 (057) 704-28-05; 
+38 (050) 870-55-54;

e-mail: apostille@inbox.ru

© Національний 
юридичний університет 
імені Ярослава Мудрого»

© ТОВ «Видавнича агенція 
«Апостіль»

Міжнародний  
науково-практичний  
юридичний журнал

ISSN 2220-7473

Видається два рази на рік             № 10/2015

Редакційна рада: 

Баєв О. Я.  д-р юрид. наук, проф., акад. Російської акад. 
природничих наук, засл. діяч науки РФ;

Бєлкін А. Р.  д-р юрид. наук, проф., акад. Російської акад. 
природничих наук;

Варцаба В. М.  канд. юрид. наук, генерал-майор міліції, засл. 
юрист України;

Вільгушинський М. Й. д-р юрид. наук, засл. юрист України;

Денисюк С. Ф. д-р юрид. наук, проф., генерал-лейтенант 
міліції, засл. юрист України;

Дулов А. В.  д-р юрид. наук, проф., засл. діяч науки 
Республіки Білорусь;

Журавель В. А.  д-р юрид. наук, проф., член-кор. Нац. акад. пра-
вових наук України;

Іщенко Є. П.  д-р юрид. наук, проф., акад. Російської акад. 
природничих наук, засл. діяч науки РФ;

Коновалова В. О. д-р юрид. наук, проф., акад. Нац. акад. право-
вих наук України, засл. діяч науки України;

Малєвскі Г. д-р права, проф. (Інститут Національної Безпе-
ки Поморської Академії у Слупську, Польща, 
Литва);

Панов М. І. д-р юрид. наук, проф., акад. Нац. акад. право-
вих наук України, засл. діяч науки і техніки 
України;

Россинська О. Р.  д-р юрид. наук, проф., акад. Російської акад. 
природничих наук, засл. діяч науки РФ;

Синчук В. Л.  д-р. юрид. наук, державний радник юстиції 2-го 
класу, засл. юрист України;

Тацій В. Я.  д-р юрид. наук, проф., акад. Нац. акад. наук 
України, акад. Нац. акад. правових наук 
України, державний радник юстиції 1-го класу, 
засл. діяч науки і техніки України;

Тіщенко В. В.  д-р юрид. наук, проф., член-кор. Нац. акад. пра-
вових наук України, засл. діяч науки і техніки 
України;

Шепітько В. Ю.  д-р юрид. наук, проф., акад. Нац. акад. право-
вих наук України, засл. діяч науки і техніки 
України, голова редакційної ради, головний 
редактор; 

Щур Б. В.  д-р юрид. наук, проф., генерал-майор міліції, 
засл. юрист України; 

Яблоков М. П.  д-р юрид. наук, проф., засл. діяч науки РФ, 
засл. проф. МДУ імені М. В. Ломоносова.



3

Криміналіст першодрукований № 10/2015

п
е

р
в

о
п

е
ч

а
т

н
ы

й
К

Р
и

М
и

Н
А

Л
и

С
Т

ъ
 №

 1
0

/2
0

1
5

CONTENTS

To the reader ..............................................................................7

GENERAl THEORY Of CRIMINAlISTICS

V. Terehovičs, E. Nimande 
Historical Development of Criminlistics in Latvia ...........................10

V. Konovalova 
Criminalistics Methodology Problems ............... ........................... 19

CRIMINAl lAW AND PROCEDURE ISSUES

H. Popova 
About the Necessity of Investigator and Prosecutor Interaction 
in Criminal Cases with a Perspective of Court Consideration 
in Special Procedure ...................................... ........................... 28

CRIMINAl INVESTIGATION

K. Krassowski 
3D Scanners – New Tools Enabling Collection of Information 
and Provision of Documentation in the Framework 
of Crime Scene Investigation .......................................................40

CRIMINAlISTIC TACTICS ISSUES

I. Basysta 
Criminalistic Worldview of Investigator: 
Problems and Perspectives .............................. ........................... 49

O. Vaschuk 
Possibilities of False Testimony Classification .... ........................... 58

fORENSIC EXAMINATION

G. Avdeeva 
The Influence of Human Factor on Internal Beliefs Forming 
of Forensic Expert ......................................... ........................... 62

A. Lall 
The Effect of Household Chemicals on Bloodstains .......................... 75

ANTHOlOGY Of CRIMINAlISTICS

N.N. Bokarius

Life and Activities of Honoured Professor 
Nikolai Sergeevich Bokarius ........................... ........................... 89

PORTRAIT GAllERY Of THE fAMOUS CRIMINAlISTS

Rodolphe Archibald Reiss ........................................................ 109

CRIMINAl CASES STUDY

Judge Illegal Sentencing ......................................................... 118



Криминалист первопечатный № 10/2015

4
п

е
р

в
о

п
е

ч
а

т
н

ы
й

К
Р

и
М

и
Н

А
Л

и
С

Т
ъ

 №
 1

0
/2

0
1

5 NEW lEGISlATION

Law of Ukraine “On the National Police” ............................................ 122

RESEARCH EVENTS

The 6th Symposium of the Polish Forensic Association .................... 166

XI International Scientific and Practical Conference "Criminalistics 
and Forensic Science: Science, Studies, Practice" .......................... 171

7th European Academy of Forensic Science Conference .................... 175

PEER COMMENTS fOR NEW PUBlICATIONS

V. Shepitko 
Topical Criminalistics Edition ................................................... 177

S. Veprytskyi 
Fundamental Scientific Law Research: 
Way to the Democratic State Building ......................................... 180

OUR PARTNERS

Edited Volume "Forensic Examination and Criminalistics 
Theory and Practice" ............................................................... 182

Edited Volume "Fighting against Crime Issues" ............................ 182

Journal "Expert Criminalist" .................................................... 182



Криминалист первопечатный № 10/2015

5
п

е
р

в
о

п
е

ч
а

т
н

ы
й

К
Р

и
М

и
Н

А
Л

и
С

Т
ъ

 №
 1

0
/2

0
1

5

ЗМІСТ / СОДЕРЖАНИЕ

До читача ................................................................................. 8

К читателю ...............................................................................9

ЗАГАЛьНА ТЕОРІЯ КРИМІНАЛІСТИКИ

В. Терехович, Э. Ниманде 
историческое развитие криминалистики в Латвии .......................10

В. Коновалова 
Проблемы методологии криминалистики ........ ........................... 19

ПРОБЛЕМИ КРИМІНАЛьНОГО ПРАВА ТА ПРОЦЕСУ

Е. Попова 
О необходимости взаимодействия следователя и работников 
прокуратуры по уголовным делам с перспективой рассмотрения 
судом в особом порядке ................................. ........................... 28

РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОчИНІВ

K. Крассовски 
3D-сканери – нові інструменти, що стимулюють збір інформації 
та документування в межах розслідування на місці події ...............40

ПРОБЛЕМИ КРИМІНАЛІСТИчНОЇ ТАКТИКИ

I. Басиста 
Криміналістичний світогляд слідчого: 
проблеми та перспективи .............................. ........................... 49

О. Ващук 
Возможности классификации ложных показаний ........................58

СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА

Г. Авдеева 
Влияние субъективного фактора на формирование 
внутреннего убеждения судебного эксперта ..... ........................... 62

A. Лалль 
Вплив побутової хімії на п’ятна крові ............. ........................... 75

АНТОЛОГІЯ КРИМІНАЛІСТИКИ

Н. Н. Бокариус

Жизнь и деятельность заслуженного профессора 
Николая Сергеевича Бокариус ....................... ........................... 83

ПОРТРЕТНА ГАЛЕРЕЯ ВИДАТНИХ КРИМІНАЛІСТІВ

Рудольф Арчибальд Рейсс ...................................................... 109

СЛІДчА ТА СУДОВА ПРАКТИКА

Постановлення суддею завідомо 
неправосудного рішення ......................................................... 118



A First Printed Criminalist № 10/2015

6
п

е
р

в
о

п
е

ч
а

т
н

ы
й

К
Р

и
М

и
Н

А
Л

и
С

Т
ъ

 №
 1

0
/2

0
1

5 НОВЕ В ЗАКОНОДАВСТВІ

Прийнято нові законодавчі акти: 
Закон України «Про Національну поліцію» ............................... 122

НАУКОВО-ПРАКТИчНІ ЗАХОДИ

6-й криміналістичний симпозіум 
Польського Криміналістичного Товариства ............................... 166

ХІ міжнародна науково-практична конференція 
«Криміналістика та судова експертологія: 
наука, навчання, практика» .................................................... 171

7 конференція Європейської Академії Криміналістики ............... 175

РЕЦЕНЗІЇ НА АКТУАЛьНІ ВИДАННЯ

В. Шепитько 
Актуальное издание по криминалистике ................................... 177

С. Веприцький 
Фундаментальна наукова праця з права: 
шлях до розбудови демократичної держави ............................... 180

НАШІ ПАРТНЕРИ

Збірник наукових праць «Теорія та практика 
судової експертизи і криміналістики» ....................................... 182

Збірник наукових праць «Питання боротьби зі злочинністю» ....... 182

Журнал «Експерт-криміналіст» ............................................... 182



A First Printed Criminalist № 10/2015

7
п

е
р

в
о

п
е

ч
а

т
н

ы
й

К
Р

и
М

и
Н

А
Л

и
С

Т
ъ

 №
 1

0
/2

0
1

5

TO THE READER

The next issue of the journal «A First Printed Criminalist» is prepared for 
publishing. It is connected with two important moments. The journal has reg-
ularly been printed for five years. This issue is the 10th and anniversary one. 
Although these numbers could look insignificant but we can already summa-
rize and speak about the Journal results. «A First Printed Criminalist» has con-
firmed 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 pub-
lished.

It is necessary to notice that the recommendations for articles and oth-
er 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 electron-
ic version of the journal and some important information about the Journal, 
Aims and Scope, Editorial Board, Submission, Publication Ethics and Malprac-
tice 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 Criminal-
istics, Criminal Law and Procedure Issues, Criminal Investigation, Criminalis-
tic 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 theo-
retical problems of criminalistics and its historical development (V. Terehovič, 
E. Nimande, Latvia), methodology of science (V. Konovalova, Ukraine), innova-
tive 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 topi-
cal interest in the issue. Some value can be given to an article about possibil-
ities 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 house-
hold chemicals on bloodstains (А. Lall, Estonia). The heading «Criminal Cases 
Study» includes the analysis of judge illegal sentencing in Ukraine (M. Shepit-
ko, 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 Asso-
ciation (Toruń, Poland), XI International Scientific and Practical Conference 
«Criminalistics and Forensic Science: Science, Studies, Practice» (Vilnius, Lith-
uania), 7th European Academy of Forensic Science Conference (Prague, Czech 
Republic). «Portrait Gallery of the Famous Criminalists» contains some infor-
mation 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 attor-
neys 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.

Head of the Editorial Board,
Chief Editor, V. Shepitko
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5 ДО ЧиТАЧА

Підготовка чергового номера журналу «Криміналіст першодрукований» 
пов’язана з двома важливими моментами: пройшло п’ять років як регулярно вихо-
дять друком номера даного журналу; цей випуск є 10-м ювілейним. Хоча ці цифри 
є вельми скромними, однак уже дозволяють підвести деякі підсумки. Журнал під-
твердив 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 уніфіка-
ції всіх статей і надання короткого їх викладу (анотації), ключових слів та списку 
використаних джерел англійською мовою. На сайті Міжнародного Конгресу Кримі-
налістів (www.crimcongress.com) розміщено електронну версію журналу та запропо-
новано важливу інформацію про завдання видання, цілі та можливості, редакційну 
раду, особливості подання матеріалів, угоду про етику публікації і відсутність зло-
вживань.

У цьому номері друкуються матеріали, надані колегами криміналістами з Есто-
нії, Латвії, Литви, Польщі, Росії, України. Журнал сформовано з таких рубрик: 
«Загальна теорія криміналістики», «Проблеми кримінального права та процесу», 
«Розслідування злочинів», «Проблеми криміналістичної тактики», «Судова екс-
пертиза»,  «Антологія криміналістики», «Портретна галерея видатних криміналіс-
тів», «Слідча та судова практика», «Науково-практичні заходи», «Рецензії на акту-
альні видання», «Наші партнери». 

У журналі значну увагу приділено загальнотеоретичним проблемам криміна-
лістики та її історичному розвитку (В. Терехович, Е. Німанде, Латвія), методології 
науки (В. Коновалова, Україна), використанню новітніх технологій в розслідуван-
ні 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 формуван-
ня 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 ство-
ренням 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 відбу-
лися останнім часом у криміналістиці та судовій експертизі: 6-го криміналістич-
ного симпозіуму Польського Криміналістичного Товариства (Торунь, Польща); 
XI міжнародної науково-практичної конференції «Криміналістика та судова екс-
пертологія: наука, навчання, практика (Вільнюс, Литва), 7 конференції Європей-
ської Академії Криміналістики (Прага, Чехія). У «Портретній галереї видатних 
криміналістів» розміщено інформацію про професора Рудольфа Арчибальда Рейс-
са (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, сту-
дентів юридичних навчальних закладів, а також слідчих, прокурорів, суддів, екс-
пертів, 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



Frühdruck Kriminalist № 10/2015

9
п

е
р

в
о

п
е

ч
а

т
н

ы
й

К
Р

и
М

и
Н

А
Л

и
С

Т
ъ

 №
 1

0
/2

0
1

5

К ЧиТАТЕЛЮ 

Подготовка очередного номера журнала «Криминалист первопечатный» связана 
с двумя важными моментами: прошло пять лет как регулярно выходят номера данно-
го журнала; этот выпуск является 10-м юбилейным. Хотя эти цифры являются весь-
ма скромными, однако уже позволяют подвести некоторые итоги. Журнал подтвер-
дил свою востребованность, значительный интерес читателя к большинству рубрик, 
широкую географию распространения. В опубликованных статьях и материалах, как 
представляется, удалось объединить высокую научность, информативность и прагма-
тизм.

Нельзя не отметить, что за последнее время в некоторой степени был изменен фор-
мат изложения материала. В силу того, что данный научно-практический юридиче-
ский журнал является международным и статьи могут быть поданы на одном из пяти 
языков (украинском, английском, немецком, французском, русском), возникла необ-
ходимость унификации всех статей и предоставления краткого их изложения (анно-
тации), ключевых слов, а также списка использованных источников на английском 
языке. На сайте Международного Конгресса Криминалистов (www.crimcongress.com) 
размещена электронная версия журнала и важная информация о задачах издания, 
целях и возможностях, редакционном совете, особенностях представления материа-
лов, соглашении об этике публикации и отсутствии злоупотреблений.

В этом номере печатаются материалы, поданные коллегами криминалистами из 
Латвии, Литвы, Польши, России, Украины, Эстонии. Журнал сформирован из следу-
ющих рубрик: «Общая теория криминалистики», «Проблемы уголовного права и про-
цесса», «Расследование преступлений», «Проблемы криминалистической тактики», 
«Судебная экспертиза»,  «Антология криминалистики», «Портретная галерея выда-
ющихся криминалистов», «Следственная и судебная практика», «Научно-практиче-
ские мероприятия», «Рецензии на актуальные издания», «Наши партнеры». 

В журнале значительное внимание уделено общетеоретическим проблемам кри-
миналистики, ее историческому развитию (В. Терехович, Э. Ниманде, Латвия), мето-
дологии науки (В. Коновалова, Украина), использованию новейших технологий в рас-
следовании преступлений (К. Крассовский, Польша). Актуальными представляются 
статьи, посвященные становлению мировоззрения следователя в современных усло-
виях (и. Басистая, Украина), а также его взаимодействию с работниками прокура-
туры (Е. Попова, Россия). Определенный интерес вызывает статья о возможностях 
классификации ложных показаний (О. Ващук, Украина). Своевременными являются 
материалы по проблемам судебной экспертизы: о формировании внутреннего убежде-
ния судебного эксперта (Г. Авдеева, Украина) и о воздействии бытовой химии на пят-
на крови (А. Лалль, Эстония). В рамках рубрики «Следственная и судебная практи-
ка» проведен анализ вынесения судьей заведомо неправосудного приговора, решения, 
определения или постановления (М. Шепитько, Украина).

В связи с существенным реформированием в Украине правоохранительных орга-
нов и созданием полиции возникла необходимость в размещении в рубрике «Новое в 
законодательстве» отдельных положений Закона Украины «О Национальной поли-
ции». 

Обращено внимание читателя также на наиболее значимые научные события, 
происшедшие за последнее время в криминалистике и судебной экспертизе: 6-й кри-
миналистический симпозиум Польского Криминалистического Общества (Торунь, 
Польша); XI международную научно-практическую конференцию «Криминалистика 
и судебная экспертология: наука, обучение, практика (Вильнюс, Литва), 7 конферен-
цию Европейской Академии Криминалистики (Прага, Чехия). В «Портретной галерее 
выдающихся криминалистов» размещена информация о профессоре Рудольфе Арчи-
бальде Рейссе (Rodolphe Archibald Reiss).

В рубрике «Антология криминалистики» представлена завершающая часть рабо-
ты профессора Н. Н. Бокариус «Жизнь и деятельность заслуженного профессора 
Николая Сергеевича Бокариус» в репринтном виде.  

Журнал рассчитан на научных сотрудников, преподавателей, аспирантов, студен-
тов юридических учебных заведений, а также следователей, прокуроров, судей, экс-
пертов, адвокатов и иных представителей правоприменения.

Редакционный совет журнала «Криминалист первопечатный» благодарит всех, 
кто оказывает помощь при его подготовке к печати.

Глава редакционного совета, 
главный редактор В. Ю. Шепитько
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General theory of criminalistics

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.) “Criminalis-
tics” 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 Com-
mon Law system. Nowadays, “Criminalistics” as a term started to use in English-speak-
ing countries (with a purpose of scientific terminology unification and helping in scien-
tific 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. Total-
itarian regimes scientists (in Nazi Germany and Soviet Union) developed and popular-
ized 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 knowl-
edge of Law.

HISTORICAl DEVElOPMENT Of 
CRIMINlISTICS IN lATVIA*

Vladimirs TEREHOVIČS
Doctor of Law, Barrister (Latvia)**

Elita NIMANDE
Doctor of Law, Associate Professor of Criminal Law Sciences 
Department of Law Faculty of Latvian University, Barrister 
(Latvia)***

* 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).

ЗАГАЛЬНА ТЕОРІЯ КРИМІНАЛІСТИКИ
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работа была результатом обоб-
щения и систематизации прак-
тических знаний, накопленных 
более чем за 25-летнюю рабо-
ту судебным следователем. В 
последствии термином «крими-
налистика» стали обозначать 
систему научных знаний о про-
цессе расследования преступных 
деяний. Особенностью системы 
знаний «криминалистика» про-
является в том, что она является 
следствием обобщения и форма-
лизации знаний, накопленных 
во время практической деятель-
ности в области уголовного пра-
воприменения, традиционного 
для государств континенталь-
ной системы права. Это обстоя-
тельство послужило причиной 
тому, что в государствах дру-
гих систем права термин «кри-
миналистика», а, следователь-
но, 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 структу-
ра совокупности терминов Сrime 
Investigation и Forensic Science 
отвечали содержанию и потреб-
ности процесса уголовного пра-
воприменения стран прецедент-
ного (общего) права. Сегодня в 

XIX век ознаменовался тем, 
что интенсивно стала развивать-
ся научная деятельность, осо-
бенно в области естествознания и 
техники. Достижения естествоз-
нания и техники стали энергич-
но внедряться в практическую 
деятельность людей. Как след-
ствие появилась потребность в 
построении целостных систем 
понятий, отражающих ту или 
иную сферу деятельности чело-
века. В целях индивидуализа-
ции такого рода систем понятий, 
данные системы обозначались 
терминами1  (лат. therminus – 
предел, граница), которые наи-
более точно и компактно отра-
жали ту или иную систему 
понятий. 

Принято считать, что тер-
мин «криминалистика»2  в 
конце XIX века был предло-
жен австрийским судебным 
следователем Гансом Гроссом 
(1847-1915) из Верхнего Штей-
ермарка, который опублико-
вал свой труд «Handbuch für 
Untersuchungsrichter»3. Данная 

1 Термин  (от латин. therminus – предел, гра-
ница) – это слово или словосочетание, кото-
рое однозначно раскрывает смысл научного 
понятия, его взаимосвязь и соотношение с 
другими понятиями.
2 Criminalis (lat.) – преступный, относящий-
ся к преступному.
3 В России с 1908 года данное издание извест-
но как «Руководство для судебных следовате-
лей как система криминалистики».

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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минологии и облегчения науч-
ного взаимопонимания термин 
Criminalistics стали употреблять 
также в англоязычных странах.

В начале ХХ века наиболее 
интенсивно идея криминали-
стики стала развиваться в Рос-
сийской империи и странах 
континентальной Европы. В 
последующем в криминалистике 
появились признаки «полицей-
ской модификации», которую 
наиболее явно пропагандирова-
ли и развивали специалисты в 
странах с тоталитарным режи-
мом (СССР и фашистская Гер-
мания). 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 криминалисти-
ки обычно излагают ее историю 
развития по давно устоявшим-
ся хронологическим эпохам и 
персоналиям криминалистов с 
пересказами их вкладов в раз-
витие криминалистики, био-
графических сведений о них и 
т.п. Такой способ описания име-
ет свои достоинства для пер-
воначального ознакомления с 
криминалистикой, но страдает  
догматизмом изложения и пред-
взятостью последователей той 
или иной академической школы 
криминалистики. В основном 
изложение развития кримина-
листки основывалось на демон-
страции постепенного внедре-

ния в практику расследования 
преступных деяний достижений 
технических дисциплин науки.

Авторам не известна ни одна 
целостная работа, в которой 
было бы дано «интернациональ-
ное» обоснование и описание раз-
вития различных следственных 
действий или специфики орга-
низации процесса расследова-
ния преступных деяний. Данные 
вещи в учебниках криминали-
стики и специальной литерату-
ре были даны на откуп читателю 
и хронологического системати-
зированного описания не содер-
жали. Такое положение вещей 
может быть объяснено «нацио-
нальностью» криминалистики, 
т.е. тем, что развитие знаний 
о процессе расследования пре-
ступных деяний напрямую зави-
село от традиций и нормативной 
базы того государства, в котором 
осуществлялась деятельность 
«расследование преступных дея-
ний». Таким образом «интер-
национальной» стороной раз-
вития криминалистики может 
быть только развитие техниче-
ских средств, которые исполь-
зуют в процессе расследования 
преступных деяний. «Нацио-
нальной» же стороной разви-
тия криминалистики являются 
развитие способов применения 
(следственные действия) техни-
ческих средств и особенности 
организации процесса расследо-
вания преступных деяний в том 
или ином государстве. Поэтому 
без учета вышеуказанных осо-
бенностей любое описание исто-
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рии развития криминалистики 
будет недостаточным и не пол-
ным.

Развитие криминалистики на 
территории Латвии напрямую 
было связано не только с дея-
тельностью конкретных органи-
заций и конкретных людей, но 
и с политическими процессами 
ХХ века, в которых проходило 
становление и развитие Латвии 
как независимого государства. 
После прекращения существо-
вания Российской империи, 
Латвия как независимое госу-
дарство, было образовано в 1918 
г. Независимость Латвии прод-
лилась до 1940 г., когда Латвия 
вошла в состав СССР (с 1941 г. 
по 1944 г. Латвия была оккупи-
рована фашистской Германией). 
С 1945 по 1990 гг. Латвия как 
Советская республика входила в 
состав СССР. 

Началом развития кримина-
листики 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 новей-
шим оборудованием, приобре-
тенным в Германии. В 1923 г. 
научным директором кабинета 
был назначен профессор Артур 
Кангер. А. Кангер для того вре-
мени был достаточно образован-
ным и эрудированным челове-
ком. А. Кангер с 1911 по 1918 гг. 
работал экспертом хими-
ком в Одесском управлении 
медицины. С 1921 по 1923 гг. 

А. Кангер был профессором и 
ректором Одесского института 
химии и фармации, знал в совер-
шенстве два иностранных языка 
(русский и немецкий). 

Корни традиций кримина-
листики Латвии основаны на 
идеях школы швейцарско-
го криминалиста профессора 
Рудольфа Арчибальда Рейсса 
(1876-1928), который пропаган-
дировал использование научно-
технических средств и методов 
в процессе расследования пре-
ступных деяний. Это подтверж-
дается следующими историче-
скими фактами. В начале ХХ 
века российский криминалист 
С.М. Потапов (1873-1957) дваж-
ды был в Лозанне на стажировке 
у Р.А. Рейсса и прослушал курс 
его лекций. В последствие запи-
си этих лекций были изданы в 
России1.  С  1914 г. С.М. Пота-
пов принимал активное участие 
в организации работы кабинетов 
научно-судебной экспертизы в 
Москве, Киеве и Одессе. С 1919 
по 1922 г. С.М. Потапов рабо-
тал в Одесском кабинете науч-
но-технической экспертизы. В 
это же время в Одессе, работая 
в области судебной экспертизы, 
А. Кангер перенял у С.М. Пота-
пова идеи криминалистики и, 
после полученного предложе-
ния, в 1923 г. возглавил Каби-
нет научно-судебной эксперти-
зы в Риге. Работа кабинета (а в 
последствие института) ориен-
тировалась не только на прак-

1 Рейсс Р. А. Научная техника расследования 
преступлений. – СПб., 1912.
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5 тический опыт расследования 
преступлений в Латвии, но и на 
современные достижения кри-
миналистики, которые регу-
лярно публиковались в таких 
изданиях как «Archiv für 
Kriminoligie», «Kriminalistische 
Monatshefte», «Kriminalistik», 
«Revue Internationale de 
Criminalistique» и других науч-
ных изданиях. Заслуги и авто-
ритет профессора А. Канге-
ра в области криминалистики 
были оценены научным сооб-
ществом – в 1931 г. профессор 
А. Кангер был избран полно-
правным членом Международ-
ной академии криминалисти-
ческих наук (Internationale 
Akademie für Kriminalistische 
Wissenschaften), которая была 
европейской организацией веду-
щих специалистов в области 
криминалистического знания. 

Об объеме и характере резуль-
татов научных работ, посвящен-
ных отдельным научным пробле-
мам расследования преступных 
деяний в Латвии, можно судить 
по некоторым публикациям и 
отчетам деятельности институ-
та научно-судебной эксперти-
зы. В период с 1922 по 1940 г. 
в Латвии были изданы толь-
ко несколько самостоятельных 
работ1  и отдельные публика-

1 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.

ции различных авторов в Вест-
нике Министерства юстиции 
(Tieslietu Ministrijas Vestnesis), 
которые можно отнести к обла-
сти криминалистики. 

C 1940 г., после утраты неза-
висимости и вхождения Лат-
вии в состав СССР, на основа-
нии Постановления Народного 
комиссариата юстиции Латвий-
ской ССР Научный институт 
судебной экспертизы находится 
в подчинении Народного комис-
сариата юстиции Латвийской 
ССР и его работа организует-
ся согласно положению, приня-
тому 11 октября 1940 г. Народ-
ным комиссариатом юстиции 
Латвийской ССР. Положение 
о Научном институте судебной 
экспертизы сразу оговаривает 
принципы организации работы 
этого учреждения:

1) работа института стро-
ится на достижениях советской 
науки;

2) работа института ведет-
ся 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 пер-
вое потрясение: после немецкой 
оккупации институт научно-
судебной экспертизы прекра-
тил свое существование, обору-
дование и библиотека института 
были разграблены. В 1944 г. про-
фессор  А. Кангер  иммигриро-
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вал в Германию, где длительное 
время преподавал криминали-
стику в Гумбольдтском универ-
ситете в Берлине. Так Научный 
институт судебной экспертизы 
Латвии после 23-х летней рабо-
ты прекратил свое существова-
ние.

После Второй мировой войны, 
по образцу организации в дру-
гих республиках СССР, в под-
разделениях МВД Латвийской 
ССР были созданы оперативно-
технические группы (ОТГ), а в 
Риге Оперативно-технический 
отдел (ОТО). Первыми сотрудни-
ками ОТО МВД ЛССР были Лев 
Франк, Олег Старчаков и Влади-
мир Кравченко. О. Старчаков с 
1949 по 1982 г. был бессменным 
руководителем ОТО (в процессе 
различных реорганизаций отдел 
также назывался «Научно-тех-
нический отдел (НТО) МВД» и 
«Экспертно-криминалистиче-
ский отдел (ЭКО) МВД». Сотруд-
ники НТО (ОТО, ЭКО) МВД 
Латвийской ССР научно-иссле-
довательской  работой не зани-
мались. 

В 1982 г. (приказом МВД Лат-
вийской ССР №03 от 7.01.82) 
создается Экспертно-крими-
налистический отдел (ЭКО), в 
котором были организованы: 

1) отделение криминали-
стических исследований;

2) лаборатория специальных 
исследований (физико-хими-
ческая, исследование пищевых 
продуктов, автотехническая, 
пожарно-техническая, биологи-
ческая, ядерно-физическая);

3) группа дактилосистемы 
«След»;

4) группа оперативной, кри-
миналистической и организаци-
онной техники.

В основном деятельность 
сотрудников отдела была огра-
ничена оказанием научно-техни-
ческой и методической помощи 
сотрудникам милиции и проку-
ратуры. Плановая подготовка 
кадров сотрудников НТО (ОТО, 
ЭКО) МВД Латвийской ССР осу-
ществлялась на базе учебных 
заведений СССР в Москве, Вол-
гограде, Саратове, Ленингра-
де и других городах СССР. из 
Москвы централизовано НТО 
(ОТО, ЭКО) МВД Латвийской 
ССР снабжался необходимой 
методической и научной лите-
ратурой. За годы существования 
НТО (ОТО, ЭКО) была собрана 
уникальная библиотека крими-
налистической и иной специаль-
ной литературы, а также уси-
лиями В. Кравченко был создан 
музей криминалистики, на базе 
которых в основном и проводи-
лась методическая работа НТО 
МВД Латвийской ССР. После 
1982 г. латвийская криминали-
стика понесла второе потрясе-
ние: после скоропостижной кон-
чины О. Старчакова ЭКО МВД 
Латвийской ССР (впоследствии 
Криминалистическим Центром 
(КЦ), Центром судебных экс-
пертиз (ЦСЭ)) руководили раз-
личные функционеры МВД Лат-
вийской ССР, которые не имели 
криминалистического образова-
ния и не обладали достаточным 
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5 пониманием особенностей дея-
тельности 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 Латвий-
ской ССР). 

В 1990 г. (приказом МВД Лат-
вийской Республики № 339 от 
2.12.90) при МВД Латвийской 
Республики (на правах опера-
тивного управления) создает-
ся Криминалистический центр 
(КЦ). В 1992 г. (приказом МВД 
Латвийской Республики № 43 
от 1.02.92) на базе КЦ создает-
ся Центр судебных экспертиз 
(ЦСЭ) МВД Латвийской Респу-
блики, в который входили сле-
дующие лаборатории:
1) лаборатория трасологиче-

ских экспертиз;
2) лаборатория баллистических 

экспертиз и исследования 
взрывчатых веществ;

3) лаборатория экспертиз доку-
ментов;

4) лаборатория фоноскопиче-
ских экспертиз;

5) лаборатория фото-видеотех-
нических экспертиз;

6) лаборатория физико-химиче-
ских экспертиз;

7) лаборатория экспертиз пище-
вых продуктов;

8) лаборатория пожарно-техни-
ческих экспертиз;

9) лаборатория биологических 
экспертиз;

10) дактилоскопическая группа.

В советское время в Латвии 
параллельно деятельности кри-
миналистических подразделе-
ний МВД Латвийской ССР кри-
миналистика развивалась в 
Латвийском государственном 
университете на кафедре уго-
ловно-правовых наук в основ-
ном усилиями преподавателей 
и. индулена1 и В. Смилгайни-
са2. Другие преподаватели кафе-
дры в основном занимались 
критикой «буржуазной кри-
миналистики», насыщая свои 
труды цитатами из работ осно-
вателей коммунистической иде-
ологии. После восстановления 
независимости Латвии разви-
тие криминалистики на кафедре 
уголовно-правовых наук Юри-
дического факультета Латвий-
ского университета осущест-
вляется в основном усилиями 
доцента др. Э.В. Ниманде.

Только в 1951 г. была органи-
зована Рижская научно-иссле-
довательская криминалистиче-
ская лаборатория министерства 
юстиции Латвийской ССР.

В состав лаборатории входи-
ли шесть сотрудников. Руково-
дителем лаборатории был назна-
чен бывший прокурор О. Паэгле. 

В 1968 г. на базе Рижской 
научно-исследовательской лабо-
ратории министерства юсти-
ции Латвийской ССР была 
1 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.
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организована Латвийская науч-
но-исследовательская лаборато- 
рия судебных экспертиз и кри-
минологии (НиЛСЭ) министер-
ства юстиции Латвийской ССР. 
В структуру лаборатории входи-
ли шесть отделов:
1) отдел трасологических, бал-

листических экспертиз и тех-
нической экспертизы доку-
ментов;

2) отдел почерковедческой экс-
пертизы;

3) отдел автотехнических экс-
пертиз;

4) отдел криминологии;
5) отдел бухгалтерских экспер-

тиз;
6) отдел информации.

Работа лаборатории освеща-
лась в трудах ее сотрудников, 
которые  публиковались в бюл-
летенях и сборниках научных 
работ лаборатории.

В период с 1940 по 1990 г. 
комплектация штатами создан-
ных экспертных структур Лат-
вии осуществлялась за счет спе-
циалистов, направляемых в 
Латвию ведомственными учреж-
дениями МВД СССР из других 
союзных республик, а также 
жителями Латвии, прошедших 
соответствующую подготовку в 
учебных заведениях МВД СССР. 
Методологическая работа по 
организации и  применению кри-
миналистических знаний была 
монополизирована. Центры этой 
работы в основном находились 
на территории РСФСР (Москва, 
Ленинград, Волгоград, Саратов, 
Томск и т.д.). Этим и объясня-

ется то, что за годы советской 
власти методическая работа по 
расследованию преступных дея-
ний в Латвии не была воплоще-
на ни в одном самостоятельном 
научном труде латвийских кри-
миналистов. Публичные высту-
пления специалистов Латвии 
по отдельным вопросам крими-
налистического знания (Мате-
риалы научной конференции, 
посвященной проблемам крими-
налистической экспертизы, М., 
1958, Комментарий к Уголов-
ному кодексу Латвийской ССР, 
Рига, 1982 и др.) в основном 
отображали мнения, высказан-
ные ранее российскими крими-
налистами. Помимо обучения, 
методическая работа проводи-
лась в виде регулярного снаб-
жения сотрудников милиции и 
экспертных учреждений специ-
альной и периодической литера-
турой по экспертной и кримина-
листической тематике.

После восстановления незави-
симости Латвии в 1990 г. и соз-
дания в Академии полиции Лат-
вии кафедры криминалистики 
возобновилась академическая 
работа в области криминали-
стики. Этому способствовал тот 
факт, что сотрудниками кафе-
дры криминалистики были экс-
перты-криминалисты с большим 
стажем практической работы 
и достаточным образованием 
О. Арайс, М. Вейдиня, В. Дру-
жинин, В. Миезис, В. Тере-
хович и др., а также специ-
алисты с большим стажем 
работы в следственных подразде-
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5 лениях В. Ензина, Е. Коновалов, 
Ю. Лайвиньш и др. Сотрудни-
ками кафедры криминалисти-
ки был опубликован целый ряд 
отдельных работ и различных 
публикаций в сборниках науч-
но-практических конферен-
ций, сборниках научных трудов 
и журнале Академии полиции 
Латвии «Административная и 
уголовная юстиция». 

В 2009 г. по решению Каби-
нета министров Латвийской 
Республики Академия поли-
ции Латвии была ликвидиро-
вана и академическая работа 
по развитию криминалистики 
Латвии проводится усилиями 
доцента  др. Э.В. Ниманде толь-
ко в Латвийском университете. 
С учетом интегративных про-
цессов стран Европейского сою-
за развитие практического при-

менения криминалистических 
знаний в Латвии происходит в 
пределах ведомств (экспертные 
учреждения, учреждения поли-
ции, судов, прокуратуры и т.п.) 
на основе межведомственных 
соглашений и утвержденных 
программ. 

Объективно оценивать реаль-
ное состояние развития крими-
налистики Латвии как приклад-
ной дисциплины можно только 
в контексте анализа реализации 
политики государства в области 
«борьбы с преступностью», т.е. 
в контексте анализа кадровой 
политики, технического обеспе-
чения и эффективности работы 
правоохранительных органов. 
При написании данной статьи 
авторы не ставили такую задачу.
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Abstract
The article is devoted to the criminalistics methodology problems. Author used the-

ory 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 dialec-
tics in relation to special branch of knowledge is an attempt to research special methodol-
ogy 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.

*     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).

Многие философские кон-
цепции нашли свое отраже-
ние в отдельных исследованиях 
теории познания, в частности, 
категорий диалектики. Сре-
ди названных проблем наибо-
лее привлекательной является 
проблема взаимосвязи методо-
логии диалектики и ее связи с 
методами частных наук, где она 
находит свое воплощение. В 
этом плане можно обнаружить 
немногочисленные попытки 

интерпретировать научные кон-
цепции диалектики к частным 
наукам, среди которых находят 
свое место юридическая наука и 
те ее многочисленные отрасли, 
которые очень робко обращают-
ся к  понятиям диалектики и их 
интерпретации  применительно 
к  таким ее отраслям как уголов-
ное право, уголовный процесс,  
криминология, криминалисти-
ка, гражданское право и др. 
Частные методы познания, фор-
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5 мулируемые в названных отрас-
лях правовой науки, оперяющи-
еся, как правило, на всеобщий 
диалектический метод, ограни-
чиваются чаще всего только упо-
минанием о значении диалекти-
ческого метода, не рассматривая 
его связи с методами частной 
науки, составляющими про-
грамму их  развития и  претво-
рения в них концепций диалек-
тики.

Наиболее ярко такую тен-
денцию подмены рассмотрения 
частных методов науки  общим  
лозунгом – диалектический 
метод – мы видим в  авторефера-
тах кандидатских и докторских 
диссертаций, претендующие на 
роль  познавательных методов 
в развитии собственных кон-
цепций  частных направлений. 
Рассмотрение диалектическо-
го метода в его применении к 
частным методам науки обычно 
ограничивается общим указани-
ем на его применение как исход-
ного метода  познания. Далее 
таких указаний как в учебниках 
для ВУЗов (по профильным дис-
циплинам) так и в диссертациях 
кандидатских и докторских поч-
ти не встречается. Стоит обра-
титься к вновь защищенным 
диссертациям по правовым про-
блемам, чтобы убедиться в той 
унылой  стандартизации изло-
жения методов исследования, 
где диалектический метод  упо-
минается как заглавный, а далее 
называются методы: историче-
ский,  структурного анализа, 
сравнительный и т. п. Диалек-

тический метод, в  сущности, не 
рассматривается1.

Во множестве других  диссер-
тационных исследований диа-
лектический метод только назы-
вается, его интерпретация в 
частные методы не называется, 
он всегда стоит особняком, как  
некий символ, которому  покло-
няются. Между тем, в истории 
возникновения и развития этой 
проблемы  мы обнаруживаем  
попытки и  монографические 
исследования, заслуживающие 
особого внимания. Речь идет о  
произведении известного бол-
гарского философа П. Гиндева, 
которому впервые принадлежит 
исследование проблемы позна-
ния в частной науке. В его моно-
графии «Диалектика позна-
ния в уголовно процессе» (1965) 
впервые исследованы проблем-
ные вопросы теории  познания 
в частной юридической области 
(уголовном процессе). Автором, 
с позиций философских кате-
горий, рассмотрена специфика 
познания в уголовно-процессу-
альной науке. 

1 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 заса-
ди застосування психологічного впливу 
у сфері судочинства: автореф. дис... канд. 
юрид. наук: 12.00.09. – К., 2011. – С. 3;  Бар-
цицька 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.
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исследование проблемы 
познания в уголовно-процессу-
альной науке было, пожалуй, 
первой  ласточкой и последней, 
которая принадлежала иссле-
дованиям как философов, так и 
юристов1. Примыкающее к этой 
проблеме произведения россий-
ских и украинских философов 
также свидетельствовали о зна-
чительном интересе к проблема-
тике познания в юридической 
деятельности. Среди таких про-
изведений можно назвать кни-
гу  А. А. Старченко «Логика в 
судебном исследовании», его же  
«Гипотеза»2, а также  произве-
дения известного украинского 
философа П. В. Копнина, рабо-
ты которого в области теории 
познания заслуживают самых 
высоких оценок3.

исследования, относящиеся  
к периоду 1966-70 гг. постепен-
но приближали проблемы тео-
рии познания к частным нау-
кам, рассматривая проблемы 
логики в правовой сфере и  роль 
последней в теории и практи-

1 См.: Гиндев П. Диалектиката на познание-
то в наказателния процес. – С., БАН, 1962. – 
296 с. Рецензия  на эту работу опубликова-
на в журнале «Философская мысль» (Болга-
рия, Институт философии Болгарской Акаде-
мии 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; Стар-
ченко А. А. Гипотеза. Судебная версия. – 
М., 1962.
3 Копнин П. В. Гипотеза и познание действи-
тельности. – К., 1962;  Копнин П. В. Рассудок 
и разум и их функции в познании // Вопросы 
философии, 1963. – № 4 – С.64 – 75.

ке судопроизводства. Назван-
ные проблемы впервые рас-
сматривались в произведениях 
А. А. Старченко, М. С.  Строговича, 
Г. Н. Александрова, А. М.  Ларина, 
Я. Пещака, В. Е. Коноваловой 
и др. Тематика частных вклю-
чений проблем познания (как 
логики и диалектики) главным 
образом касалась таких общих 
направлений, как логика в судо-
производстве, роль интуиции 
в познании, гипотеза и версия 
в расследовании, аналогия и ее 
роль в судопроизводстве, позна-
вательная функция логики в кри-
миналистической тактике и др.

Названные исследования 
постепенно приближали  право-
вую науку и ее отрасли к пони-
манию системы методов позна-
ния, отражающих взаимосвязь 
общей теории познания и ее 
интерпретации в частных (юри-
дических) науках.

Однако такое движение доста-
точно быстро исчерпало свои 
возможности и создание  мето-
дологии частных наук, заме-
нилось общим наименовани-
ем того, что главным методом 
познания является  диалектиче-
ский метод, а остальные методы 
относились к частно-научным. 
Такая тенденция особенно ярко 
нашла свое отражение в   крими-
нальном цикле правовых наук, 
в частности, в криминалистике. 

Первые попытки определить 
методы науки и их систему при-
менительно к криминалистике 
принадлежали Р. С. Белкину, 
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5 который в многочисленных 

изданиях учебников  кримина-
листики и других произведени-
ях обозначил методы познания в 
этой частной отрасли, соединив 
их с предметом исследования. 
К таким методам он относил, 
главным образом, частно-науч-
ные методы, присущие имен-
но этой отрасли знания, относя 
к общенаучным методы изме-
рения, сопоставления и другие. 
Находя в них якобы  прелом-
ление  диалектического метода 
как всеобщего метода познания. 
Следует отметить, что Р. С. Бел-
кин в своем «Курсе  криминали-
стики» и в других учебниках дал 
достаточно полную  классифика-
цию методов криминалистики, 
не затрагивая всеобщего метода 
познания.

Названные методы, состав-
ляющие  методологию крими-
налистики в той или иной мере 
были изложены и в учебниках 
других авторов, которые пред-
почитали изложение частных 
специальных методов рассмо-
трению отдельных форм позна-
ния, применительно к  частной 
науке.  Единственным методом 
познания, отражающим интер-
претацию  категорий диалекти-
ки, был метод идентификации, 
наиболее полно представлен-
ный проф. С. М. Потаповым  и 
далее возвышенный до «теории 
идентификации», ставшее «аль-
фой и омегой» криминалистики. 
Увлечение этой  теорией оста-
вило неисследованными другие 

категории материалистической 
диалектики, таких как анализ 
и синтез,  причина и следствие, 
сущность и явление, общее и 
единичное,  тождество и  разли-
чие и др., являющиеся категори-
ями познания.  Между тем, как 
их разработка серьезно бы рас-
ширила методологические осно-
вы криминалистической науки 
и их практическую интерпрета-
цию. Следует обратить внима-
ние на то, что в криминалисти-
ческой литературе, в частности 
в учебниках криминалистики 
наметилась достаточно жесткая 
тенденция рассматривать про-
блемы методологии как систе-
мы частных методов, присущих 
науке, игнорируя диалектиче-
ский метод, а в отдельных слу-
чаях, подменяя его  категория-
ми логики, что не соответствует  
правильному пониманию мето-
дологических концепций.

Отдельные положения логи-
ки, как науки о правильном 
мышлении, стали занимать 
позиции теории познания, что 
явно не означает восполнения 
функций познания. Положения 
анализа,  измерения, сравне-
ния, интуитивного и дедуктив-
ного методов интерпретируются 
как отдельные положения мето-
дологии познания, якобы тяго-
тея к отдельным положени-
ям диалектики. Начало такого 
рода изложению методологии 
было положено  в учебниках 
и  отдельных курсах кримина-
листики проф. Р. С. Белкина, 
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а далее последовательно изла-
гается и в  учебниках других 
авторов и авторских коллек-
тивов. Так, если обратиться к 
учебникам под редакцией проф. 
Р. С. Белкина, и его собствен-
ным учебникам, мы обнаружи-
ваем следующее  изложение  
названной проблемы.

Так, в одном из первых учеб-
ников криминалистики (кол-
лектив авторов) под редакцией 
проф. Р. С. Белкина методы кри-
миналистики  изложены  в опре-
деленной системе, как обще-
научные и специальные, где  
марксистский диалектический 
метод именуется заглавным, 
основным, проникающим  част-
ные методы науки. Рассмотре-
ние этого метода сосредоточено в 
следующих словах: «Диалекти-
ческий метод выступает в кри-
миналистике, как и в других 
частных науках в качестве базо-
вого метода науки, т.е. такого 
метода, на котором, основыва-
ется, из которого вытекают все 
другие методы,  применяемые в 
научных исследованиях – общие 
(общенаучные и специальные 
методы криминалистики»)1. 
Более подробной интерпрета-
ции диалектического метода мы 
не обнаруживаем здесь и во всех 
последующих изданиях  крими-
налистики  под редакцией или 
авторством проф. Р. С. Белкина.

Вместе с тем, как представля-
ется, в работе, изданной проф. 

1 См.: Криминалистика / под. ред. Р.С. Бел-
кина. – М.: Юрид. лит., 1986. – С. 31.

Р. С. Белкиным, десятью года-
ми позже и представляющей 
собой явление в криминалисти-
ческой 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 криминалисти-
ке, в частности, таких ее катего-
рий, как  тождество и различие,  
причина и следствие. Автором 
очень  широко были представле-
ны соотношения категорий диа-
лектики и их значение в разви-
тии теории криминалистики и 
ее частных направлений3.  

именно в рассмотрении этих 
теорий мы обнаруживаем вза-
имосвязь диалектики с  науч-
ными положениями частных 
наук. К сожалению, рассмотре-
ние проблем метода диалектики 
в интерпретации к частным нау-
кам, мы не находим ни в россий-
ских изданиях учебников кри-
миналистики, ни в украинских 
изданиях.

В традиционном изложе-
нии диалектического мето-
да познания в криминалисти-
ке мы находим и в учебниках 
(коллективных), под редакцией 
2 Белкин Р.С. Курс криминалистики: Частные 
криминалистические теории. В 3-х т. Т. 2. – 
М.: Юристъ, 1997. – 464 c.
3 Там же. – С. 244, 393.
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5 В. Ю. Шепитько и в его автор-

ском учебнике, где  рассматри-
ваемый вопрос обозначен без 
достаточной детализации1.

Попытка рассмотрения диа-
лектического метода как все-
общего метода познания  и его 
интерпретации в криминалисти-
ке была предпринята в учебни-
ке криминалистики, изданном 
коллективом киевских ученых. 
их утверждения сводились  к 
тому, что диалектический метод 
не является  единственным все-
общим методом, а существу-
ет наравне с  метафизическим 
и иными методами и поэтому 
его стандартизация не являет-
ся  правильной2.  Ограничиваясь 
таким утверждением, авторы 
не рассматривали возможно-
сти дальнейшей интерпретации 
названных методов примени-
тельно к частной отрасли.

интерпретацию отдельных 
категорий  диалектики, приме-
нительно к частной области зна-
ния можно проследить на при-
мере  рассмотрения  названных 
категорий применительно к про-
цессу расследования  преступле-
ний. Процесс расследования по 
своей сущности является  про-
цессом познания. Его специфи-
ка заключается в том, что позна-

1 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: підруч- 
ник / Т. В. Варфоломеєва, В. Г. Гончаренко, 
В. І. Бояров [та ін.]. – К. : Юрінком Інтер, 
2011. – С. 31, 32.

ние в  этой  сфере человеческой 
деятельности осуществляется в 
форм доказывания. Собирание 
доказательств осуществляется 
посредством проведения след-
ственных действий, а исследо-
вание и оценка доказательств 
состоит в уяснении содержа-
ния, сведений о фактах, провер-
ке этих сведений, установлении 
их достоверности.

Своеобразие процесса позна-
ния при расследовании преступ-
лений состоит, главным обра-
зом, в том, что предметом его 
являются общественно опас-
ные и противоправные деяния. 
их исследование в большин-
стве случаев осложняется тем, 
что они, как правило, не пред-
стают перед лицом, производя-
щим расследование в виде пол-
ной картины. В распоряжении 
следователя имеются только 
немногие отдельные следы, ана-
лизируя которые он должен вос-
становить картину происшедше-
го во всей сложности ее. Поэтому 
мыслительная и процессуаль-
ная деятельность следовате-
ля протекает в таких условиях, 
когда не видны нити естествен-
ных причинных связей, уничто-
жены или замаскированы сле-
ды, отношения между вещами 
и событиями предстают нередко 
в перевернутом виде, сущность 
явлений в ряде случаев извра-
щена. Это и определяет характер 
деятельности следователя как 
познавательной. Содержани-
ем познания при расследовании 
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преступлений является мысли-
тельная деятельность, подчи-
ненная общим законам мыш-
ления, формой же, в которой 
протекает познание в данной 
конкретной области является 
специфическая, определяемая 
уголовно-процессуальным зако-
ном деятельность, регулирую-
щая процесс собирания доказа-
тельств.

По своей гносеологической 
природе познание при рассле-
довании преступлений тож-
дественно познанию вообще. 
Познание в процессе расследо-
вания подчинено общим зако-
нам гносеологии. Законы и 
категории материалистической 
диалектики в данной области, 
как и в других областях являют-
ся единственно научным мето-
дом познания. Диалектика в 
познании конкретного (в рассле-
довании преступлений) прояв-
ляется в восхождении от живого 
созерцания (чувственного позна-
ния) к абстрактному мышлению 
(логическому познанию).

Чувственная ступень позна-
ния в области расследования 
преступлений не носит тако-
го непосредственного харак-
тера, как в областях знаний, 
имеющих своим предметом 
физические, химические, био-
логические явления. О непо-
средственном восприятии здесь 
можно говорить только в отно-
шении результатов происшед-
шего события, выступающих 
в виде следов преступления в 

широком понимании этого сло-
ва. К таким следам относятся 
как следы в прямом смысле – 
следы рук, ног, орудий взлома, 
транспорта, так и следы, выра-
женные в иных формах: показа-
ния свидетелей, подозреваемых 
и др. Но и такая ограниченная 
непосредственность восприя-
тия относительно события пре-
ступления создает необходимые 
предпосылки для его познания. 
Процесс познания в расследова-
нии осуществляется с помощью 
категорий анализа и синтеза, 
причины и следствия, сущно-
сти и явления, тождества и раз-
личия и др. Применение их соот-
ветственно в каждой области 
знания обладает особенностями, 
определяемыми соотношением 
общего диалектического метода 
и специальных методов частных 
наук.

Так, диалектические катего-
рии анализа и синтеза, сущности 
и явления в процессе познания 
при расследовании преступле-
ний приобретают специфику. 
В частности, анализ в процессе 
расследования выступает в раз-
ных формах, в зависимости от 
того, какие функции он выпол-
няет. Анализ события преступ- 
ления по его следам, производи-
мый при  осмотре места происше-
ствия выступает как условное, 
мысленное расчленение, обосо-
бленное рассмотрение обстанов-
ки, обстоятельств, следов и др. 
Анализ при подготовке и произ-
водстве допроса заключается в 
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5 изучении конкретных матери-

алов, имеющихся в распоряже-
нии следователя, формировании 
вопросов, определении тактиче-
ской линии допроса и т.п.

Специфика применения кате-
гории сущности и явления при 
познании в области расследо-
вания также определена пред-
метом исследования. Сущность 
отдельных явлений, представ-
ляющих собой результат пре-
ступного действия не только не 
выступает на поверхности, но 
маскируется, является в пере-
вернутом виде, тщательно вуа-
лируется. Такие трудности в 
познании сущности отдельных 
явлений при расследовании 
имеют место в случаях, когда 
сокрыты следы преступления, 
инсценирована обстановка собы-
тия преступления. Чаще всего в 
качестве исходного момента сле-
дователь располагает определен-

ным (большим или меньшим) 
комплексом данных, характе-
ризующих результаты преступ-
ного действия. Эти первона-
чальные данные выступают как 
следствия определенных при-
чин, установить которые и вхо-
дит в задачу следователя.

Одной из особенностей позна-
вательного процесса при рассле-
довании является установление 
истины, то есть выяснение всех 
обстоятельств преступного собы-
тия. Установление объективной 
истины происходит путем постро-
ения следственных версий, раз-
личного рода и значимости. 

Рассмотрение отдельных 
категорий диалектики примени-
тельно к частной отрасли знания 
является попыткой исследова-
ния частных  методологий нау-
ки на примере интерпретации 
положений теории  отражения.
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* 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 тех-
нологий и управления (Россия).

ABOUT THE NECESSITY Of INVESTIGA-
TOR AND PROSECUTOR INTERACTION 
IN CRIMINAl CASES WITH A PERSPEC-
TIVE Of COURT CONSIDERATION IN 
SPECIAl PROCEDURE* 

Helen POPOVA
PhD in Law, Senior Lecturer of Criminal Law Disciplines 
Department of East-Siberian State University of Technology 
and Management (Russia)**

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. Inves-
tigator 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 spe-
cial 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 scientif-
ic 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 зако-
ном ходатайствовать о рассмо-
трении уголовного дела судом в 
особом порядке лицо, подвергаю-
щееся уголовному преследованию, 

может при ознакомлении с мате-
риалами уголовного дела или на 
предварительном слушании (ч. 2 
ст. 315 УПК РФ). Таким образом, 
до окончания производства по уго-
ловному делу традиционно следо-
ватели (дознаватели) не обращают 
внимания подозреваемого (обви-
няемого) на возможность рассмо-

ПРОБЛЕМИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА 
ТА ПРОЦЕСУ

criminal laW anD ProceDUre issUes
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трения дела судом в порядке гл. 40 
УПК РФ, разъясняя ему соответ-
ствующее право только по оконча-
нии расследования при ознакомле-
нии с материалами дела. На данное 
обстоятельство в рамках аноним-
ного интервьюирования указали 
практически 100% следователей 
(дознавателей)1. 

В то же время обвиняемый наде-
лен правом ходатайствовать о рас-
смотрении дела судом в особом 
порядке вне зависимости от того, 
содействовал ли он органам пред-
варительного расследования или 
активно им противодействовал. 
Тот факт, что противодействие рас-
следованию со стороны подозрева-
емого, обвиняемого в той или иной 
мере присутствует по каждому уго-
ловному делу, подтвердили 100% 
следователей (дознавателей). При 
этом, как отметили респонденты, 
несмотря на различного рода акты 
противодействия около 90% обви-
няемых, имеющих право заявить 
ходатайство о постановлении при-
говора в порядке гл. 40 УПК РФ, по 
окончании расследования прини-
мают решение реализовать данное 
право, что указывает на достиже-
ние некоего компромисса со сто-
роной обвинения. В связи с этим 
представляется, что большая часть 
актов противодействия, реализо-
ванная стороной защиты на досу-
дебных стадиях, не имеет смысла. 
именно к такому неожиданному 

1 Интервьюирование осуществлялось  в 
Забайкальском крае, Иркутской области, 
Республике Бурятия в отношении 102 следо-
вателей (дознавателей).

выводу пришли 27% респондентов 
(следователей, дознавателей, адво-
катов2).  А раз так, может быть, сто-
ит указывать лицу, подвергающе-
муся уголовному преследованию, 
на подобного рода закономерность 
еще до окончания досудебного про-
изводства по делу.

Хотелось бы отметить, что в 
литературе уже обращалось вни-
мание на возможность и необхо-
димость разъяснения сущности 
особого порядка подозреваемому, 
обвиняемому задолго до окончания  
расследования. Так, П.Н. Ремен- 
ных справедливо считает, что, для 
того чтобы реализовать задачи, 
стоящие перед институтом особо-
го порядка,  правоприменителю 
необходимо добиться сотрудниче-
ства обвиняемого с органами пред-
варительного расследования. Для 
решения данной проблемы право-
применитель должен  увязать вое-
дино стимул, указанный в Общей 
части УК РФ, со стимулами, пред-
усмотренными гл. 40 УПК РФ, и 
разъяснить их лицу, находящему-
ся под следствием, еще до предъ-
явления ему обвинения, а не при 
ознакомлении с материалами уго-
ловного дела, как это предусмотре-
но ст. 217 УПК РФ3. 

Проводимое нами на протяже-
нии более 7 лет исследование осо-

2 Нами было проведено интервьюирование 
89 адвокатов-защитников, осуществляющих 
свою деятельность в Иркутской области, 
Забайкальском крае, Республике Бурятия.
3 Ременных  П. Н. Теоретические основы и 
практика применения особого порядка судеб-
ного разбирательства: дис. …канд. юрид. 
наук: 12.00.09. − Барнаул, 2006. − С. 140.
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большой комплекс преимуществ, 
который предоставляют обвиня-
емому нормы гл. 40 УПК РФ. К 
подобного рода преимуществам в 
первую очередь относятся те, что 
предусмотрены законом: обяза-
тельное участие защитника в уго-
ловном судопроизводстве (п. 7 ч. 2 
ст. 51, ч. 1 ст. 315 УПК РФ);  назна-
чение наказания, которое не может 
превышать 2/3 максимального 
срока или размера наиболее стро-
гого вида наказания за совершен-
ное преступление (ч. 5 ст. 62 УК 
РФ, ч. 7 ст. 316 УПК РФ); освобож-
дение от уплаты процессуальных 
издержек (ч. 10 ст. 316 УПК РФ). 
Кроме того, следует выделить пре-
имущества, которые обусловлены 
особенностями реализации норм 
гл. 40 УПК РФ. В их числе следую-
щие: свидетели на судебное заседа-
ние не вызываются; государствен-
ный обвинитель, излагая суду свои 
предложения о применении уго-
ловного закона и назначении нака-
зания, 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 свобо-
ды – вида наказания и т. д. Сюда 
же можно отнести преимущества, 
обусловленные правилами назна-
чения наказания, в случае если 
имеют место смягчающие наказа-
ние обстоятельства, рецидив пре-
ступлений, совершено нескольких 

преступлений и т. п.1. На основе 
выделенных преимуществ, кото-
рые предоставляют лицу, подвер-
гающемуся уголовному преследо-
ванию нормы об особом порядке, 
нами была разработана Памятка 
подозреваемому (обвиняемому). В 
ней не только приводится полный 
комплекс таких преимуществ, 
но и разъясняется, что восполь-
зоваться ими можно при условии 
добровольного отказа от противо-
действия уголовному преследова-
нию2. Памятка была внедрена в 
практическую деятельность следо-
вателей (дознавателей), предлагав-
ших ее для ознакомления подозре-
ваемым (обвиняемым), уголовные 
дела в отношении которых имели 
реальную перспективу рассмотре-
ния судом в особом порядке (гл. 40 
УПК РФ). 

Результаты внедрения свиде-
тельствуют о том, что использо-
вание комплекса преимуществ, 
которые предоставляет лицу, под-
вергающемуся уголовному пресле-
дованию особый порядок, позво-

1 Более подробно см.: Попова Е. И. Крими-
налистическое обеспечение деятельности 
следователя по применению норм об особом 
порядке принятия судебного решения при 
согласии обвиняемого с предъявленным ему 
обвинением по уголовным делам о хищени-
ях: дис. …канд. юрид. наук: 12.00.12. − Крас-
нодар, 2013.
2 См.: например, Гармаев Ю. П., Попова Е. И. 
Краткое руководство для следователя по 
использованию на предварительном след-
ствии норм об особом порядке, предус-
мотренном главой 40 УПК РФ // Оф. сайт 
МАСП // Режим доступа: http://www.iuaj.net/
node/1341 – Загл. с экрана (дата обращения 
25.04.2015).
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ляют повысить оперативность, 
качество расследования, добиться 
полного или частичного преодоле-
ния противодействия уголовному 
преследованию со стороны защи-
ты. На это указали 66% опрошен-
ных следователей (дознавателей). 
В то же время респонденты сдела-
ли ряд комментариев, в которых 
отметили, что момент принятия 
решения о разъяснении комплек-
са преимуществ, который предо-
ставляет лицу, подвергающемуся 
уголовному преследованию особый 
порядок, должен определяться по 
каждому уголовному делу инди-
видуально. Обобщив их коммента-
рии, можно прийти к выводу о том, 
что принятие решения о разъясне-
нии комплекса преимуществ зави-
сит от следующих факторов:

1) убежденности следователя 
(дознавателя) в высокой вероят-
ности  рассмотрения дела судом в 
порядке в гл. 40 УПК РФ;

2) убежденности этого долж-
ностного лица в том, что сторо-
на обвинения действительно рас-
полагает (или в ближайшее время 
гарантированно будет распола-
гать) 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 отно-
сительно того, будет ли обвиняе-
мый по окончании расследования 
по уголовному делу обладать пра-

вом заявить ходатайство о поста-
новлении приговора без проведе-
ния судебного разбирательства в 
общем порядке либо не будет обла-
дать таким правом. Такое прогно-
зирование может осуществлять-
ся следователем (дознавателем) не 
только на стадии предварительно-
го расследования, но и на стадии 
возбуждения уголовного дела, а в 
некоторых случаях – и при прове-
дении доследственной проверки. 

В то же время подобное прогно-
зирование реальности судебной 
перспективы рассмотрения дела в 
порядке гл. 40 УПК РФ во многом 
зависит от полноты доказатель-
ственной базы стороны обвине-
ния, от того, насколько следовате-
лю (дознавателю) удалось убедить 
в прочности своей позиции сторо-
ну защиты. «Не столько прямое 
убеждение, сколько именно аргу-
ментация прочности собственной 
позиции в форме демонстрации 
возможностей следствия и госу-
дарственного обвинения в суде 
связана как с перспективой изо-
бличения, так и с определени-
ем целесообразности компромис-
са. Аргументация прочности своей 
позиции есть лишь форма косвен-
ного убеждения, построенного на 
формировании у противника под-
спудных мыслей о бессмыслен-
ности противодействия»1. Таким 
образом, следователь (дознава-

1 Попова И. А. Тактико-криминалистическое 
обеспечение компромиссных процедур в уго-
ловном судопроизводстве: автореф. дис... 
канд. юрид. наук: 12.00.09. – Саратов, 2011. 
– 27 с.
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5 тель) должен убедить сторону 
защиты в бессмысленности про-
тиводействия и невозможности 
постановления оправдательно-
го приговора. При этих условиях 
указанному должностному лицу 
рекомендуется предложить подо-
зреваемому (обвиняемому) вос-
пользоваться полным комплексом 
преимуществ особого порядка при 
условии принятия стороной защи-
ты добровольного решения об отка-
зе от противодействия уголовному 
преследованию. 

При этом необходимо учиты-
вать личностные качества само-
го подозреваемого (обвиняемо-
го), наличие у него криминальной 
антиобщественной установки, 
активность противодействия орга-
нам предварительного расследо-
вания, а также форму участия 
защитника. Например, для пре-
ступников имеющих стабильное 
материальное положение, и заклю-
чивших с адвокатом соглашение 
характерно активное противодей-
ствие предварительному расследо-
ванию и последующему судебному 
разбирательству. 

Безусловно, что тактический 
замысел следователя (дознавате-
ля), направленный на разъясне-
ние таким лицам целесообразно-
сти отказа от противодействия, во 
многом  зависит от того, насколько 
удалось убедить в этом защитника, 
поэтому «аргументы, приводимые 
следователем, должны быть вески-
ми, убедительными, реальными, 
основанными на законе, а не на 
эмоциях, то есть должны быть рас-

считаны на интеллектуальную и 
профессиональную оценку со сто-
роны защитника»1. 

При таких условиях рекомен-
дуется реализовывать действия 
по достижению компромисса со 
стороной защиты в основном тог-
да, когда органы предварительно-
го расследования будут обладать 
совокупностью допустимых дока-
зательств виновности лица в совер-
шении преступления.

Таким образом, следователь 
(дознаватель) может использо-
вать нормы гл. 40 УПК РФ с целью 
достижения разумного компромис-
са со стороной защиты. При этом 
следует отметить, что «никакие 
компромиссы ни с одним из участ-
ников предварительного следст- 
вия, в ущерб полному, всесторон-
нему и объективному расследо-
ванию преступления, не могут 
иметь место»2. Полностью разде-
ляя эту точку зрения, считаем, что 
деятельность следователя (дозна-
вателя) по достижению компро-
мисса с подозреваемым (обвиня-
емым), его защитником может 
осуществляться только при не- 
уклонном соблюдении действую-
щего законодательства, а такти-

1 Дереберг М. А. Особенности тактики про-
изводства следственных действий с участием 
защитника: дис… канд. юрид. наук: 12.00.09. 
− М., 2001. − С. 90.
2 Пацкевич А. П. Криминалистические аспек-
ты преодоления конфликтных ситуаций в 
процессе расследования преступлений // 
Вопросы  криминологии,   криминалистики  
и  судебной  экспертизы:  сб.  науч.  тр.  /  ГУ 
«ЦСЭиК Министерства юстиции Республи-
ки Беларусь». – Минск: Право и экономика, 
2012. – Вып. 2/32. – С. 86.
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ческие приемы и рекомендации, 
используемые при осуществлении 
такой деятельности, должны отве-
чать критериям допустимости. 

В настоящее время в среднем 
более чем 50% всех уголовных дел 
суд рассматривает в особом поряд-
ке принятия судебного решения 
при согласии обвиняемого с предъ-
явленным ему обвинением. Как 
известно одним из условий поста-
новления приговора в порядке гла-
вы 40 УПК РФ является согла-
сие государственного обвинителя 
с заявленным обвиняемым хода-
тайством. Указанное ходатайство 
обвиняемый, как правило, заявля-
ет по окончании предварительного 
расследования, а вот согласие либо 
несогласие с ним государственный 
обвинитель официально выражает 
намного позже – в судебном засе-
дании. При этом государственный 
обвинитель принимает решение по 
вопросу о рассмотрении дела судом 
в особом порядке на основе соб-
ственного мнения, сложившегося 
по результатам изучения матери-
алов уголовного дела. Прокурор, 
утверждая обвинительное заклю-
чение и изучая материалы уголов-
ного дела, в которых присутствует 
ходатайство, заявленное в поряд-
ке ст. 315 УПК РФ вообще не упол-
номочен выражать свое мнение по 
поводу возможности рассмотре-
ния дела в порядке гл. 40 УПК РФ. 
 А вместе  с тем взаимодействие сле-
дователя и прокурорских работни-
ков на досудебных стадиях по уго-
ловным делам, которые имеют 
перспективу рассмотрения судом в 

особом порядке способствовало бы 
следующему:

1. Повышению соблюдения 
прав и свобод участников уголов-
ного процесса, посредством уве-
личения контроля и надзора за 
предварительным следствием со 
стороны прокуратуры.

2.  Более взвешенному приня-
тию решения относительно воз-
можности рассмотрения уголов-
ного дела в порядке главы 40 УПК 
РФ.

3. Более качественному под-
держанию обвинения при рассмо-
трении уголовного дела в особом 
порядке.

4. Расширению тактического 
арсенала следователя по преодоле-
нию противодействия уголовному 
преследованию и, как следствие, 
положительному посткриминаль-
ному поведению обвиняемого. 

Как видим преимущества вза-
имодействия следователя с проку-
рором, государственным обвини- 
телем по вопросам возможного рас-
смотрения уголовного дела судом 
в особом порядке очевидны. Тем 
не менее такое  взаимодействие на 
стадии предварительного рассле-
дования в настоящее время прак-
тически отсутствует. Это, в том 
числе, подтверждается результа-
тами проведенного нами анкетиро-
вания сотрудников прокуратуры, 
в чьи полномочия входят надзор 
за предварительным расследова-
нием, утверждение обвинитель-
ного заключения (обвинительного 
акта1), поддержание государствен-

1 Мы намеренно не упоминаем обвинитель-
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5 ного обвинения в суде1.  На вопрос 
о том, приходилось ли Вам обсуж-
дать со следователем до окончания 
предварительного расследования и 
ознакомления обвиняемого с мате-
риалами уголовного дела вопрос 
о перспективе судебного разби-
рательства в особом порядке, все 
респонденты ответили отрицатель-
но. Лишь 15% респондентов ука-
зали, что при решении вопроса о 
возможности рассмотрения дела 
судом в особом порядке им прихо-
дилось выяснять мнение по это-
му вопросу следователя, осущест-
влявшего расследование.  

Однако представляется, что вза-
имодействие следователя с ука-
занными сотрудниками прокура-
туры существенно облегчило бы 
его деятельность   по достижению 
компромисса со стороной защиты, 
особенно с учетом того, что,   «уча-
ствуя в рассмотрении уголовных 
дел, прокурор изучает и анализи-
рует судебную практику, деталь-
нее знает требования, предъявляе-
мые судом к следственным и иным 
процессуальным документам, к 
доказательствам, прежде всего, 
при их оценке с позиций допусти-

ное постановление, поскольку, полагаем, что 
рекомендации по взаимодействию дознавате-
ля и прокурорских работников должны раз-
рабатываться  с учетом специфики и практи-
ки применения дознания, осуществляемого в 
сокращенной форме.
1 Нами было проведено анкетирование 93 
сотрудников прокуратуры Республики Буря-
тия, Забайкальского края, Иркутской обла-
сти, в чьи полномочия входят надзор за пред-
варительным расследованием, утверждение 
обвинительного заключения, поддержание 
государственного обвинения в суде.

мости и т. д.»2. Здесь уместно при-
вести мнение начальника отдела 
по надзору за исполнением зако-
нов о федеральной безопасности, 
межнациональных отношени-
ях и противодействии экстремиз-
му прокуратуры Омской области 
и. Мурашкина. Автор указывает, 
что своевременное, точнее – забла-
говременное изучение уголовного 
дела государственным обвините-
лем, при необходимости – обсужде-
ние полученных результатов пред-
варительной оценки доказательств 
с лицом, утвердившим обвини-
тельное заключение (обвинитель-
ный акт), следователем или дозна-
вателем позволит с большей долей 
вероятности говорить о возможно-
сти проведения особого порядка 
уголовного судопроизводства3.

По нашему мнению, вопрос о 
взаимодействии следователя и 
надзирающего прокурора, проку-
рора утверждающего обвинитель-
ное заключение (обвинительный 
акт), государственного обвините-
ля можно было бы урегулировать в 
рамках проведения координацион-
ных совещаний правоохранитель-
ных органов, руководит которыми, 
как известно, прокурор соответ-
ствующего уровня4. На таких сове-

2 Балакшин В. С. Независимый – зависимый 
следователь // Законность. – 2011. – №10. – 
29-34.
3 Мурашкин И. Роль прокурора при рассмо-
трении уголовных дел без судебного разби-
рательства // Законность . – 2011. –  №9. – С. 
37-40.
4 Такие координационные совещания регу-
лярно проводятся на уровне района, города, 
субъекта РФ и т. д.
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щаниях могут быть выработаны  
единые подходы по вопросам вза-
имодействия со следователем, в 
случае если он принимает реше-
ние об осуществлении расследо-
вания с учетом возможности рас-
смотрения уголовного дела судом 
в особом порядке. Ведь «следова-
тели и прокуроры, надзирающие 
за процессуальной деятельностью, 
и государственные обвинители – 
звенья единой цепи, объединенной 
общей задачей – обеспечить закон-
ность и неотвратимость наказания 
за преступление»1.

Представляется тактически вер- 
ным, 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 извест-
ность и о достижении компромисса 
со стороной защиты. Вопрос о фор-
ме такого уведомления (письмен-
но, устно) следует решить на коор-
динационном совещании. 

В рамках координационного 
совещания могут быть рассмотре-
ны правоприменительная практи-
ка региона и вопрос о том, в каких 
типичных случаях, при каких 
условиях государственный обви-
нитель может и должен не согла-
ситься или согласиться на рас-
смотрение дела судом в особом 
порядке. По результатам коорди-

1 Аббасов А., Гусев В. Взаимодействие госу-
дарственного обвинителя с органами пред-
варительного расследования // Законность. – 
2011.  – № 9. – С. 19-22.

национного совещания до следова-
телей и дознавателей может быть 
доведено мнение прокурорских 
работников по данному вопросу. 

и вместе с тем в решении коор-
динационного совещания может 
быть указано, что при условии, 
если требования закона не нару-
шены, права и законные интересы 
обвиняемого соблюдены, необхо-
димо рекомендовать государствен-
ному обвинителю дать согласие на 
ходатайство о постановлении при-
говора без проведения судебного 
разбирательства в общем порядке. 

итак, на наш взгляд, в рам-
ках координационного совещания 
следует выработать единую пози-
цию по поводу возможного согла-
сия либо несогласия государствен-
ного обвинителя  на рассмотрение 
уголовного дела судом в особом 
порядке. 

В то же время на координацион-
ном совещании может быть приня-
то решение рекомендовать проку-
рору при рассмотрении уголовного 
дела, поступившего с обвинитель-
ным 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 внима-
нием и тщательностью подходить 
к изучению тех из них, что имеют 
перспективу дальнейшего рассмо-
трения в особом порядке; беском-
промиссно пресекать любые нару-
шения закона, в особенности те из 
них, что связаны с нарушением 
прав и законных интересов обви-
няемого, потерпевшего. Указанное 
представляется важным потому, 
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5 что «роль прокурора при рассмо-
трении уголовных дел без прове-
дения судебного разбирательства 
должна существенно усиливаться, 
что связано с тем, что суд лишен 
возможности в привычной для 
себя манере исследовать собран-
ные по делу доказательства»1.

Здесь же хотелось бы приве-
сти результаты упомянутого анке-
тирования сотрудников прокура-
туры. На вопрос о том, были ли в 
практике анкетируемых случаи, 
когда при наличии согласия обви-
няемого с предъявленным ему 
обвинением, заявлении им хода-
тайства в порядке ст. 315 УПК РФ, 
согласии потерпевшего, респон-
дентам приходилось возражать 
против рассмотрения уголовного 
дела судом в особом порядке, боль-
шинство ответило положитель-
но. Большинство респондентов на 
вопрос о том, по каким причинам   
при наличии согласия обвиняемо-
го с предъявленным ему обвине-
нием, заявлении им ходатайства в 
порядке ст. 315 УПК РФ, согласии 
потерпевшего они возражали про-
тив рассмотрения уголовного дела 
в порядке гл. 40 УПК РФ назва-
ли следующие: недостаточно пол-
но установлены все обстоятель-
ства совершения преступления; 
виновность обвиняемого в инкри-
минируемом ему деянии не под-
тверждалась совокупностью доста-
точных доказательств; имелись 

1 Мурашкин И. Роль прокурора при рассмо-
трении уголовных дел без судебного разби-
рательства // Законность . – 2011. –  №9. – С. 
37-40.

существенные нарушения прав и 
законных интересов обвиняемого. 
В числе причин препятствующих 
положительному решению о рас-
смотрении   уголовного дела судом 
в порядке гл. 40 УПК РФ даже 
при наличии согласия обвиняемо-
го с предъявленным ему обвине-
нием, заявлении им ходатайства в 
порядке ст. 315 УПК РФ, согласии 
потерпевшего часть респондентов 
назвала «большой общественный 
резонанс, вызванный совершен-
ным преступлением».

С учетом изложенного пред-
ставляется правильным, если бы 
в рамках координационного сове-
щания государственному обвини-
телю было бы рекомендовано (но 
не вменено в обязанность, посколь-
ку такое решение координацион-
ного совещания противоречило 
бы закону (отмечено нами – Е.П.) 
согласовывать свою позицию по 
вопросу о возможности рассмотре-
ния уголовного дела судом в особом 
порядке с надзирающим проку-
рором и прокурором, утверждаю-
щим обвинительное заключение. 
Такая рекомендация обусловли-
вается тем, что надзирающий про-
курор, прокурор, утвердивший 
обвинительное заключение, будут 
обладать большей информацией 
о ходе расследования и лично-
сти обвиняемого, поскольку непо-
средственно взаимодействовали со 
следователем в рамках расследо-
вания с учетом возможности рас-
смотрения уголовного дела судом 
в особом порядке. Такого же мне-
ния придерживается, например 
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К. А. Рыбалов, который полага-
ет, что, до того как принимать 
решение о согласии либо несогла-
сии на рассмотрение уголовного 
дела судом в особом порядке, госу-
дарственному обвинителю следу-
ет выяснить позицию прокуро-
ра, утвердившего обвинительной 
заключение (обвинительный акт) 
и следователя1. 

При этом необходимо иметь в 
виду, что, как следует из п. 3.4 
Приказа Генерального прокуро-
ра РФ от 20 ноября 2007 г. №185, 
при решении вопроса о даче согла-
сия на особый порядок принятия 
судебного решения государствен-
ному обвинителю следует убеж-
даться в наличии предусмотрен-
ных ст. 314 УПК РФ оснований 
для постановления приговора без 
проведения судебного разбира-
тельства2.  

В связи с изложенным, в рам-
ках координационного совеща-
ния государственному обвините-
лю 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 уста-
новлены все обстоятельства совер-

1 Рыбалов К. А. Особый порядок судебно-
го 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 Гене-
рального прокурора РФ № 185 от 20 ноя-
бря 2007 г.  (в ред. от 26 мая 2008 г.) // Режим 
доступа: http: // www.consultant-plus.ru – Загл. 
с экрана (дата обращения 25.04.2015).

шения преступления;
2) если виновность обвиняемо-

го в инкриминируемом ему деянии 
не подтверждается совокупностью 
достаточных доказательств;

3) если имеются существенные 
нарушения прав и законных инте-
ресов обвиняемого;

4) если преступление, совершен-
ное обвиняемым, является в выс-
шей степени аморальным, вызвало 
большой общественный резонанс;

5) отсутствуют основания для 
постановления приговора без про-
ведения судебного разбиратель-
ства.

Решением координационного 
совещания государственному обви-
нителю, участвующему в особом 
порядке судебного разбиратель-
ства, может быть рекомендовано, 
излагая суду свои предложения о 
применении уголовного закона и 
назначении наказания, при нали-
чии соответствующих оснований 
особенно внимательно анализиро-
вать и обращать внимание суда на 
тот факт, что подсудимый, напри-
мер, сотрудничал со следствием, 
активно способствовал раскры-
тию и расследованию преступле-
ния, изобличению и уголовному 
преследованию других соучастни-
ков преступления, розыску иму-
щества, добытого в результате пре-
ступления (и далее согласно п.п. 
«и», «к» ч.1 ст. 61 УК РФ), при 
действительном совершении под-
судимым названных действий. Эти 
обстоятельства могут быть заранее 
обсуждены со следователем  рас-
следовавшим дело. 
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5 Решения, принятые на коор-
динационном совещании, следует 
довести до следователей, сотрудни-
ков прокуратуры, иным заинтере-
сованным представителям сторо-
ны обвинения.

Следователю может быть реко-
мендовано в целях достижения 
компромисса со стороной защиты 
указывать на решения, принятые 
на соответствующем координаци-
онном совещании. В отдельных 
случаях, когда расследование с 
учетом возможности рассмотре-
ния уголовного дела судом такти-
чески наиболее предпочтитель-
но, следователь, руководствуясь 
ч. 2 ст. 186 УПК РФ, на один из 
допросов может пригласить над-
зирающего прокурора. Прокурор, 
участвуя в допросе, с целью дости-
жения компромисса со стороной 
защиты может также указать на 
принятые  координационным сове-

щанием решения, в том числе на 
обстоятельства, при наличии кото-
рых государственному обвинителю 
рекомендовано соглашаться или не 
соглашаться с ходатайством обви-
няемого о постановлении пригово-
ра без проведения судебного разби-
рательства в общем порядке.

По нашему мнению, вышеиз-
ложенные рекомендации по взаи-
модействию следователя с сотруд-
никами прокуратуры позволят не 
только реализовать соответству-
ющую тактику, но и не допустить 
возможных злоупотреблений со 
стороны обвинения, минимизиро-
вать негативные факторы заинте-
ресованности в рассмотрении уго-
ловного дела в особом порядке, 
предупредить нарушения прав и 
законных интересов обвиняемого, 
обеспечить законное рассмотрение 
уголовного дела в порядке гл. 40 
УПК РФ.

References
1. Abbasov A., Husiyev V. Interaction with the public prosecutor’s preliminary 

investigation bodies [Abbasov A., Husiyev V. Vzaimodeistvie gosudarstvennogo 
obvinitelya s organami predvaritelnogo rassledovaniya]. Zakonnost – Legality, 
2011, No 9.

2. Balakshin V. Independent – dependent investigator [Balakshin V. Nezavisimyi – 
zavisimyi sledovatel]. Zakonnost – Legality, 2011, No 10.

3. Dereberg M. Tactics peculiarities of investigative actions with the participation of 
the lawyer [Deremberg M. Osobennosti taktiki proizvodstva sledstvennykh deist-
viy s uchastiem zaschitnika]. Abstract of PhD thesis, Moscow, 2001.

4. Murashkin I. Prosecutor’s role in criminal cases without trial [Murashkin I. Rol’ 
prokurora pri rassmotrenii ugolovnykh del bez sudebnogo razbiratelstva]. Zakon-
nost – Legality, 2011, No 9.

5. Patskevich A. Criminalistic aspects of conflicts overcoming in the procedure of 
crime investigation [Patskevich A. Kriminalisticheskie aspekty preodoleniya kon-
fliktnykh situatsiy v protsesse rassledovaniya prestupleniy]. Voprosy kriminolo-
gii, kriminalistiki i sudebnoi ekspertizy – Questions of criminology, criminalistics 
and forensic examination, Minsk, 2012, No 2/32



Криминалист первопечатный № 10/2015

39
п

е
р

в
о

п
е

ч
а

т
н

ы
й

К
Р

и
М

и
Н

А
Л

и
С

Т
ъ

 №
 1

0
/2

0
1

5

6. Popova H. Criminalistic procuring of investigator activity on norm usage of spe-
cial procedure of judgement delivering with the agreement of accused in charges 
against him in criminal cases on embezzlement  [Popova H. Kriminalisticheskoe 
obespechenie deyatelnosti sledovatelya po primeneniyu norm ob osobom poryadke 
prinyatiya sudebnogo resheniya pri soglasii obvinyaemogo s predyavlennym emy 
obvineniem po ugolovnym delam o khischeniyakh]. Abstract of PhD thesis, Kras-
nodar, 2013.

7. Remennykh P. Theoretical basis and usage practice of special procedure trial. 
[Remennykh P. Teoreticheskie osnovy i praktika primeneniya osobogo poryadka 
sudebnogo razbiratelstva]. Abstract of PhD thesis, Barnaul, 2006.

8. Rybalov K. Special procedure of trial in Russian Federation and problems of its 
realization [Rybalov K. Osobyi poryadok sudebnogo razbiratelstva v Rossiyskoi 
Federatsii i problemy ego realizatsii]. Abstract of PhD thesis, Moscow, 2004. 

Information about author
Helen Popova – PhD in Law, Senior Lecturer of Criminal-law Disciplines Depart-
ment of East-Siberian State University of Technology and Management; address: 
13 Borsoeva str., apt. 68, Ulan-Ude 670000, Republic of Buryatia, Russia; e-mail: 
popovaelena2005@rambler.ru



A First Printed Criminalist № 10/2015

40
п

е
р

в
о

п
е

ч
а

т
н

ы
й

К
Р

и
М

и
Н

А
Л

и
С

Т
ъ

 №
 1

0
/2

0
1

5

* 3D-сканери – нові інструменти, що стимулюють збір інформації та документування в меж-
ах розслідування злочинів під час здійснення розслідування на  місці події.
** Крассовски Кшиштоф – доктор права, асистент кафедри криміналістики та судової меди-
цини Вармінсько-Мазурського університету в Ольштині (Польща).
1 Wikipedia.org, also rapidform.com/3d-scanners, access online: 30.09.2015

3D SCANNERS – NEW TOOlS ENABlING 
COllECTION Of INfORMATION AND 
PROVISION Of DOCUMENTATION IN 
THE fRAMEWORK Of CRIME SCENE 
INVESTIGATION* 
Krzysztof KRASSOWSKI
PhD in Law, Assistant Professor at Chair of Criminalistics 
and Forensic Medicine of Warmia and Mazury University in 
Olsztyn (Poland)**

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 inves-
tigations 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 real-
ity, 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 treat-
ed with appropriate criticism, as it is supposed to be a part of the process leading to develop-
ment of the scientific evidence admissible at the courts of law.

Key words.  Crime investigation, crime scene, criminalistic technology, 3D scanner, 
forensic, information.

РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ
criminal inVestiGation

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 environ-
ment using lasers, light or x-rays 
and creates densepoint clouds or 
polygon meshes1. Nowadays 3D 
scanners are not only stationary, 
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but often portable or handheld 
devices, enabling whole spectrum 
of different applications and utili-
zations of the devices in question.

To provide perhaps simplest 
explanation how 3D scanners work, 
it has to be said that while conven-
tional 2D photography creates digi-
tal ( nowadays ) images, 3D scanners 
create digital sculptures. Conse-
quently, 3D scanning is a process of 
determining the shape of an object’s 
surface or its volume in three-
dimensional 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 scan-
ning technology captures so much 
3D data at one time, objects need to 

remain stationary during the scan-
ning process1.

Since 3D scanners collect enor-
mous amounts of information in 
the scanning process, stored data 
requires specialized software to 
convert raw object data into graphi-
cal representation that can be eval-
uated further. There are lots of 
such software solutions available 
ranging from highly specialized 
commercial packages for specific 
utilizations, through general uti-
lization ones distributed either as 
payware or freeware, to free mobile 
phone applications for non-com-
mercial entertainment use. Such 

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

Image – 3D Scanner
Author: KJG2007 – under the Creative Commons 2.0 License
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5 Hans Gross himself who recog-
nized importance and great ben-
efits of cutting edge technology 
of the end of 19th century – a pho-
tography – for documentation of 
crime scene in general and investi-
gation of particular forensic trac-
es in particular1. It is perhaps fair 
to say that the same way photogra-
phy has revolutionized crime scene 
actions over 100 years ago, 3D scan-
ning introduced approximately 10 
years ago (2005)2 has a great poten-
tial to bring this important part of 
crime investigation to yet anoth-
er 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, collect-
ed, stored, described and document-
ed by crime scene investigators. It is 
supplemented by ability to avoid or 
at least minimize human errors that 
can sometimes impact further crim-
inal proceedings – like for exam-
ple simple measurement error made 
by forensic expert performing his 
duties. Since reality is, during the 
early hours of a crime scene assess-
ment, investigators are rarely able 
to identify conclusively everything 
important to determine precise-
ly what happened, the 3D technol-

1 Gross 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

software usually allows also, in con-
nection 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 impor-
tance grows nowadays:

1. Commercial applications
• aerospace and automotive indus-

tries, 
• construction industry and civil 

engineering,
• entertainment industry,
• power and gas industry, 
• consumer products, 
• medical appliances,
• metrology and quality assur-

ance; 
• manufacturing – product devel-

opment 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 ear-
ly beginnings of a discipline called 
nowadays criminalistics or foren-
sic science. Most notably, it was 
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ogy steps in and covers the miss-
ing parts – and with ability to come 
back to unchanged snapshot of real-
ity 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 grow-
ing popularity and availability of 
devices coupled with market driv-
ing 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 chanc-
es of forensic experts to examine it 
properly and develop scientific evi-
dence to solve crime – ultimately 
enabling the courts of law to deter-
mine 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 cov-
er only part of them, thus require 
multiple actions and consider-
ations – and also increase workload 
on an expert. Furthermore the 3D 
scanning technology is very flex-
ible, 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. Lis-
cio, based on the size of the object 
being scanned or the practical scan-

1 Introducing the future of forensics, www.leica-
geosystems.us, 2011, access online: 22.09.2015

ning range of the instrument - very 
practical in the context of forensic-
related utilization2:

1. Microscanning: Objects up 
to a few centimeters in size. This 
is especially practical for finger-
prints, tool marks, bullet casings, 
and other small sized evidence that 
would otherwise be difficult to mea-
sure by other techniques. These 
methods require scaled down scan-
ners or specially designed micro-
scopes 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 hav-
ing to be handled) with a porta-
ble 3D scanner. However, in many 
cases, the evidence is removed and 
subsequently scanned in a lab envi-
ronment for further comparative 
analysis,

3. Mid Range Scanning: Dis-
tances 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 automat-
ically “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,

2 Liscio E. A Primer on 3D Scanning in Forensics: 
Part 1, Forensic Magazine. On the Scene and in 
the Lab, No. 12/2009, www.forensicmag.com, 
access online: 25.09.2015
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5 4. Long Range Scanning: Evi-
dence in the range of up to 1,500 
meters. In many cases, a crime or acci-
dent occurs over distances greater 
than a few meters. Therefore, these 
types of scanners can be called upon 
to document airplane and traffic acci-
dents 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 sur-
veying. 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, not-
withstanding different legal sys-
tems, it is based on a written protocol 
describing the actions undertaken 
at the crime scene and all the estab-
lishments made by investigative 
team on site, as required by appro-
priate laws and regulations. Such 
protocol is usually being devel-
oped 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 

by all participating individuals – 
usually police officers and foren-
sic experts1. In reality there is often 
different supplementary informa-
tion attached to the protocol, such 
as various sketches of the crime 
scene location, photo documenta-
tion of the forensic traces, audio 
or video recordings and written 
notes of investigation team mem-
bers. Such additional information 
is usually not required by legal reg-
ulations but it is in fact very much 
desirable as it illustrates the con-
tents of an obligatory protocol2.

With an introduction of 3D 
scanners for documentation of the 
crime scene there are fundamen-
tal benefits achieved in compari-
son to the traditional documenta-
tion described above. The incident 
scene can now be preserved virtu-
ally indefinitely, making it possi-
ble to come back and re-visit pre-
served 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 inves-
tigative team, sometimes the real 
story is told by a less obvious object 
which might be easily missed in the 
limited time of presence of investi-

1 Kaczmarek 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
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gators on the scene1. The new tech-
nology allows also to resolve very 
practical difficulties encountered 
at places of incidents that may ulti-
mately put reliability of investi-
gators 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 con-
duct thorough examination of place 
of an incident from different posi-
tions, angles and perspectives, for 
example of a victim or a perpetra-
tor3, which would certainly not 
be achievable utilizing the clas-
sic 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 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 technol-
ogy all the parties to the criminal 
proceedings can be virtually trans-
ported to the crime scene and not 
only rely on the processed infor-
mation offered by the experts, but 
experience unbiased information 
environment of the 3D scene them-
selves. The benefits of such oppor-
tunity for determination of the case 
are both enormous and unquest- 
ionable4.

Technology and operational 
issues concerning 3D scanners

As any new technology advance-
ment introduced into the field of 
criminalistics, the 3D scanners 
technology has to be treated careful-
ly and with appropriate dose of crit-
icism, taking into account it exists 
just as one of the tools utilized in 
the process of provision of scientif-
ic evidence admissible at the courts 
of law – and therefore meeting 
agreed standards for such evidence 
( Daubertstandard ). In practice this 
means virtual 3D crime scene cre-
ated by scanning technology has to 
meet and keep certain accuracy cri-
teria to be considered an adequate 
reflection of reality5. Such crite-
ria, or standards that can be used 
for reference, have been provided 
by National Institute of Standard-
ization and included in the Crime 
Scene Investigation – A Guide for 

4 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
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5 Law Enforcementwidely accept-
ed guidelines1. They require mea-
surement 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 popu-
lar and low cost solutions available 
on the market.

Another aspect of introduction 
of new technologies into criminal-
istics that always requires atten-
tion is connected to competencies of 
a personnel operating new tools at 
the crime scene and practical oper-
ational issues that may impact or 
disturb the final result of such uti-
lization, especially at the times of 
initial introduction and early uti-
lization of new devices in the law 
enforcement institutions. While 
the first of the aforementioned 
issues requires simply provision of 
the appropriate training and peri-
odical 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 cooper-
ation of the 3D scanners users, that 
is various law enforcement institu-
tions, with commercial sector pro-
viding 3D scanning solutions, can 
mitigate existing risks and provide 
expertise necessary to avoid typical 
errors. Industry identified common 
3D scanners operational mistakes 

1 Crime Scene Investigation. A Guide for 
Law Enforcement, National Forensic Science 
Technology Center, Issue September 2013, 
p. 18

include (list developed by Leica Geo-
systems):

1. Failure to Create a Scan 
Plan – while early stages of a crime 
scene investigation can be hectic, 
before proceeding with laser scan-
ning, a ‘scan plan’ should be cre-
ated. 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 inves-
tigators prefer to complete over-
all 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 Trace-
able 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 admis-
sibility of scientific evidence under 
the Daubert Standard requires the 
establishment and maintenance of 
operational guidelines and proto-
cols for conducting analytical test-
ing, monitoring quality assurance 
and controls, periodic calibration 
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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 dis-
covered 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 acciden-
tal loss. However, remember that 
scan data from a crime scene is evi-
dence, and each copy must be prop-
erly secured and tracked1.

Conclusions
In the end introduction of 3D 

technology to criminalistics pro-
vides major change in the overall 
nature of the crime scene investi-
gation deliverables – in comparison 
to traditional ones like hand-made 
sketch, 2D photo image of the inci-
dent scene, or written description 
of collected evidence in the form 
of forensic trace. They are all no 
longer just momentary impres-
sion 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 

1 6 critical crime scene laser scanning mistakes to 
avoid, PoliceOne 18.02.2014, www.policeone.
com, online access 30.09.2015

distortion, fully objective and avail-
able for any present or future form 
of analysis and evaluation with no 
time limits.

Information gathering capabil-
ities of 3D scanners seem to create 
a great potential for further devel-
opment within criminalistics. Cur-
rent projects, including EU funded 
ones2, seem to concentrate on par-
ticular 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 con-
cerning very peculiar evidence that 
happens to be revealed at the places 
of incidents – for example chewing 
gum (with an aim of possible den-
tal comparison)3. It has to be final-
ly 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.

2 For more see: www.3d-forensics.de
3 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 
scene reconstruction, Buffalo Law Journal 
12.05.2014, www.bizjournals.com, online 
access: 30.09.2015
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CRIMINAlISTIC WORlDVIEW Of IN-
VESTIGATOR: PROBlEMS AND 
PERSPECTIVES*

Irina BASYSTA 
Doctor of Law, Professor of Criminal Law Disciplines and 
Forensic Intelligence Department of Carpathian Faculty of 
National Academy of Internal Affairs of Ukraine, Militia Lieu-
tenant-Colonel (Ukraine)**

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 personali-
ty 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 investiga-
tion, professiogram, criminalistic thinking, heuristic thinking, investigative situ-
ation, scientific approaches.

* Криміналістичний світогляд слідчого: проблеми та перспективи.
** Басиста Ірина Володимирівна – доктор юридичних наук, професор кафедри кримінально-
правових дисциплін та ОРД Прикарпатського факультету Національної академії внутрішніх 
справ, підполковник міліції (Україна).

ПРОБЛЕМИ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ ТАКТИКИ

criminalistic tactics issUes
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5 Розробка таких питань як 

виховання, навчання слідчого, 
впливу його особистісних якос-
тей на організацію розслідування 
та управління ним, була предме-
том дослідження низки відомих 
науковців, адже здобуті ними 
результати давали і дають мож-
ливість виявити скриті резерви 
підвищення ефективності розслі-
дування1.

Саме тому, одним із най-
важливіших завдань сучасного 
навчального процесу студентів 
(курсантів), які в подальшому 
мають намір стати слідчими, 
як влучно відзначають провід-
ні науковці, є використання у 
процесі їх навчання практич-
них прийомів, направлених на 
оволодіння навиками належно-
го професійного мислення. Фор-
мування навиків такого мислен-
ня у слідчих має базуватися не 
тільки на використанні методів 
логіки, психології тощо, але й на 
використанні прийомів ділових 
та рефлексивних ігор, методів 
евристики, інформаційного моде-
лювання, фактологічного аналі-
зу. Означене мислення сучасних 
слідчих, засноване на такому 
методологічному базисі отрима-
ло назву «криміналістичне мис-
лення» чи «криміналістичний 
світогляд». Окремим його аспек-
1 Манаев Ю. В., Тоцкий Н. Т. Личность сле-
дователя и его деятельность // Уголовно-про-
цессуальные 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.

там свою увагу приділяли кри-
міналісти як радянської, так і 
сучасної епохи. Однак ці питан-
ня не набули належної пріори-
тетності у криміналістичних 
дослідженнях. Саме тому необ-
хідність розробки цілісної кри-
міналістичної концепції кримі-
налістичного мислення поки що 
залишається одним із невиріше-
них завдань вчених-криміналіс-
тів. Хоча перші кроки у даному 
напрямку зробили ще родона-
чальники криміналістики зокре-
ма Г. Гросс, А. Рейсс, Е. Анушат 
та ін2. 

Криміналістичне мислен-
ня сучасних слідчих повинно 
володіти і властивістю прогнос-
тичного характеру чи як його 
ще називають мовою оригіна-
лу «опережающее отражение»3. 
Для слідчих володіння всіма 
прийомами належного професій-
ного мислення особливо важли-
во. Адже організованість сучас-
ної злочинної діяльності, більш 
високий рівень її «професіоналіз-
му», витонченість у діях злочин-
ців при вчиненні кримінальних 
правопорушень та укриття слідів 
вчиненого, досить вагомо усклад-
нює процес розкриття та розслі-
дування за сучасних умов. Без 

2 Яблоков Н. П. Основные проблемы пре-
подавания криминалистики в современных 
условиях // Модели преподавания кримина-
листики: история и современность: сб. науч. 
тр./ под ред. Н. П. Яблокова и В. Ю. Шепить-
ко. – Х.: Апостиль, 2014. – С. 79-80.
3 Дулов А. В., Рубис А. С. Основы формиро-
вания криминалистической теории доказы-
вания. – Минск, 2005. – С. 59.



51

Криміналіст першодрукований № 10/2015

п
е

р
в

о
п

е
ч

а
т

н
ы

й
К

Р
и

М
и

Н
А

Л
и

С
Т

ъ
 №

 1
0

/2
0

1
5

наявності високого рівня профе-
сіоналізму у слідчих, важливим 
елементом якого є вміле володін-
ня ними наведеним мисленням, 
і без навиків його використання 
у будь-яких слідчих ситуаціях, 
слідчі далеко не завжди мають 
змогу розкрити «банальні» кри-
мінальні правопорушення, не 
говорячи вже про резонансні, 
багатоепізодні злочини1. 

Так як в процесі пізнаваль-
ної діяльності юриста розвива-
ється його професійне мислен-
ня, яке за змістом визначається 
правом, тому його ще називають 
правовим мисленням. При реф-
лексивному аналізі професійної 
діяльності юриста можна вияви-
ти творчі та нетворчі, алгорит-
мічні та неалгоритмічні сторони. 
Алгоритми у даному аспекті – 
це принципи права, які засвоює 
юрист у процесі навчання і своєї 
професійної діяльності, ці прин-
ципи детермінують його логіку 
правового мислення. До неалго-
ритмічних сторін належать вибір 
і використання загальних мето-
дів (логічних, юридичних), вико-
ристання особистих специфіч-
них прийомів, які називаються 
евристиками. Евристика в юри-
дичному значенні – це заснова-
ні на власному досвіді принцип, 
правило, тактичний прийом, 
1 Яблоков Н. П. Основные проблемы пре-
подавания криминалистики в современ-
ных условиях // Модели преподавания кри-
миналистики: история и современность: 
сб. науч. тр. / под ред. Н. П. Яблокова и 
В. Ю. Шепитько. – Х.: Апостиль, 2014. – 
С. 78.

тактична хитрість, які викорис-
товує слідчий щоб досягнути 
бажаного результату2.

Свідоме використання у кри-
мінальному процесі науково-
обґрунтованих методів і прийо-
мів пізнання обставин вчиненого 
злочину – необхідна умова його 
розслідування та притягнення 
винної особи до відповідальності. 
У зв’язку із цим особливого зна-
чення набуває використання тих 
надбань науковців, які дозволя-
ють 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 фор-
мування нових наглядних обра-
зів, використовується не тільки 
у фундаментальних, але і в при-
кладних науках. Так як процес 
розслідування кримінальних 
правопорушень є складним, тру-
домістким, який вимагає від слід-
чого значних творчих зусиль, без 
застосування розвинутої уяви у 
слідчого тут обійтися не можли-
во. У деякому сенсі процес роз-
слідування нагадує науковий 
пошук істини у тих пізнаваль-
них ситуаціях, коли має міс-
це просторово-часове «віддален-
ня» об’єкта від суб’єкта. Злочин 
як об’єкт розслідування (слідчо-
судового пізнання) – це подія, 
яка мала місце в минулому. Час, 
який минув з моменту його вчи-

2 Карамишева Н. В. Логіка. Пізнання. Еври-
стика: посібник для студентів та аспірантів. – 
Львів: Астролябія, 2002. – С 322-323.
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сприйняття суб’єктом цілісної 
картини злочину, так як безпо-
середнє сприйняття не можли-
ве. Тому перед слідчим стоїть 
завдання реконструювати подію 
злочину, відтворити наглядну 
картину обставин його вчинен-
ня. Саме на цьому етапі в слідчо-
го виникає нагальна необхідність 
у розвинутій уяві, яка дозволяє 
«заглянути у минуле», уявити 
картину злочину (звичайно на 
основі зібраних, перевірених та 
оцінених доказів у їх сукупнос-
ті) та, почасти, і передбачити хід 
та результати пізнання обставин 
вчиненого кримінального пра-
вопорушення. Саме тому, розви-
нута уява у слідчого є запорукою 
ефективності процесів версуван-
ня, планування та проведення 
необхідних процесуальних дій1. 

Нами вже неодноразово звер-
талася увага на те, що форму-
ванню означеного мислення у 
слідчого буде сприяти цілий 
комплекс заходів. Звичайно, в 
першу чергу, домінантну роль у 
становленні особистості слідчо-
го-професіонала буде відіграва-
ти той комплекс його генетич-
них задатків, який дозволить в 
подальшому не лише на належ-
ному рівні засвоювати необхідні 

1 Корнев Г. П., Корнева Л. С. О познаватель-
но-эврестических функциях воображения в 
уголовно-процессуальной деятельности // 
Уголовно-процессуальные проблемы предва-
рительного следствия и пути его совершенство-
вания: сб. науч. тр. / ред. кол.: Ефимичев С. П. 
(отв. ред.) и др. – Волгоград: ВСШ МВД 
СССР, 1985. – С. 23-24.

знання з різних галузей, а й набу-
ти здатності їх систематизувати 
та формувати у різних слідчих 
ситуаціях логічні умовиводи. 
Саме логічна ланцюгова реакція 
поступового відтворення в сві-
домості слідчого на основі сфор-
мованої доказової бази реальної 
картини події та її деталей може 
свідчити про наявність криміна-
лістичного світогляду у слідчого. 
Однак лише наявності високого 
рівня інтелекту та здатності до 
аналітичного мислення на тако-
му шляху не достатньо, тут необ-
хідна освідченість у різних галу-
зях, глибокі криміналістичні 
знання, а також знання законо-
давчої бази та практика її засто-
сування. 

І тут ми повністю погоджує-
мося із тими авторами, які пере-
конливо стверджують про те, 
що правозастосовувач, яким на 
наше глибоке переконання, в 
першу чергу є слідчий, який не 
має практичних криміналістич-
них навиків, є непідготовленим 
юристом, неумілим суб’єктом 
кримінального провадження. 
Він із самого початку перебуває 
в ситуації, коли змушений засто-
совувати закон ціною «cпроб і 
помилок». Саме тому єдиним 
правильним шляхом виходу із 
такої «патової» ситуації є належ-
не, скрупульозне вивчення в 
достатньому обсязі майбутнім 
правозастосовувачем-слідчим 
криміналістики та суміжних 
наук практичної спрямованості. 
Адже недарма в юриспруденції 
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тільки криміналістика та суміж-
ні з нею науки сприймаються як 
практична діяльність1. 

Як нам видається, на одно-
му 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 компе-
тентність, яку можна розглядати 
як грамотність дій у дотриман-
ні прав громадян, із розумінням 
цінності кожної людини2.

Інші науковці тлумачать ком-
петентність як таку рису особис-
тості, яка не залежить від певних 
законодавчих настанов, є інди-
відуальною, набутою у процесі 
соціалізації особистості3; досить 
ґрунтовно запропоновано актуа-
лізувати увагу на рівнях, аспек-
тах компетентності, які лише 
у симбіотичному сприйнятті 
можуть створити уяву у дослід-
ника про її цілісний, домінант-
ний характер4.

1 Шепитько М. В. Криминалистика как учеб-
ная дисциплина в структуре юридическо-
го образования // Модели преподавания кри-
миналистики: 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 судо-
производстве: 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 специ-
алиста (о теоретической компетентности 
практиков и практической компетентности 
теоретиков) // Весы Фемиды. – 2000. – № 4. – 
С. 48-49.

Висловлювалися і позиції 
з більш обмеженим об’єктом 
в ракурсі того, що ця власти-
вість фахівця забезпечує належ-
не виконання ним покладених 
функціональних обов’язків і 
набувається суб’єктом лише під 
час цілеспрямованого спеціалі-
зованого навчання із подальшим 
набуттям визначених професій-
них навичок5. Схожі погляди 
висловлені й іншими дослідни-
ками.

М. С. Городецька, провівши 
глибоке наукове дослідження 
визначає, що компетентність 
фахівця – це такий рівень знань 
та професійно-ділових якостей 
особи, який дозволяє йому мак-
симально ефективно реалізувати 
власну кримінально-процесуаль-
ну компетенцію для виконання 
завдань кримінального судочин-
ства. Аспектами компетентності 
є: 1) глибоке знання особою своїх 
службових і державних функцій; 
2) правильне розуміння завдань, 
покладених на відповідний 
орган; 3) компетентність в загаль-
носуспільному сенсі – дії посадо-
вої особи в інтересах держави і 
суспільства6. Слід погодитися із 
висновками М. С. Городецької, 

5 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. Кримінально-
процесуальна компетенція слідчого органів 
внутрішніх справ: дис... канд. юрид. наук: 
12.00.09. – Дніпропетровськ, 2010 р. – С. 45-46.
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петентності (з огляду на засвоєн-
ня знань), які знаходяться у зоні 
можливого впливу, є спеціаліза-
ція слідчих у межах слідчого під-
розділу. Але спеціалізація також 
може негативно відбитися на 
загальній компетентності слідчо-
го, так як він втрачає кваліфіка-
цію по розслідуванні інших кате-
горій злочинів, що підтвердили 
44,2% опитаних М. С. Городець-
кою слідчих. Слід передбачити у 
Типовому положенні про слідчий 
відділ продовження навчання, 
курси підвищення кваліфікації 
слідчих ОВС; проведення лек-
ції на актуальну тему, семінару 
або, як зараз називають, тренін-
гу. Тільки 20,2% з числа опита-
них вказаною вище дослідницею 
слідчих ОВС направлялись на 
курси підвищення кваліфікації, 
60,1% слідчих вважають такі 
курси корисними, оскільки роз-
ширюється коло знань, які засто-
совуються на практиці. Серед 
недоліків направлення на курси 
підвищення кваліфікації 8,1% 
слідчих вказали тривалу відірва-
ність від роботи, а 19,4% – віді-
рваність теоретичних знань від 
проблем практики; застосування 
технічних засобів1. Як спосіб нау-
кового вирішення означеної про-
блематики можна взяти за основу 
досвід, частково описаний у пра-

1 Городецька М. С. Кримінально-
процесуальна компетенція слідчого органів 
внутрішніх справ: дис… канд. юрид. 
наук: 12.00.09. – Дніпропетровськ, 2010. – 
С. 52-56.

ці А. Я. Дубинського2  та в подаль-
шому деталізований у роботах 
А. О. Сурніна. Цей автор, част-
ково переносячи акцент у 
суб’єктному складі, відзначає, 
що професійна діяльність суддів 
судів загальної юрисдикції вису-
ває підвищені вимоги до знань, 
умінь та індивідуально-психоло-
гічних властивостей кандидатів 
до призначення на посади. Про-
ведені цим дослідником упро-
довж 2007-2008 р. професіогра-
фічні дослідження показують, 
що юридична професійна діяль-
ність судді відноситься до склад-
них професій, основною психо-
логічною детермінантою якої є 
система «людина - людина». Про-
відна складність, зокрема, поля-
гає в тому, що площина систе-
ми «людина-людина» за певних 
умов перетинається із площи-
ною системою «людина-знакова 
система». При розгляді цивіль-
них та кримінальних справ, суд-
дя зустрічається з різноманітни-
ми професійними ситуаціями, 
які характеризуються низкою 
психологічних ознак, зокрема: 
наперед надуманою поведінкою 
учасників; заплутаністю вихід-
них даних про істинний пере-
біг подій; складністю емоційних 
станів задіяних осіб; довільним 
чи спонтанним наміром учасни-
ків судового процесу ввести суд 
в оману; обмеженістю часу для 

2 Дубинский А. Я. Исполнение процессуаль-
ных решений следователя. Правовые и орга-
низационные проблемы. − К.: Наукова думка, 
1984. − С. 20-21.



55

Криміналіст першодрукований № 10/2015

п
е

р
в

о
п

е
ч

а
т

н
ы

й
К

Р
и

М
и

Н
А

Л
и

С
Т

ъ
 №

 1
0

/2
0

1
5

прийняття рішення; значним 
емоційним і нервово-психічним 
навантаженням. Діяльність суд-
ді ускладнюється також тим, 
що досить часто кожна зі сторін-
учасниць впевнена у своїй право-
ті і наполягає на тому, що саме її 
дії відповідають букві і духу Зако-
ну, про зміст чи існування якого 
ця сторона, можливо, навіть не 
мала уяви під час скоєння дій, 
які, зрештою, і призвели до судо-
вого процесу. У діяльності суд-
ді реалізується значна кількість 
спеціальних якостей особис-
тості, які, приведені в систему, 
органічно входять до структури 
особистості судді і визначають 
його творчий потенціал та інди-
відуальний стиль діяльності1. 
Вважаємо, що більша части-
на означених характеристик є 
властивою і для слідчого та його 
професійної діяльності. Свід-
ченням цьому є теза В. О. Коно-
валової про те, що перше дослі-
дження професіограми слідчого 
належить В. Л. Васильєву і є сво-
го роду професійним портретом 
слідчого, побудованим на даних 
психологічних і соціологічних 
методів вивчення його діяльнос-
ті. Професіограма слідчого (за 
В. Л. Васильєвим) – це багаторів-
нева ієрархічна структура, що 
відображає всі основні сторони 

1 Сурнін А. О. Правові аспекти розробки 
професіограми службової діяльності судді 
суду загальної юрисдикції // Держава і право: 
зб. наук. пр. (Юридичні і політичні науки) – 
К.: Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького 
НАН України, 2009. − Вип. 44. – С. 592-593.

професійної діяльності слідчого, 
а також особистісні якості і нави-
чки, що реалізуються в цій діяль-
ності. Професіограма слідчого 
складається з декількох блоків, 
які послідовно охоплюють певні 
сторони його діяльності. До них, 
зокрема, належать: а) пошуко-
ва діяльність (спостережливість, 
допитливість, стійкість і кон-
центрація уваги, висока орієнта-
ція); б) комунікативна діяльність 
(товариськість, емоційна стій-
кість, чуйність, уміння слухати 
людину, вміння говорити з нею); 
в) посвідчувальна діяльність 
(акуратність, пунктуальність, 
чітка письмова мова); г) органі-
заційна діяльність (самооргані-
зованість, воля, зібраність, ціле-
спрямованість, наполегливість, 
організаторські здібності в робо-
ті з людьми); ґ) реконструктив-
на діяльність (пам’ять, уява, мис-
лення, загальний і спеціальний 
інтелекти, інтуїція); д) соціаль-
на діяльність – загальні якості: 
патріотизм, гуманність, чесність, 
принциповість; спеціальні якос-
ті: прагнення до істини і торже-
ства справедливості, професійна 
гордість, професійна етика. Про-
фесіограми орієнтують навчальні 
заклади на певний рівень підго-
товки юридичних кадрів, спри-
яють діагностиці професіоналі-
зації юристів, які працюють у 
різних правоохоронних органах2.

2 Коновалова В. О., Шепітько В. Ю. Юридич-
на психологія: підручник. – 2-ге вид., пере-
роб. і доп. – Х.: Право, 2008. – С. 61-62.
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5 Ми переконані, що впрова-

дження у практичній діяльності 
професіограми слідчого за пере-
ліченими блоками сприятиме 
зменшенню таких негативних 
проявів, як некомпетентність, 
морально-професійна деформа-
ція, правовий нігілізм слідчого, 
які, на жаль, негативно вплива-
ють на професійну діяльність в 
цілому. Отже, слід констатувати, 
що лише компетентний слідчий, 
тобто такий, який вміє застосову-

вати сучасні технічні засоби роз-
слідування, займається так зва-
ним неформальним навчанням 
(окремі програми якого підго-
товлені автором цієї публікації), 
систематично направляється для 
підвищення кваліфікації, може 
приймати обґрунтовані та пра-
вильні рішення. Саме щодо тако-
го слідчого можна вести мову про 
сформованість його криміналіс-
тичного світогляду та перспекти-
ви його вдосконалення.
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show/4651-17.

Abstract
The article is devoted to the false testimony classification in the theory of crimi-

nal 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 iden-
tified especially false testimony and new criteria for classification types. Law, 
research and empirical approaches were accepted as initial basis for the classifica-
tion of false testimony.

Key words. Criminal justice, crime counteraction, investigation, false testimo-
ny, classification.

В уголовном судопроизводстве 
необходимость существенного 
повышения уровня результатив-
ности1  вытекает в усовершенство-
вание уже существующих и поиск 
новых методов, способов, приемов 
и средств. При этом немаловажное 
значение имеет преодоление про-
тиводействия со стороны участни-
ков на всех уровнях судопроизвод-
ства. Одной из распространенных 
форм противодействия производ-
ству являются ложные показания. 
Стоит отметить, что существую-
щие методы борьбы с ней, ее сво-

евременной верификации не всег-
да результативны. Следовательно, 
криминалисты все чаще обра-
щаются к поиску новых методов 
верификации лжи в показаниях 
участников уголовного судопроиз-
водства. 

Целью данной статьи является 
теоретическая разработка класси-
фикации ложных показаний в силу 
различных признаков и свойств, и 
не является целью исследование 
иных понятий как “ложь”, “лож-
ные показания”, “обман”.  Однако 
следует отметить, исследование и 
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раскрытие этих категорий в моих 
предыдущих работах1.

Анализ научных работ, судеб-
ной и следственной практики 
позволяет охарактеризовать ложь 
в зависимости от особенностей кон-
кретных видов уголовных произ-
водств, от предмета и объекта пося-
гательства, участника преступного 
события. В свою очередь, специ-
ализированным вопросам иссле-
дования лжи посвящены работы 
П. Экмана2,  О. Фрай3, Ф. Сели- 
ванова4, Б. Де Пауло5, А. А. Вих-

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 аспек-
ти класифікації брехні на досудовому 
розслідуванні. Актуальні проблеми доказуван-
ня 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 эмо-
ций [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 
S. E., Wyer M. M., & Epstein J. A. (1996). Lying 
in everyday life. Journal of Personality and 
Social Psychology, 70. – P. 979-995.

мана6  и др. именно ними, а так-
же многими другими учеными 
предпринимались попытки клас-
сификации лжи. Мы же, в данной 
статье, обобщим уже известные 
данные, о классификации лжи про-
ецируя их на ложные показания, 
выделяя особенности последнего, 
а также выделим новые основания 
и виды для ее классификации. За 
первоначальную основу для клас-
сификации ложных показаний мы 
принимаем норму закона, далее 
научные исследования и эмпири-
ческую базу данных. Следователь-
но, в уголовном судопроизводстве 
ложные показания следует клас-
сифицировать по следующим осно-
ваниям:

1. В зависимости от степени 
тяжести преступления: ложные 
показания при совершении неболь-
шого, среднего, тяжкого или особо 
тяжкого преступления.

2. В зависимости от стадии уго-
ловного судопроизводства: на ста-
дии досудебного расследования, в 
ходе судебного производства пер-
вой инстанции, во время произ-
водства по пересмотру судебных 
решений и при выполнении судеб-
ных решений.

3. В зависимости от этапов досу-
дебного расследования: на перво-
начальном этапе, на последующем 
этапе и на завершающем этапе.

4. В зависимости от проведе-
ния процессуальных действий или 
при проведении иных действий, не 
закрепленных в УПК Украины.

5. В зависимости от следствен-
ного действия ложные показа-
ния при проведении следственных 

6 Вихман А. А. Лживость в структуре инте-
гральной индивидуальности : дисс…  канд. 
психол. наук, Пермь, 2011. – 178 с.
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проведении негласных следствен-
ных (розыскных) действий.

6. В зависимости от конкретно-
го вида следственного действия: 
при проведении допроса, осмотра, 
следственного эксперимента, экс-
гумации трупа, освидетельствова-
ния, иное.

7. В зависимости от объекта 
посягательства: общий, особен-
ный, единичный, основной, допол-
нительный.

8. В зависимости от предмета 
посягательства: материальные или 
идеальные блага. 

9. В зависимости от характера 
ложных показаний: оправдатель-
ные (полностью, частично) и обви-
нительные (полностью, частич-
но); одновременно обвинительные 
в отношении одних лиц и оправда-
тельные в отношении других лиц; 
нейтральные.

10. В зависимости от коммуни-
кационного компонента: вербаль-
ное и невербальное ложное показа-
ние, смешанное.

11. В зависимости от мотива-
ционных истоков ложных показа-
ний: частичное или полное уклоне-
ние от ответственности; смягчение 
ответственности; давление на дру-
гих участников уголовного судо-
производства и др.

12. В зависимости от време-
ни дачи ложных показаний: дли-
тельность (день, неделя, месяц, 
год, более года), время суток (утро, 
день, вечер, ночь) и др.

13. По содержанию ложных 
показаний:  по преступному собы-
тию в целом; по отдельным обстоя-
тельствам преступления.

14. По преследуемым преступ-
ником целям: основные; вспомога-
тельные или дополнительные.

15. По субъекту ложных пока-
заний: по половым признакам 
(мужчины, женщины и лица, 
сменившие пол); по возрастным 
характеристикам (малолетними 
(от 1 до 14 лет), несовершеннолет-
ними (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, совершив-
шие преступление повторно, пре-
ступники – «профессионалы»)1; 
по количеству задействованных 
лиц (единолично, группой лиц 
и др.).

16. По формам внешнего прояв-
ления ложных показаний: пассив-
ная (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 пока-
зания – благо; ложные показания 
– вежливость; ложные показания 
– заблуждение; ложные показа-
ния – иллюзия, ложные показа-
ния – фантазия; ложные показа-
ния – самопрезентация; ложные 
показания – игра; ложные показа-
ния – профессия; иное.

18. По результатам выявления 
ложных показаний: частичное 
выявление, полное выявление, не 
выявление.

Вышеперечисленные основания 
и виды не являются исчерпываю-
щими такого специализированно-
го вида лжи, как ложные показа-
ния. В этом направлении следует 
1 Организованная преступность : курс лек-
ций. – СПб. : Питер, 2002. – 368 с.
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продолжить разработку отдельных 
ее видов и их дальнейшую характе-
ристику для оперативного ее выяв-
ления и пресечения.Однако при-
веденная классификация ложных 
показаний предоставляет:

• возможность раннего диагно-
стирования и выявления ложных 
показаний в уголовном производ-
стве;

• способствует разработке 
более полной и вместе с тем диф-
ференцированной криминалисти-
ческой характеристики происше-
ствия с учетом признаков ложных 
показаний;

• эффективной организации 
и планирование расследования в 
целом;

• выбор тактически верного 
направления расследования;

• прояснение генезиса след-
ственной ситуаций на каждой ста-
дии расследования;

• постановку своевременных 
криминалистических задач, целей 
и средств их решения;

• выдвижение и проверку 
общих и частных версий по уголов-
ному производству.
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THE INflUENCE Of HUMAN fACTOR ON 
INTERNAl BElIEfS fORMING Of fOREN-
SIC EXPERT*

Galina AVDEEVA
PhD in Law, Senior Researcher, Leading researcher
of Academician Stashis Scientific Research Institute for the 
Study of Crime Problems (Ukraine)**

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 stag-
es 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 coinci-
dence of signs of the compared objects and research results got with the use of meth-
ods 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 par-
ticipation 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 fac-
tor.

* Влияние субъективного фактора на формирование внутреннего убеждения судебного экс-
перта.
** Авдеева Галина Константиновна – кандидат юридических наук, старший научный сотруд-
ник, ведущий научный сотрудник Научно-исследовательского института изучения проблем 
преступности имени академика В. В. Сташиса (Украина).

СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА

forensic eXamination
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Введение

Проблемы влияния субъек-
тивного фактора на формиро-
вание внутреннего убеждения 
следователя, судьи и судебно-
го эксперта исследуются учены-
ми-криминалистами уже более 
100 лет1. Большинство совре-
менных авторов рассматрива-
ют внутреннее убеждение как 
сформированное в процессе 
оценки хода и результатов про-
веденного исследования интел-
лектуально-эмоциональное сос- 
тояние, заключающееся в пра-
вильности сделанного умоза-
ключения и выделяют два его 
аспекта: гносеологический и 
психологический. С гносеоло-
гической стороны внутреннее 
убеждение судебного экспер-
та должно быть достоверным и 
единственно возможным, одна-
ко, под влиянием психологиче-
ского аспекта, связанного с его 
эмоциями и сомнениями, при 
решении одних и тех же экс-
пертных задач разными экспер-
тами могут быть сформулирова-
ны противоположные выводы. 
В связи с этим Т. В. Аверьяно-
ва подчеркивает, что при оценке 
выводов эксперта очень важен 
«учет субъективного в форми-
ровании внутреннего убежде-
ния, в частности тех факторов, 
которые способны отрицательно 
влиять на формирование убеж-
дения, даже при наличии надле-

1 См., например: Фойницкий И. Я. Курс рус-
ского уголовного судопроизводства. Т. 2. – 
М.: Тип. В. Р. Келлера, 1894. – 785 с.

жащих нравственных установок 
эксперта (например, внушение 
в ходе беседы с другим, более 
опытным экспертом, следовате-
лем, подозреваемым, обвиняе-
мым, свидетелем, потерпевшим, 
присутствующими с разреше-
ния следователя при производ-
стве экспертизы и т.д., подража-
ние, самоуверенность)»2.  Автор 
выделяет в качестве основного 
субъективного фактора способ-
ность судебного эксперта опе-
рировать методами интеллекту-
альной обработки информации, 
а именно: умение владеть прие-
мами анализа и синтеза, уметь 
отделять существенное от несу-
щественного, воспринимать диа-
лектически явление как целое, 
со всеми его связями и опосредо-
ваниями3.

Структура субъективного 
аспекта внутреннего убеждения 

судебного эксперта

Внутреннее убеждение судеб-
ного эксперта формируется на 
всех этапах экспертного иссле-
дования. На первом этапе судеб-
ный эксперт знакомится с мате-
риалами, представленными на 
исследование, и выделяет среди 
них объекты (следы), исследо-
вание которых позволит решить 
конкретную экспертную зада-
чу. Однако, как показало обоб-
щение материалов первичных 
и повторных экспертиз объек-

2 Аверьянова Т. В. Судебная экспертиза. Курс 
общей теории. – М.: Норма, 2006. – С. 433-
439.
3 Аверьянова Т. В. Указ. соч. – С. 346.



Криминалист первопечатный № 10/2015

64
п

е
р

в
о

п
е

ч
а

т
н

ы
й

К
Р

и
М

и
Н

А
Л

и
С

Т
ъ

 №
 1

0
/2

0
1

5 тов интеллектуальной собствен-
ности, разные судебные экспер-
ты при изучении одних и тех 
же материалов дела в перечень 
исследуемых объектов включа-
ют разные совокупности объ-
ектов исследования, часть из 
которых не имеют прямого отно-
шения к предмету судебно-экс-
пертного исследования конкрет-
ных объектов авторского права, 
знаков для товаров и услуг, про-
мышленных образцов, изобрете-
ний и иных объектов интеллек-
туальной собственности. Такими 
объектами в некоторых случаях 
служат исковые заявления сто-
рон, уставные документы орга-
низаций, протоколы судебных 
заседаний и др. материалы, изу-
чение которых лишь усилива-
ет влияние субъективного фак-
тора на процесс формирования 
внутреннего убеждения судебно-
го эксперта и может привести к 
ошибочному выводу. Как пока-
зывает практика, излишняя 
информированность эксперта о 
собранных по делу доказатель-
ствах столь же вредна, сколь и 
его недостаточная осведомлен-
ность об объектах судебной экс-
пертизы. 

В процессе исследования 
судебный эксперт осуществля-
ет такие логические операции: 
выделение необходимой для 
решения конкретной эксперт-
ной задачи совокупности объ-
ектов и их признаков, осущест-
вление их криминалистической 
оценки и дифференциации на 
существенные и несуществен-

ные, устойчивые и неустойчи-
вые, зависимые и независимые; 
сравнение объектов по каждому 
из признаков; криминалистиче-
ская оценка полученных резуль-
татов исследования; формулиро-
вание выводов. Для успешного 
решения конкретных эксперт-
ных задач судебный эксперт 
должен владеть определенным 
объемом специальных знаний, 
иметь практические навыки 
проведения экспертных иссле-
дований данного вида, обла-
дать логическим мышлением. 
А.В. Дулов подчеркивает, что у 
каждого эксперта «заранее име-
ется готовая формула логиче-
ских действий (алгоритм)»1, 
его деятельность основывает-
ся, прежде всего, на «...мето-
де аналогии, где в качестве ана-
лога выступают прошлый опыт, 
обобщенные знания, и методе 
перебора вариантов. Результа-
тивность применения последне-
го метода тем более высока, чем 
полнее при переборе вариантов 
осуществляется мысленное экс-
периментирование с имеющейся 
информацией»2.

Обобщение материалов пер-
вичных и повторных судебных 
металловедческих и транспор-
тно-трасологических экспертиз 
показало, что различная оценка 
выявленных признаков одного и 
того же объекта может служить 
основой для формирования про-
тивоположных выводов. Напри-

1 Дулов А. В. Судебная психология: учебник. 
– Минск: Высшая школа, 1975. – С. 65.
2 Дулов А. В. Указ. соч. – С. 67.
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мер, при судебно-экспертном 
исследовании шпильки колеса 
легкового автомобиля один экс-
перт ошибочно установил факт 
наличия усталостной трещины, 
в результате роста которой про-
изошло разрушение шпильки и 
как результат – дорожно-транс-
портное происшествие (ДТП). 
Другой судебный эксперт при 
повторном исследовании пра-
вильно указал на отсутствие 
усталостной трещины, нали-
чие следов ударного воздействия 
посторонним предметом в виде 
трех уплощенных площадок 
(возможные следы фальсифи-
кации доказательств), наличие 
следов разрушения шпильки 
от однократной изгибающей 
нагрузки в результате ДТП. 
Общий вид поверхности изло-
ма исследуемой шпильки коле-
са автомобиля показан на рис.1.

иногда влияние субъектив-
ного фактора на формирование 
внутреннего убеждения судебно-
го эксперта при решении иден-

тификационных задач в судеб-
ной трасологической экспертизе 
является решающим. Показа-
тельно, что в заключениях экс-
пертов-трасологов очень редко 
встречаются вероятные выво-
ды. Объясняется это тем, что 
внутреннее убеждение судебно-
го эксперта в отдельных случа-
ях не позволяет констатировать 
тождество из-за недостаточно-
го (по мнению эксперта) коли-
чества совпадающих частных 
признаков, наличия в следах 
посторонних наложений и при-
знаков, происхождение которых 
удается объяснить не каждому 
судебному эксперту. Несмотря 
на то, что в ряде случаев эксперт 
может сформулировать катего-
рический положительный вывод 
об идентификации конкретного 
лица или предмета, его неуверен-
ность не позволяет этого сделать. 
А иногда из-за неверной оценки 
выявленных признаков объек-
та может быть сформулирован 
и ошибочный вывод. Напри-
мер, при первичном исследова-
нии следа пальца, выявленного 
на полимерном пакете с нарко-
тическим веществом, судебный 
эксперт сформулировал оши-
бочный категорический отри-
цательный вывод, а при повтор-
ном исследовании этого же следа 
другой эксперт дал правильный 
категорический положитель-
ный вывод. Причиной различ-
ной оценки выявленных при-
знаков явилось то, что след на 

Рис. 1. Общий вид поверхности изло-
ма шпильки колеса легкового авто-

мобиля, представленной
на экспертное исследование
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для его сравнения с эксперимен-
тальным образцом следа паль-
ца руки проверяемого челове-
ка необходимо было изготовить 
черно-белый фотоснимок следа в 
негативном отображении. Фото-
снимки данного следа в позитив-

ном и негативном отображении 
показаны на рис. 2,3.

Негативно повлиять на про-
цесс формирования внутреннего 
убеждения судебного эксперта 
(и как результат – на его выво-
ды) могут неправильно избран-
ная им методика, нарушение 
очередности этапов исследова-
ния, неправильно выбранные 
методы и технические средства 
исследования, неполнота прове-
денного исследования, с одной 
стороны, и отсутствие у экспер-
та соответствующих знаний, 
позволяющих установить при-
чинные связи между выявлен-
ными в процессе исследования 
признаками, «которые позво-

ляют вскрыть сущность иссле-
дуемого объекта, механизм его 
образования»1, с другой. От субъ-
ективных характеристик судеб-
ного эксперта, его опыта (жиз-
ненного и экспертного), уровня 
знаний, умения логически мыс-
лить зависит, будет ли пра-
вильно сформировано внутрен-
нее убеждение эксперта и будет 
ли вывод достоверным. На всех 
стадиях экспертного исследо-
вания каждый эксперт исполь-
зует такие методы формальной 
логики, как анализ и синтез, 
применение которых позволяет 
не только самостоятельно выде-
лить признаки вещественных 
доказательств и образцов для 
сравнительного исследования, а 
и установить определенные при-
чинно-следственные связи меж-
ду отдельными признаками. 
Знания, которые судебный экс-
перт получает в результате экс-
пертного исследования путем 
применения методов формаль-
ной логики могут ему представ-
ляться логически правильными, 
но эти знания не обязательно 
будут истинными. 

Процесс экспертного иссле-
дования сопровождается мно-
госторонним взаимодействием: 
объекта и субъекта исследова-
ния (включая проведение экс-
пертного эксперимента), объек-
та и средства познания (выбор 
экспертом правильного метода и 
технического средства, позволя-
ющего не только получить досто-

1 Аверьянова Т. В. Указ. соч. – С. 440.

Рис. 2. Фотосни-
мок следа пальца,
выявленный при 

помощи
дактилоскопиче-
ского порошка на

полимерном
пакете 

Рис. 3. Негатив-
ный черно-белый
фотоснимок сле-
да, изображенно-

го на рис. 2
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верные результаты, но и не при-
водящего к порче последнего), 
субъекта и средства познания 
(выбор экспертом оптимальных 
методов и технических средств 
исследования, которые позво-
ляют достичь поставленной экс-
пертом цели). Неверный ана-
лиз и синтез результатов такого 
взаимодействия может послу-
жить причиной неправильных 
оценочных суждений и ошибок 
судебного експерта, которые (по 
мнению ряда зарубежных уче-
ных) являются второй по зна-
чимости (после ошибок в пока-
заниях свидетелей) причиной 
неправильного судебного реше-
ния. Так, анализ 86 случаев, свя-
занных с тяжкими преступле-
ниями в США, где «виновные» 
были осуждены (а некоторые 
приговорены к смертной казни), 
а затем оправданы, показал, что 
в 63% случаев причиной невер-
ных решений суда были ошибоч-
ные выводы судебных экспер-
тов1. 

К субъективным факторам, 
оказывающим влияние на фор-
мирование внутреннего убежде-
ния судебного эксперта, также 
относятся  способности – инди-
видуальные особенности лич-
ности, являющиеся субъектив-
ными условиями успешного 
осуществления экспертной дея-

1 Koziczak А. Measurement as basis of 
forensic identification // Криміналістика 
та судова експертиза : наука, навчан-
ня, практика : зб. наук. пр. у 2-х т.т. – 
Х.: Видавнича агенція «Апостіль», 2014. – 
Т. 2. – С. 298.

тельности и включают в себя 
как отдельные знания, уме-
ния и навыки, так и готовность 
к обучению новым способам и 
приемам деятельности, уча-
стие в научно-исследователь-
ской работе. Они проявляются 
прежде всего в быстроте, глуби-
не и прочности овладения спо-
собами и приёмами экспертной 
деятельности и являются вну-
тренними психическими регу-
ляторами, обусловливающими 
возможность их приобретения. 
Способности разных людей к 
одной и той же деятельности 
могут иметь различную струк-
туру благодаря индивидуаль-
ному своеобразию психических 
качеств и их сочетаний. Объек-
тивность выводов судебного экс-
перта напрямую зависит от  его 
способности к восприятию – 
целостному отражению предме-
тов, явлений, ситуаций и собы-
тий в их чувственно доступных 
временных и пространственных 
связях и отношениях. Форми-
рование внутреннего убеждения 
судебного эксперта в процес-
се исследования вещественных 
доказательств сопровождается 
восприятием – непосредствен-
ным воздействием физических 
раздражителей (признаков объ-
ектов) на рецепторные поверхно-
сти органов чувств (зрения, слу-
ха, обоняния, осязания, вкуса) 
и связано с мышлением, памя-
тью, вниманием, чувствами и 
прочими психическими про-
цессами. Восприятие судебного 
эксперта является результатом 
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5 его практической деятельности, 
содержит результаты анализа и 
синтеза и зависит от имеющих-
ся у эксперта знаний, жизнен-
ного опыта, интересов, навы-
ков, потребностей. Чем богаче 
опыт у того или иного экспер-
та, чем больше у него знаний, 
тем полнее его восприятие. Раз-
ные эксперты обладают различ-
ным жизненным опытом, знани-
ями, навыками, отличаясь друг 
от друга по своим интересам, 
целям, установкам, целому ряду 
иных характеристик, поэтому 
существуют индивидуальные 
различия в восприятии экспер-
тов, в результате чего один и тот 
же объект исследования может 
восприниматься и воспроизво-
диться по-разному разными экс-
пертами: одни ограничиваются 
общим впечатлением об объек-
те, выделяя лишь общие осо-
бенности того, что воспринято, 
другие обращают внимание на 
отдельные детали и признаки, 
стремясь объяснить восприня-
тое ими. Ряд авторов указывает 
и на наличие у экспертов ошибок 
рассуждения, которые заключа-
ются в неправильной трактовке 
объективных данных, обнару-
женных при исследовании1. 

Влияние индивидуальных 
различий экспертов в зритель-
ном восприятии наиболее ярко 
прослеживаются в заключени-

1 См., например: Макушкина Г. Е., Вермель И. 
Г., Кочнева А. В. Понятие, причины и профи-
лактика экспертных ошибок // Судебно-экс-
пертное исследование человека и его деятель-
ности межвузовский сборник научных трудов. 
– Свердловск, 1985. – С. 104-109; Словарь 
практического психолога / сост. С.Ю. Голо-
вин. – Минск: Харвест, 1998. – 660 с.

ях первичных и повторных экс-
пертиз таких объектов интел-
лектуальной собственности, как 
промышленные образцы. Про-
мышленный образец являет-
ся результатом творческой дея-
тельности человека в области 
художественного конструирова-
ния и определяет внешний вид 
материального объекта, харак-
теризуется совокупностью суще-
ственных признаков, влияющих 
на формирование внешнего вида 
изделия. Существенные призна-
ки промышленного образца ото-
бражены на его фотоснимках, 
размещенных в патенте на дан-
ный объект интеллектуальной 
собственности2.

От способности каждого кон-
кретного судебного эксперта к 
восприятию признаков внеш-
него вида объектов зависит его 
возможность самостоятельно 
выделить полную совокупность 
существенных признаков про-
мышленного образца, правиль-
но оценить и описать каждый 
признак, провести сравнитель-
ное исследование проверяемого 
объекта с промышленным образ-
цом, сформулировать объек-
тивные выводы. «Способность 
эксперта правильно воспри-
нимать и истолковывать при-
знаки, – замечает в этой связи 
Л. Е. Ароцкер, – устойчивость 
его против внушения и само-
внушения накладывают отпеча-

2 См.: Правила составления и подачи заявки 
на промышленный образец // Законодатель-
ство Украины об интеллектуальной собствен-
ности. – Х.: Одиссей. – 2002. – С. 367-378.
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ток на всю оценочную деятель-
ность эксперта»1. Например, 
при многократном исследова-
нии одних и тех же объектов 
(стола и промышленного образ-
ца «Стол»), разными эксперта-
ми были выделены различные 
совокупности существенных 
признаков объектов, по-разному 
они истолкованы и по результа-
там сравнительного исследова-
ния сформулированы противо-
положные выводы относительно 
факта использования промыш-
ленного образца по патенту 
№ 12829 при изготовлении ООО 

«Украинская тентовая компа-
ния» столов (см. рис. 4,5).

Поскольку в соответствии с 
законами логики два противо-
положных вывода при исследо-
вании одних и тех же объектов 
не могут быть истинными, один 
из выводов является ложным 
(ошибочным).  Незнание зако-

1 Ароцкер Л. Е. Проблема оценочной дея-
тельности судебного эксперта // Материалы 
Всесоюзной научной конференции. Ч. 1. – 
М.: ВНИИСЭ, 1972. – С. 34.

нов логики или их нарушение 
может отрицательно сказаться 
на формировании внутреннего 
убеждения судебного эксперта, 
что в итоге приведет к логиче-
ской ошибке в его выводах.

Ряд зарубежных ученых счи-
тает, что минимизировать вли-
яние субъективного фактора 
на формирование внутреннего 
убеждения судебного экспер-
та можно путем разработки и 
широкого внедрения в эксперт-
ную практику математических 
методов обработки результа-
тов исследований, особенно – 
при решении идентификацион-
ных экспертных задач2.  Такого 
же мнения придерживается и 
ряд отечественных ученых-кри-
миналистов3. Тем более, в тех-
нических отраслях науки объ-
ективность и достоверность 
результатов прикладных иссле-
дований обеспечивается обя-

2 Koziczak А. Указ. соч. – С. 299.
3 Например, З. М. Соколовский писал: «При-
менение экспертом современных матема-
тических и кибернетических методов пред-
ставляет собой лишь более высокую ступень 
использования специальных знаний при 
оценке признаков, но принципиальных изме-
нений в характер критериев оценки призна-
ков экспертом это не вносит. Именно поэто-
му нельзя говорить о противоречии между 
результатами применения математических 
методов исследования и внутренним убеж-
дением эксперта». – См.: Соколовский З. М. 
Является ли внутреннее убеждение экспер-
та критерием оценки результатов примене-
ния математических методов исследования 
// Применение математических методов и 
вычислительной техники в праве, кримина-
листике и судебной экспертизе. – М.: ВНИИ-
СЭ, 1970. – С. 99.

Рис. 4. изобра-
жение промыш-
ленного образца 

«Стол»
(патент № 12829) 

Рис. 5. Стол, изго-
товленный ООО 

«Украинская тен-
товая компания»
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5 зательной математической об- 
работкой результатов экспери-
ментов.

А. Козичак подчеркивает, что  
расчет вероятности совпадения 
признаков сравниваемых объек-
тов при решении идентификаци-
онных экспертных задач важен 
не только для суда и следствия, 
но и для судебных экспертов, 
поскольку «это снимает с них 
груз «моральной ответственно-
сти» за окончательные выводы и 
их последствия, а также может 
освободить их от возможной 
ответственности за ошибочные 
выводы»1. Автор со ссылками 
на конкретные научные публи-
кации отмечает, что ряд ученых 
стран Европы и США понимают 
недостатки традиционных мето-
дов идентификации и настаива-
ют на том, что судебный эксперт 
независимо от области специали-
зации может лишь определить 
уровень сходства между свой-
ствами сравниваемых объектов 
на основе математических рас-
четов, а не формулировать выво-
ды о том, что след оставлен кон-
кретным лицом или объектом. 
Автор правильно считает, что  
это касается объектов судебной 
экспертизы с неизменными при-
знаками, особенно – объектов 
почерковедческой экспертизы 
и ДНК-анализа. Особое внима-
ние А. Козичак уделяет формам 
выводов судебных экспертов-
почерковедов при идентифика-

1 Koziczak А. Указ. соч. – С. 299.

ции человека по малоинформа-
тивным объектам (например, 
подписям) и предупреждает о 
высокой вероятности появления 
экспертных ошибок из-за слу-
чайных совпадений признаков 
сравниваемых объектов. О высо-
кой вероятности ошибок экспер-
та при идентификации челове-
ка по подписи предупреждают 
и иные авторы2. По их мнению, 
наибольшая вероятность воз-
никновения случайных совпа-
дений сравниваемых призна-
ков наблюдается  при сравнении 
подписи с большим количеством 
образцов подписи проверяемого 
лица (1:150 или 1:300), что при-
водит к ошибочным выводам3. 

А. Козичак указывает, что на 
начальном этапе исследования 
эксперт путем несложных мате-
матических расчетов должен 
установить частоту встречаемо-
сти каждого признака почерка 
проверяемого человека, и лишь 
после этого определять уровень 
сходства (в % соотношении) 
между признаками исследуе-
мой подписи и образцами под-
писи проверяемого лица. Автор 
рекомендует отказаться от кате-
2 См., например: Подполухо М. М. Проблем-
ные вопросы внедрения в экспертную прак-
тику 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. Судебно-
экспертное исследование современной под-
писи: учебное пособие. – М.: ЭКЦ МВД Рос-
сии, 2007. – 60 с.
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горических выводов об иден-
тификации конкретного чело-
века при их исследовании1. А. 
Козичак справедливо утвержда-
ет, что вероятность выделения 
уникальной совокупности каче-
ственных и количественных 
признаков малоинформатив-
ных объектов ничтожно мала, 
и попытка установить конкрет-
ную идентификацию объектов 
при их исследовании часто при-
водит к ошибке эксперта. Вне-
дрение в экспертную практику 
математических методов при-
ведет к уменьшению влияния 
субъективных факторов на фор-
мирование внутреннего убежде-
ния судебного эксперта, позво-
лит ему не допустить ошибок в 
оценке результатов исследова-
ния и сформулировать объек-
тивные выводы2.

А. Ю. Краснобаева в каче-
стве типичных субъективных 
факторов экспертных ошибок 
выделяет такие: 1) профессио-
нальная некомпетентность экс-
перта (20 %); 2) профессиональ-
ное упущение эксперта (21,7 %); 
3) дефекты органов чувств (3,0 %); 
4) неординарное психологиче-
ское состояние эксперта (6,8%); 
5) характерологические чер-
ты личности эксперта (2,0 %); 
6) логические дефекты умоза-
ключений эксперта (4,6 %); 
7) дефекты в организации и пла-
нировании экспертного иссле-

1 См.: Koziczak А. Указ. соч. – С. 299,300.
2 См.: Koziczak А. Указ. соч. – С. 303, 304.

дования (1,9%)3. Р. С. Белкин и 
Е. Р. Россинская также выделя-
ют профессиональную некомпе-
тентность и профессиональные 
упущения судебных экспертов 
в качестве основных субъектив-
ных причин возникновения экс-
пертных ошибок4. Ученые верно 
считают, что профессиональная 
некомпетентность судебных экс- 
пертов может выражаться в 
незнании современных эксперт-
ных методик, неумении пользо-
ваться теми или иными техниче-
скими средствами и методиками 
исследования, в неправильной 
оценке идентификационной зна-
чимости признаков и результа-
тов исследования, выходе за пре-
делы своей компетенциии т. п. 
К профессиональным упуще-
ниям экспертов ученые относят 
небрежность, поверхностность 
производства исследования, пре- 
небрежение методическими ре- 
комендациями, правилами поль- 
зования техническими средства-
ми, а также неполное выявление 
идентификационных признаков, 
использование не всех извест-
ных эксперту методов исследо-
вания, игнорирование тех или 
иных признаков объектов или 
их взаимозависимости и др. 
А. Козичак отмечает, что в 
Польше за последние годы уве-

3 Краснобаева А. Ю. Экспертные ошибки: 
причины, последствия, профилактика: Авто-
реф. 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., Рос-
синская Е. Р. Судебная экспертиза: типичные 
ошибки. – М.: Проспект, 2012. – 544 с.
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тентных «малообразованных» 
судебных экспертов, не име-
ющих высшего образования в 
области судебной экспертизы, а 
получивших право на самосто-
ятельное проведение судебных 
экспертиз после краткосрочных 
курсов1. Проблемы недостаточ-
ного уровня компетентности и 
отсутствия профессиональной 
подготовки судебных экспертов 
на базе высших учебных заве-
дений до сих пор не решены и в 
странах бывшего СССР2.  

Выводы

Выводы судебного экспер-
та, сформулированные на осно-
ве его внутреннего убеждения, 
должны быть безошибочными, 
однако на практике при иссле-
довании одних и тех же объек-
тов, имеющих неизменные при-
знаки, разные эксперты под 
влиянием субъективных факто-
ров могут сформулировать про-
тивоположные выводы, один из 
которых в соответствии с зако-
нами логики является ошибоч-
ным. Ошибочные выводы судеб-
ного эксперта в большинстве 
случаев приводят к ошибочным 
судебным решениям. Особенно 
велико влияние субъективных 
факторов при решении иденти-
фикационных экспертных задач 

1 См.: Koziczak А. Указ. соч. – С. 298.
2 См., например: Россинская Е. Р. К вопросу 
о подготовке судебных экспертов // Воронеж-
ские криминалистические чтения.: сб. науч. 
тр. – Воронеж: Изд-во Воронеж. ун-та, 2006  
– Вып. 7. – С. 173-186.

в рамках традиционных крими-
налистических экспертиз и экс-
пертизы объектов интеллекту-
альной собственности.

Уменьшить влияние субъ-
ективных факторов на форми-
рование внутреннего убежде-
ния судебного эксперта и, как 
следствие, на объективность его 
выводов, можно при выполне-
нии таких условий: 

• ограничение роли «человече-
ского фактора»при проведении 
традиционных криминалисти-
ческих экспертиз (особенно – 
в оценке результатов сравни-
тельного исследования малоин-
формативных объектов) путем 
внедрения в экспертную прак-
тику математических методов, 
в т.ч. – методов математической 
обработки результатов сравни-
тельного исследования;

• усовершенствование име-
ющихся частных экспертных 
методик путем добавления мето-
дов несложного математическо-
го анализа в этапы раздельного 
и сравнительного исследования 
объектов, а также – рекомендуе-
мых вариантов выводов (в зависи-
мости от результатов таких расче-
тов);

• обеспечение надлежащего 
уровня профессиональной под-
готовки судебных экспертов раз-
ных экспертных специальностей 
на базе высших учебных заведе-
ний, имеющих лицензию на под-
готовку специалистов по образо-
вательно-квалификационному 
уровню «магистр» по специаль-
ности 8.18010003 «Судебная 
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экспертиза»1,на основе получен-
ных ранее профильных образо-
вательно-квалификационных 
уровней «бакалавр» и/или «спе-
циалист»; 

• разработка методических 
рекомендаций для судей по 
вопросам оценки выводов судеб-
ного эксперта, сформулирован-
ных в виде констатации степени 
совпадения признаков сравни-
ваемых объектов и результатов 
исследования, полученных с 
применением методов математи-
ческой обработки;

1 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.

• повышение уровня профес-
сиональной подготовки существу-
ющих экспертных кадров путем 
их переаттестации в комиссиях, 
созданных на базе высших учеб-
ных заведений, имеющих лицен-
зию на подготовку специалистов 
по специальности «Судебная экс-
пертиза»;

• участие судебных экспер-
тов в научно-исследовательской 
работе по своей специальности, 
систематическое знакомство с 
новой литературой, осведом-
ленность о ведущихся разработ-
ках в смежных областях знаний, 
использование международного 
опыта проведения судебных экс-
пертиз.
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THE EffECT Of HOUSEHOlD 
CHEMICAlS ON BlOODSTAINS*

Annika LALL
PhD in Law, Associate Professor of Department of Offence 
Proceedings of Estonian Academy of Security Sciences, Police 
Lieutenant-Colonel (Estonia)**

Abstract
An offender would naturally seek to get rid of all evidence which would incrim-

inate 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 con-
trolled 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 pre-
ferred, the result may be unexpected. Using both approaches, i.e. doubling the pro-
cess 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 (reac-
tion 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.

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

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

Introduction
In the course of our regular 

police work, we often encounter 
events that are related to crimes 
against persons. Crimes as mur-
der, rape or assault may all result 
in blood traces left in the envi-
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5 is a doubt that the scene of a crime 
or the clothes of the suspect have 
been cleaned after the crime.

Chemiluminescence tests and 
color reaction tests give false pos-
itive 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, brocco-
li, 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 Repub-
lic, 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 
and their antioxidative effect can 

2 Sadam, M. ,,Kriminalistikaekspertiisid“, 
Tallinn 2013, pg. 73-74

In my long forensic science 
career, I have worked with many 
different crime scenes and situa-
tions where it has been necessary 
to find traces of blood in the envi-
ronment and clothes.

Consequently, I decided to con-
duct 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 so-
called 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 test-
ing is significantly more sensi-
tive than DNA-analysis methods, 
meaning that it is not always pos-
sible to obtain quality DNA pro-
file from samples that yielded a 
positive result in chemilumines-
cent testing1.

The Luminol solution is used 
parallel to newer reagents like 
Lumiscene and BlueStar. Blue-
Star can also bring out particular-
ly weak traces of blood, which oth-
erwise would be invisible to the 
eye. BlueStar is used similarly to 
the Luminol in cases, where there 

1 Blum J., Esperanca P., Rocqefelte S.2006 
A new high-performance reagent and proccedure 
for latent bloodstain detection based on the 
luminol chemiluminescence. Canadian Society 
of Forensic Science, 39, 81-100

Photo 1
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be determined by chemilumines-
cent method. This method mea-
sures 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 contain-
ing 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 chemilu-
minescent 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 detect-
ing specifically human blood (e.g. 
Obti Hexagon, which active ingre-
dient reacts with components 
unique to human blood, as it is 
based on identification of hemo-
globin). BlueStar is a substance 
that has an especially bright reac-
tion and works on any surface.

These are colorless, water-bas-
es solutions that do not leave trac-
es on processed areas, and the 
spray can be washed off.

Еxperiment
This experiment was carried 

out, using a Luminol solution. 
The chemiluminescent effect of 

1 Bancirova, M. Black and green tea – luminol 
false-negative bloodstains detection. http://www.
ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=the luminol 
(20.01.2015)

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. Lock-
er surfaces are smooth and cov-
ered with green and bluish paint. 
The area has a normal room tem-
perature. 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 sur-
faces with blood, the lockers were 
cleaned. Various cleaning agents 
and wipes were used. Both sec-
tions of lockers were cleaned the 
same way.

Blood was removed, using vari-
ous household chemicals and solu-
tions, which were ordinarily used 
for cleaning teaching aids:
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5 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 remov-
ing stubborn dirt, grease and wax 
stains, WhiteBoard Cleaner, Bel-
laVit (Italian product) – orange-
scented cleaning cream for stain-
less steel and metal surfaces. See 
photographs 1-7.

Cleaning agents were trans-
ferred on the bloody surface using 

a piece of cloth, wet sponge, clean-
ing wipes (wet and dry), paper tis-
sue. Table 1 provides an overview 
on the chemicals used for cleaning 
the lockers and their method of 

transfer. Preparations were fin-
ished 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 col-
lection swabs, which were then 
tested with TetraBase solution. 
Color reaction means that if blood 

is detected, the cotton swab turns 
blue.

In addition to chemilumines-
cence tests, there is also a number 
of other indicative tests, which 

Photo 1                               Photo 2                                      Photo 3                           

Photo 4                          Photo 5  Photo 6               Photo 7                    
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are also based on identification of 
peroxydasic activities of hemo-
globin. 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 con-
ditionally 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.

1 Sadam M. „Kriminalistikaekspertiisid“, Tallinn 
2013 , pg. 73

Results received with Tetra-
base, 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 meth-
od (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 surfac-
es, using the Luminol solution, 
showed that lockers 5 and 9 did 
not have glow which would be typ-

 Table 1.   Tools used for cleaning the lockers
Locker 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
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5 ical of blood. Other lockers showed 
visual signs of having been wiped, 
and also a glow, which is associ-
ated with the presence of blood.
The same procedure was repeat-
ed 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 tak-
en and tested with TetraBase, 

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

locker
Sampling 

method
Result

Sampling 
method

Result

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

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

locker
Sampling 

method
Result

Sampling 
method

Result

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
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the locker surfaces were also pro-
cessed with the Luminol solution, 
which gave following results: 
locker 1 had weak glow, lock-
er no. 2 had visual traces of wip-
ing, which was a part of earlier 
surface treatment; locker no. 3 

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

locker
Sampling 

method
Result

Sampling 
method

Result

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

Locker 3 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

had extremely weak glow; locker 
no. 4 showed excellent lumines-
cence, with both signs of wip-
ing and blood-specific glow; the 
Luminol treatment of lockers 5; 6; 
9 and 11 yielded no results – there 
was no luminescence; the Lumi-
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nol treatment of lockers 7; 8; 10 
showed excellent glow with visi-
ble signs of wiping.

Treatment of the locker sur-
faces with the Luminol solu-
tion 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 

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

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

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

Locker 5 Wet sample
Very good blue 
color reaction

Dry sample

Blue color 
reaction was not 
detected, color 
came with
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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 car-
ried out with a wet wipe (water).

After the samples were tak-
en and tested with TetraBase, the 
locker surfaces were processed 
with the Luminol solution, which 

gave following results: lockers 1-4 
did not show luminescence typi-
cal to the Luminol – reaction did 
not occur; lockers 5-8 had high-
ly visible glow on the whole lock-
er 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 

Locker 6 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

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

locker
Sampling 

method
Result

Sampling 
method

Result

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
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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.

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

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

locker
Sampling 

method
Result

Sampling 
method

Result

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
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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.

1 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).

Locker 10 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
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5 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.

TetraBase
After analysing samples 

taken from locker surfaces with 

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 Anti-
Static 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.

Analysis of wet samples 
concluded the following: on the 
first week wet sample analysis, 
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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.

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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5 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.

References
1. Bancirova M. Black and green tea – luminol false-negative bloodstains detection. http://www.
ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=luminol (20.01.2015)
2. Blum J.,Esperanca P., Rocqefelte S.A new high-performance reagent and proccedure for latent 
bloodstain detection based on luminol chemiluminescence. Canadian Society of Forensic Science, 
2006, No 39.
3. Heuser K., Oehmen M., Nadine K., Benecke M. Effect of “Fit” dishwashing detergent from 
former Eastern Germany (GDR) on luminol luminescence.  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
pubmed/?term=luminol (21.01.2015).
4. Sadam M. Kriminalistikaekspertiisid. 2013.

Information about author
Annika Lall – PhD in Law, Associate Professor of Department of Offence Proceedings of Estonian 
Academy of Security Sciences, Police Lietenant-Colonel; address: Tilgu tee. 55c, Murastu kula, 
Harku vald, Harju maakond 76905, Estonia; e-mail: annika.lall@sisekaitse.ee



A First Printed Criminalist № 10/2015

89
п

е
р

в
о

п
е

ч
а

т
н

ы
й

К
Р

и
М

и
Н

А
Л

и
С

Т
ъ

 №
 1

0
/2

0
1

5

АНТОЛОГІЯ КРИМІНАЛІСТИКИ
ПРОФ. Н. Н. БОКАРИУС

ЖИЗНь И ДЕЯТЕЛьНОСТь ЗАСЛУЖЕННОГО ПРОФЕССОРА 
НИКОЛАЯ СЕРГЕЕВИчА БОКАРИУС*

(начало в № 6)

* * * * *

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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ПОРТРЕТНА ГАЛЕРЕЯ ВИДАТНИХ
КРИМІНАЛІСТІВ

Portrait Gallery of the famoUs
criminalists

РУДОЛЬФ АРЧИБАЛЬД РЕЙСС*

выдающийся криминалист, один из основоположников 
криминалистики, фундатор судебной фотографии, мето-
да словесного портрета, основатель института криминали-
стики (Institut de police scientifique) Лозаннского универси-
тета, известный правозащитник и автор Отчетов о военных 
преступлениях в период Первой Мировой Войны, участник 
Парижской Мирной Конференции от югославского прави-
тельства, известный реформатор системы полиции и препо-
давания криминалистики, активный политический и госу-
дарственный деятель**

* 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 well-
known 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.

Выдающийся криминалист 
Рудольф Арчибальд Рейсс 
(Rodolphe Archibald Reiss) 
родился 8 июля 1875 г. в г. Хау-
зах (Hausach), Великое гер-
цогство Баден, Германская 
империя – в семье Фердинан-
да Рейсса (Ferdinand Reiss) и 
Полины Сабины Анны Габри-
ель, по рождению Зойттер 
фон Лётцен (Pauline Sabine 
Anna Gabriele, geb. Seutter von 
Lötzen), которые занимались 

сельским хозяйством и виноде-
лием.

В 1893 г. отправился для 
учебы в Лозаннский универси-
тет (Швейцария). В 1898 г. ста-
новится доктором наук, защи-
тив диссертацию по химии на 
тему: «L’action des persulfates 
alcalins». С этого времени начал 
заниматься фотографией.

В 1899 г. осуществляет руко-
водство фотографической дея-
тельностью в университете, а в 



Frühdruck Kriminalist № 10/2015

110
п

е
р

в
о

п
е

ч
а

т
н

ы
й

К
Р

и
М

и
Н

А
Л

и
С

Т
ъ

 №
 1

0
/2

0
1

5 1901 г. начал преподавать фото-
графию. Одновременно работал 
с профессором Бурже в госпи-
тале (кантон Во, Швейцария), 
где создается первое рентгенов-
ское отделение. В это же время 
стал учеником Альфонса Берти-
льона, обучался у него и даже 
стал его другом, соратником и 
последователем. В 1902 г. вво-
дит университетский курс «La 
photographie judiciaire» (Судеб-
ная фотография). В 1903 г. опу-
бликует свой известный труд 
под тем же наименованием. 
В 1905 г. его научная актив-
ность проявляется посредством 
публикации «Manuel du portrait 
parle. Manuel du signalement 
descriptif» (Руководство по сло-
весному портрету).

C 1900 (1901) г. являет-
ся главным редактором жур-
налов «Journal suisse des 
photographes» и в 1902 – 
1907 гг. – «Revue suisse de 
photographie»1. В 1903 г. – орга-
низовал проведение конгресса 
Международного союза фото-
графии.  17 июля 1906 г. был 
назначен экстраординарным 
профессором криминалистики 
(police scientifique).

Важным событием в крими-
налистике и жизни Р. А. Рейс-
са является создание в 1908 г. 
института криминалистики 
(Institut de police scientifique) 

1 http://www.criminalistique.org/
PantheonRAReiss.pdf//ParFrançois Beaudoin//
Rodolphe Archibald Reiss: la criminalistique 
avant tout

при Лозаннском университе-
те. Данный институт продолжа-
ет действовать под тем же наи-
менованием и по сегодняшний 
день в структуре Лозаннского 
университета. Благодаря проф. 
Р. А. Рейссу университет начал 
готовить дипломированных 

криминалистов («Diplome de 
police scientifique»). В инсти-
туте проходили стажировку 
криминалисты из Российской 
империи, Румынии, Сербии, 
Греции, Люксембурга и Брази-
лии. В мае 1912 г. был пригла-
шен в Российскую империю для 
прочтения в Петербурге ряда 
лекций для работников военно-
судебного ведомства и слуша-
телей Александровской Воен-
но-юридической академии. 
В 1913 г. в течение четырех 

Р. А. Рейсс занят судебной
фотографией
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месяцев прибывал с миссией в 
Рио-де-Жанейро и Сан-Паулу 
(Бразилия).

В 1914 г. по приглашению пра-
вительства Сербии для рассле-
дования преступлений Австро- 
Венгерской, Немецкой и Бол-
гарской армии во время Пер-
вой Мировой Войны в качестве 
эксперта находился в Сербии. 
27 сентября 1914 г. проф. Р. А. 
Рейсс прибыл в г. Ниш (Сер-
бия), после чего имел краткую 
встречу с Премьер Министром 
Сербии Николой Пашичем, 
который просил сообщить миру 
правду о негуманном отноше-
нии агрессора к военноплен-
ным, гражданскому населению 
и нарушениях Женевской кон-

венции по линии фронта и на 
оккупированных территориях1.

Посредством публикаций в 
«Gazette de Lausanne» сообщил 
миру о военных преступлени-
ях 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. увиде-
ла свет еще одна работа посвя-
щенная Р. А. Рейссом событи-
ям 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 

1 https://glassacera.wordpress.com/2010/11/27/ 
родолф-арчибалд-рајс/

Проф. Р. А. Рейсс с коллегами осуществляет криминалистические
исследования



Le Criminaliste Premier Imprimeur № 10/2015

112
п

е
р

в
о

п
е

ч
а

т
н

ы
й

К
Р

и
М

и
Н

А
Л

и
С

Т
ъ

 №
 1

0
/2

0
1

5

de l’enquète exècutèe sur le front 
de Macèdoine» (Paris, 1918). Оба 
труда представляли собой кри-
миналистическое исследование 
фактов, которые имели место в 
ходе Первой Мировой Войны, 
– в форме своеобразных отче-
тов либо заключений, которые 
иллюстрировались фотографи-
ями, свидетельскими показани-
ями и экспертными исследова-
ниями.

В предисловии к рабо-
те 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 составлял-

ся в течение сентября, октября и 
ноября 1914 г. в период Первого 
вторжения Австро-Венгерской 
армии в Сербию. В. М. Йовано-
вич рассматривает данную рабо-
ту как «самую ценную часть 
доказательств в истории о пре-
ступности Европейской Войны, 
поскольку отчет содержит фак-
ты, проверенные на месте, вско-
ре после эвакуации захваченных 
Австро-Венграми территорий, и 
изученные экспертом, который 
применяет методы современного 
технического расследования»1.

В адресованном Премьер 
Министру Сербии письме, опу-
бликованном в предисловии к 

1 Report upon atrocities committed by the 
Austro-Hungarian army during the First 
invasion of Serbia». London, 1916. – P. V-VI.

Пропуск, позволявший проф. Р. А. Рейссу находится в зоне
проведения боевых операций в период Первой Мировой Войны
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данному Отчету, проф. Р. А. 
Рейсс указывает – «Я собрал 
настолько много информации по 
данной проблеме за время мое-
го пребывания в Сербии, в тече-
ние сентября, октября и ноября 
месяцев 1914 г., насколько это 
было возможно при этих обсто-
ятельствах. Таким образом, я 
допросил большое количество 
Австро-Венгерских военноплен-
ных и сотни свидетелей зверств; 
я осмотрел и допросил ране-
ных, я исследовал Австрийские 
патроны, запрещенные закона-
ми и военными уставами, etc. 
Более того, я проехал по зна-

чительной части сербской тер-
ритории, в которую вторглись 
Австро-Венгры, и там продол-
жил проводить техническое рас-
следование по всем существую-
щим правилам. Это локальное 
расследование позволило мне 
проверить диспозиции свидете-
лей важными подтверждающи-
ми доказательствами»1.

Кроме исследовательской де- 
ятельности в Сербии проф. Р. А. 
Рейсс принимал беженцев, учре-
дил фонд для их поддержки.  

1 Report upon atrocities committed by the Austro-
Hungarian army during the First invasion of 
Serbia». London, 1916. – P. VII-VIII.

Титульная страница Отчета, состав-
ленного экспертом Р. А. Рейсом

Обложка книги-политического заве-
щания Р. А. Рейсса «Чуjте Срби! 

Чуваjте се себе» (1928, 2004)
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Чтобы помочь сербским детям 
дал огромную сумму для воен-
ного времени – 15000 франков, 
использовав средства, полу-
ченные от гонораров за публи-
кации своих писем и отчетов 
в иностранной прессе. Печа-
тал статьи даже в австрийской, 
болгарской и немецкой прессе о 
состоянии населения в услови-
ях оккупации. Далее Р. А. Рейсс 
добровольцем прибыл к фрон-
ту возле Салоник. За участие 
в боях получил Медаль Муже-
ства1. Отчеты Р. А. Рейсса, полу-
ченные в результате пребывания 
его в Сербии, в ходе Парижской 
Мирной Конференции в 1919 г. – 
при непосредственном участии 
профессора от югославского пра-
вительства – стали доказатель-
ствами военной агрессии против 

1 https://glassacera.wordpress.com/2010/11/27/ 
родолф-арчибалд-рајс/

Сербии и ее гражданского насе-
ления.

После Первой Мировой Вой-
ны 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 Рудоль-
фа Арчибальда Рейсса.

Как почетный начальник 
вновь созданного отдела в Мини-
стерстве иностранных дел рабо-
тал над подготовкой материалов 
для международного трибунала 
в Гааге. Состоял почетным совет-
ником по поддельным банкно-
там при Национальном банке и 
почетным начальником отдела в 
Министерстве иностранных дел 
по проблемам создания техни-
ческой службы и полицейской 

2 Ныне – бульвар Воеводы Мишича, 73 (Бел-
град, Сербия).

Делегация во главе с Александром I  к проф. Рудольфу Арчибальду Рейссу 
возле его дома «Добро Поле» (Белград, 1929)
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школы1. Считается, что Рудольф 
Арчибальд Рейсс помог в учреж-
дении первой школы полиции в 
Сербии. Был одним из создате-
лей отделения Красного Креста 
в Сербии2. Столкнувшись с непо-
ниманием и подвергшись воз-
действию политических интриг, 
подал в отставку. Несмотря на 
это, проф. Р. А. Рейсс остался в 
Белграде, где у него был дом. В 
дополнение к дому в Белграде, 
он построил дом неподалеку от 
г. Скопье (с. Душановац, ныне 
– Македония), чередуя жизнь в 
Белграде и в Душановац. В июле 
1925 г. Рудольф Арчибальд Рейсс 

1 См.:https://glassacera.wordpress.com/ 
2010/11/27/ родолф-арчибалд-рајс/
2 См.: President honors Archibald 
Reiss on 100th anniversary // http://
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_
id=90582

Государственным Советом канто-
на Во (Швейцария) был утверж-
ден в звании почетного профессо-
ра Лозаннского университета. В 
1926 г. стал почетным жителем 
города Крупань (Сербия). В каче-
стве наследия для Сербского наро-
да в 1928 г. опубликовал «Ecoutez 
les Serbes» («Прислушайтесь Сер-
бы») как политическое завещание.

Скончался 8 августа 1929 г. в 
г. Белград (Королевство Югосла-
вия). По его завещанию был похо-
ронен в Белграде на кладбище 
Топчидер (Сербия), а сердце поме-
щено в урну на горе Каймакчалан 
(ныне — Македония) на месте оже-
сточенных боев во времена Первой 
мировой войны. На урне выграви-
ровано:

«Овде у овој урни, на врху Кајмакчалана

Златно срце спава,

Пријатељ Срба из најтежих дана,

Јунак Правде, Истине и Права,

Швајцарца Рајса, ком` нек је слава».

Свое состояние, собственность 
(в том числе вилла «La Lumière» 
(ул. Фантазии, 3 Пюли, кантон 
Во, Швейцария), награды, неко-
торые украшения и подарки 
общей стоимостью более 100000 
франков – завещал кантону Во 
(Швейцария)3. В 1931 г. в Бел-
граде в парке Топчидер был уста-
новлен памятник профессору 
Рудольфу Арчибальду Рейссу. 
В различных городах Сербии его 
именем названы улицы. С 2010 – 
3 См.: http://dbserv1-bcu.unil.ch/persovd/
detailautcent.php?Cent=1&Num=493

Урна, в которое помещено сердце
Р. А. Рейсса (г. Каймакчалан, ныне – 

Македония)
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ская табакерка, Российская импе-
рия (Tabatiere imperiale), Почет-
ный гражданин города Крупань 

ежегодно на базе Академии Кри-
миналистических и Полицей-
ских исследований (Белград, 
Сербия) проходит международ-
ная научная конференция «Дни 
Арчибальда Рейсса»1.

Профессор Рудольф Арчи-
бальд Рейсс в течение своей жиз-
ни был награжден Парижской 
академией наук медалью Янссе-
на (la Medaille de Janssen), Меда-
лью Мужества за участие в бит-
вах фронта Салоники (Сербия), 
Памятной Медалью за Вывод 
Сербской Армии через Албанию 
(Сербия), стал Кавалером орде-
на Почетного легиона, Франция 
(Chevalier de la Legion d’honneur), 
ему была вручена император-

1 См.: http://www.nsar.org.rs/
Памятник проф. Р. А. Рейсу

в Белграде

Дом «Добро поле», ныне – музей проф. Р. А. Рейсса (Топчидер, Белград)
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ПОСТАНОВЛЕННЯ СУДДЕЮ ЗАВІДОМО 
НЕПРАВОСУДНОГО РІШЕННЯ*

СЛІДЧА ТА СУДОВА ПРАКТИКА

criminal cases stUDy

Згідно із статистичними 
даними Генеральної прокурату-
ри України за ст. 375 КК Укра-
їни «Постановлення суддею 
(суддями) завідомо неправосуд-
ного 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 заверши-
лося повідомленням про підо-
зру. Проте даний склад злочину 
є актуальним, а його вчинен-
ня завжди має неабиякий резо-
нанс у суспільстві. Разом із цим 
винесення завідомо неправосуд-
них рішень трапляється у прак-
тиці правозастосування, що 
підтверджено вироками суду. 
Так, у період з 2011 по 2015 рр. 
відповідно до Єдиного держав-
ного реєстру судових рішень 
було винесено 11 вироків (10 – 
обвинувальних, 1 – виправду-
вальний).

Певний інтерес має вирок, 
винесений щодо наступної 
активної поведінки осіб. Так, 

«П», «Р» та «С» розробили схе-
му щодо заволодіння нерухо-
мим майном територіальної 
громади міста В. шляхом звер-
нення до Н-ського районно-
го суду із позовними заявами, 
які містили завідомо неправди-
ву інформацію щодо предмета 
спору. Вони ініціювали під час 
розгляду зазначених цивіль-
них справ укладення мирових 
угод, що містили завідомо недо-
стовірні відомості про наявність 
договірних відносин між сторо-
нами у справі та використовую-
чи підставних осіб. Суддя «Т» 
ухвалив 5 судових рішень про 
закриття провадження у спра-
вах у зв’язку з визнанням миро-
вих угод. На підставі цього, за 
фізичними особами, що висту-
пали фіктивними сторонами у 
справах, визнано право влас-
ності на 12 приміщень загаль-
ною площею 2 452, 4 кв. м. та 
загальною вартістю 3 502 862 
грн., розташованих на терито-
рії міста В. та належних тери-
торіальній 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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чого здійснено реєстрацію пра-
ва власності на об’єкти в Бюро 
технічної інвентаризації та екс-
пертної оцінки м. В. та в Реє-
страційній службі Н-ського 
міського управління юстиції1. 
Суддя був визнаний винним у 
вчинені злочину, передбачено-
го 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, вине-
сеного 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 район-
ного суду за вх. №25321 пода-
ла фіктивну позовну заяву від 
імені «П» до «Р» про виконан-
ня завідомо неіснуючих договір-
них зобов’язань щодо виготов-
лення технічної документації 
та експертних висновків на 
6 (шість) об’єктів нерухомос-
ті, 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 

1 Див.: Архів Болехівського міського суду 
Івано-Франківської області, справа № 339/ 
417/14к.

провадження у справі та при-
значив її розгляд на 12.12.2011.

12.12.2011 р.  до Н-ського 
районного суду  подано пакет 
підроблених документів,  необ-
хідних для укладання миро-
вої угоди, які містили завідо-
мо недостовірні відомості, а 
саме: зустрічний позов «Р» до 
«П», клопотання від імені «П» 
про заперечення використан-
ня звукозапису під час розгля-
ду цивільної справи, мирову уго-
ду, укладену між «С» та «Р», 
згідно з якою «П» та «Р» пого-
джуються про визнання за «Р» 
права власності на нежитло-
ві приміщення в м. В. за адре-
сами: «У», загальною площею 
369, 2 кв.м., «Ф», загальною пло-
щею 79,1 кв.м., «Х», загальною 
площею 54,1 кв.м., - які підпи-
сані 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 обі-
знаним із вимогами чинного 
законодавства України, діючи 
умисно та з метою постанов-
лення завідомо неправосудно-
го судового рішення, грубо пору-
шуючи передбачені ч. 1 ст. 114 
та ст. 115 ЦПК України пра-
вила підсудності щодо нерухо-
мого майна, позови з приводу 
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ються виключно за місцем його 
знаходження, 12.12.2011 у при-
міщенні Н-ського районно-
го суду, за відсутності пози-
вача або його представника, 
прийняв до розгляду зустріч-
ний позов про визнання пра-
ва власності на нерухоме май-
но територіальної громади 
м. В. і з грубим порушенням 
вимог ст.ст. 210, 213, 214 
ЦПК України щодо законнос-
ті, обґрунтованості та зміс-
ту судового рішення, а також 
всупереч вимогам ст. 175 ЦПК 
України у зв’язку з наявністю 
перешкод для визнання миро-
вої угоди через порушення інте-
ресів третіх осіб, за відсутно-
сті в матеріалах справи 
доказів та правовстановлюю-
чих документів про право влас-
ності 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 примі-
щення 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 під-
писана суддею «Т», скріпле-
на печаткою суду та видана 
невстановленій слідством осо-
бі для пред’явлення в органи 

реєстрації, чим створено пере-
думови до вибуття зазначеного 
нерухомого майна з комуналь-
ної власності.

Окрім того, суддя «Т», пере-
буваючи у приміщенні Н-ського 
районного суду, підписав скла-
дений та підписаний секрета-
рем «Ю» протокол судового 
засідання від 12.12.2011 р., який 
містив завідомо неправдиві 
відомості щодо участі у зазна-
ченому судовому засіданні сто-
рін у справі «С» та «П».

За заявою органів прокурату-
ри В. області про перегляд судо-
вого рішення Н-ським районним 
судом В. області 17.09.2013 р. 
зазначену ухвалу судді «Т» ска-
совано у зв’язку з тим, що умо-
ви мирової угоди, затвердже-
ної рішенням суду, суперечать 
закону і порушують права та 
інтереси територіальної гро-
мади м. В.…»

Особливий резонанс таких 
справ у суспільстві виклика-
ний тим, що завданнями судо-
чинства незалежно від форми є 
захист особи, суспільства і дер-
жави від правопорушень, охо-
рона прав, свобод та законних 
інтересів1.

Новим підходом Генеральної 
прокуратури України є ведення 
окремого Реєстру проваджень 
про злочини під час Революції 
Гідності та результати розсліду-
вання. У графі «Переслідуван-
ня за участь у акціях протесту» 

1 Ст. 2 КПК України, ст. 1 ЦПК України, ст. 3 
КАС України, ст. 1 ГПК, тощо.
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значиться – «Генеральною про-
куратурою України до Києво-
Святошинського районного суду 
Київської області для розгляду 
по суті направлено обвинуваль-
ний акт у кримінальному прова-
дженні № 42015000000000113 
за підозрою слідчого судді 
Солом’янського районного суду 
м. Києва К. за ч. 2 ст. 375 КК 
України за фактом постанов-
лення завідомо неправосудних 
ухвал щодо обрання учасникам 
мирних акцій протестів найсу-
ворішого запобіжного заходу у 
вигляді тримання під вартою»1. 

З’явилися публікації у нау-
кових виданнях, що також вка-
зує на певні складнощі у право- 
застосуванні2. Також 22 верес- 
ня 2015 р. дисциплінарна сек-
ція Вищої ради юстиції розпо-
чала розгляд по суті семи дисци-
плінарних справ за виснов-ками 
Тимчасової спеціальної комі-
сії з перевірки суддів судів 
загальної юрисдикції. Стосовно 
п’яти суддів секція підтверди-
ла висновки Тимчасової слідчої 
комісії Верховної Ради Украї-
ни про порушення присяги суд-
ді3. Це також може свідчити про 
наявність ознак злочинів проти 

1 Див.: http://rrg.gp.gov.ua/stan-sudovogo-
rozgljadu/peresliduvannya-za-uchast-v-
aktsiyah-protestu/
2 Постановлення суддею завідомо неправо-
судного рішення // Судова практика. – № 7-8 
(111-112) від 27 серпня 2015 р. – С. 26-27; 
Злочини проти правосуддя // Рішення Вер-
ховного Суду України. – № 1 (30). – 2015. – 
С. 92-98.
3 http://www.vru.gov.ua/news/1063

правосуддя в діяльності суддів. 
Саме тому кримінально-правове 
та криміналістичне досліджен-
ня постановлення суддею (суд-
дями) завідомо неправосудно-
го вироку, рішення, ухвали або 
постанови залишається акту-
альним та потребує теоретично-
го обґрунтування.

Інформацію підготовлено
канд. юрид. наук

М. В. Шепітьком
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ПРИЙНЯТО НОВІ ЗАКОНОДАВчІ  АКТИ:

З А К О Н    У К Р АЇ Н И

Про Національну поліцію*

НОВЕ В ЗАКОНОДАВСТВІ

neW leGislation

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 полі-

ція України.
1. Національна поліція Укра-

їни (далі – поліція) – це цен-
тральний орган виконавчої вла-
ди, який служить суспільству 
шляхом забезпечення охоро-
ни прав і свобод людини, про-
тидії злочинності, підтримання 
публічної безпеки і порядку.

2. Діяльність поліції спрямо-
вується та координується Кабі-
нетом Міністрів України через 
Міністра внутрішніх справ 
України згідно із законом.

Стаття 2. Завдання поліції.
1. Завданнями поліції є надан- 

ня поліцейських послуг у сфе-
рах:

1) забезпечення публічної без-
пеки і порядку;

2) охорони прав і свобод люди-
ни, а також інтересів суспіль-
ства і держави;

3) протидії злочинності;
4) надання в межах, визначе-

них законом, послуг з допомоги 
особам, які з особистих, еконо-
мічних, соціальних причин або 
внаслідок надзвичайних ситуа-
цій потребують такої допомоги.

Стаття 3. Правова основа 
діяльності поліції.

1. У своїй діяльності поліція 
керується Конституцією Укра-
їни, міжнародними договорами 
України, згода на обов’язковість 
яких надана Верховною Радою 
України, цим та іншими зако-
нами України, актами Прези-
дента України та постановами 
Верховної Ради України, при-
йнятими 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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туції та законів України, акта-
ми Кабінету Міністрів України, 
а також виданими відповідно до 
них актами Міністерства вну-
трішніх справ України, іншими 
нормативно-правовими актами.

Стаття 4. Міжнародне співро-
бітництво поліції.

1. Взаємовідносини у сферах 
діяльності поліції з відповідни-
ми органами інших держав та 
міжнародними організаціями 
базуються на міжнародних дого-
ворах, а також на установчих 
актах та правилах міжнарод-
них організацій, членом яких є 
Україна.

2. Поліцейські можуть нап-
равлятися до міжнародних орга-
нізацій, іноземних держав як 
представники поліції з метою 
забезпечення координації спів-
робітництва з питань, що нале-
жать до повноважень поліції.

3. Поліцейські можуть залу-
чатися до участі в міжнародних 
операціях з підтримання миру і 
безпеки.

Стаття 5. Взаємодія поліції 
з органами державної влади та 
органами місцевого самовряду-
вання.

1. Поліція у процесі своєї ді- 
яльності взаємодіє з органами 
правопорядку та іншими органа-
ми державної влади, а також орга-
нами місцевого самоврядуван-
ня відповідно до закону та інших 
нормативно-правових актів.

РОЗДІЛ II 

ПРИНЦИПИ ДІЯЛьНОСТІ
ПОЛІЦІЇ

Стаття 6. Верховенство права.
1. Поліція у своїй діяльності 

керується принципом верховен-
ства права, відповідно до яко-
го людина, її права та свободи 
визнаються найвищими ціннос-
тями та визначають зміст і спря-
мованість діяльності держави.

2. Принцип верховенства пра-
ва застосовується з урахуванням 
практики Європейського суду з 
прав людини.

Стаття 7. Дотримання прав і 
свобод людини.

1. Під час виконання сво-
їх завдань поліція забезпечує 
дотримання прав і свобод люди-
ни, 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, визна-
чених Конституцією і законами 
України, за нагальної необхід-
ності і в обсязі, необхідному для 
виконання завдань поліції.

3. Здійснення заходів, що 
обмежують права та свободи 
людини, має бути негайно при-
пинене, якщо мета застосуван-
ня таких заходів досягнута або 
немає необхідності подальшого 
їх застосування.
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обставин заборонено сприяти, 
здійснювати, підбурювати або 
терпимо ставитися до будь-яких 
форм катування, жорстокого, 
нелюдського або такого, що при-
нижує гідність, поводження чи 
покарання.

У разі виявлення таких дій 
кожен поліцейський зобов’я-
заний негайно вжити всіх мож-
ливих заходів щодо їх припи-
нення та обов’язково доповісти 
безпосередньому керівництву 
про факти катування та намі-
ри їх застосування. У разі при-
ховування фактів катування або 
інших видів неналежного пово-
дження поліцейськими керів-
ник органу протягом доби з 
моменту отримання відомостей 
про такі факти зобов’язаний іні-
ціювати проведення службового 
розслідування та притягнення 
винних до відповідальності.

У разі виявлення таких дій 
поліцейський зобов’язаний по- 
відомити про це орган досудо-
вого розслідування, уповнова-
жений на розслідування від-
повідних злочинів, вчинених 
поліцейськими.

5. У діяльності поліції забо-
роняються будь-які привілеї чи 
обмеження за ознаками раси, 
кольору шкіри, політичних, 
релігійних та інших переконань, 
статі, етнічного та соціального 
походження, майнового стану, 

місця проживання, за мовною 
або іншими ознаками.

Стаття 8. Законність.
1. Поліція діє виключно на 

підставі, у межах повноважень 
та у спосіб, що визначені Кон-
ституцією та законами України.

2. Поліцейському забороне-
но виконувати злочинні чи явно 
незаконні розпорядження та 
накази.

3. Накази, розпорядження 
та доручення вищих органів, 
керівників, посадових та служ-
бових осіб, службова, політич-
на, економічна або інша доціль-
ність не можуть бути підставою 
для порушення поліцейським 
Конституції та законів Ук- 
раїни.

Стаття 9. Відкритість та про-
зорість.

1. Поліція здійснює свою 
діяльність на засадах відкритос-
ті та прозорості в межах, визна-
чених Конституцією та закона-
ми України.

2. Поліція забезпечує постій-
не інформування органів дер-
жавної влади та органів місце-
вого самоврядування, а також 
громадськості про свою діяль-
ність у сфері охорони та захис-
ту прав і свобод людини, проти-
дії злочинності, забезпечення 
публічної безпеки і порядку.

3. Поліція забезпечує доступ 
до публічної інформації, воло-
дільцем якої вона є, у порядку 
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та відповідно до вимог, визначе-
них законом.

4. Поліція може оприлюдню-
вати (поширювати) інформацію 
з обмеженим доступом лише у 
випадках та в порядку, визначе-
них законом.

5. Нормативно-правові акти, 
що регламентують діяльність 
поліції, обов’язково оприлюдню-
ються на веб-порталі централь-
ного органу управління поліції. 
Нормативно-правові акти з обме-
женим доступом оприлюдню-
ються у випадках та в порядку, 
визначених законом.

6. Проекти нормативно-пра-
вових актів, що стосуються прав 
та свобод людини, обов’язково 
проходять громадське обгово-
рення в порядку, визначено-
му Міністром внутрішніх справ 
України.

Стаття 10. Політична ней-
тральність.

1. Поліція забезпечує захист 
прав та свобод людини незалеж-
но 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 використову-
вати будь-які предмети, на яких 
зображена символіка політич-
них партій, та провадити полі-
тичну діяльність.

4. Поліцейським заборонено 
висловлювати особисте ставлен-
ня до діяльності політичних пар-
тій під час виконання службових 
повноважень, а також викорис-
товувати службові повноважен-
ня у політичних цілях.

Стаття 11. Взаємодія з насе-
ленням на засадах партнерства.

1. Діяльність поліції здій-
снюється в тісній співпраці та 
взаємодії з населенням, терито-
ріальними громадами та громад-
ськими об’єднаннями на заса-
дах партнерства і спрямована на 
задоволення їхніх потреб.

2. З метою визначення причин 
та/або умов учинення правопо-
рушень планування службової 
діяльності органів і підрозділів 
поліції здійснюється з урахуван-
ням специфіки регіону та про-
блем територіальних громад.

3. Рівень довіри населення 
до поліції є основним критерієм 
оцінки ефективності діяльності 
органів і підрозділів поліції.

4. Оцінка рівня довіри насе-
лення до поліції проводиться 
незалежними соціологічними 
службами в порядку, визначено-
му Кабінетом Міністрів України.

Стаття 12. Безперервність.
1. Поліція забезпечує безпе-

рервне та цілодобове виконання 
своїх завдань. Кожен має пра-
во в будь-який час звернутися за 
допомогою до поліції або полі-
цейського.
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мовити в розгляді або відкласти 
розгляд звернень стосовно забез-
печення прав і свобод людини, 
юридичних осіб, інтересів сус-
пільства та держави від проти-
правних посягань з посиланням 
на вихідний, святковий чи неро-
бочий день або закінчення робо-
чого дня.

РОЗДІЛ III 

СИСТЕМА ПОЛІЦІЇ ТА
СТАТУС ПОЛІЦЕЙСьКИХ
Стаття 13. Загальна система 

поліції.
1. Систему поліції складають:
1) центральний орган управ-

ління поліцією;
2) територіальні органи поліції.
2. До складу апарату цен-

трального органу управління 
поліції входять організаційно 
поєднані структурні підрозді-
ли, що забезпечують діяльність 
керівника поліції, а також вико-
нання покладених на поліцію 
завдань.

3. У складі поліції функціо-
нують:

1) кримінальна поліція;
2) патрульна поліція;
3) органи досудового розслі-

дування;
4) поліція охорони;
5) спеціальна поліція;
6) поліція особливого призна-

чення.
4. У системі поліції можуть 

утворюватися науково-дослід-

ні установи та установи забезпе-
чення.

Стаття 14. Центральний орган 
управління поліції.

1. Структуру центрально-
го органу управління поліції 
затверджує керівник поліції за 
погодженням з Міністром вну-
трішніх справ України.

2. Штатний розпис (штат) 
поліції затверджує керівник 
поліції.

3. Кошторис поліції затвер-
джує керівник поліції за пого-
дженням з Міністром внутріш-
ніх справ України.

Стаття 15. Територіальні орга- 
ни поліції.

1. Територіальні органи полі-
ції утворюються в Автономній 
Республіці Крим, областях, міс-
тах Києві та Севастополі, райо-
нах, містах, районах у містах як 
юридичні особи публічного пра-
ва в межах граничної чисельнос-
ті поліції і коштів, визначених 
на її утримання.

2. Територіальні органи полі-
ції утворює, ліквідовує та реор-
ганізовує Кабінет Міністрів 
України за поданням Міністра 
внутрішніх справ України на 
підставі пропозицій керівника 
поліції.

3. Структуру територіаль-
них органів поліції затверджує 
керівник поліції за погоджен-
ням з Міністром внутрішніх 
справ України.
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4. Штатний розпис (штат) та 
кошторис територіальних орга-
нів поліції затверджує керівник 
поліції.

5. Керівники територіаль-
них органів поліції признача-
ються на посади та звільняють-
ся з посад керівником поліції за 
погодженням з Міністром вну-
трішніх справ України.

6. Заступників керівників 
територіальних органів поліції 
призначає на посади та звільняє 
з посад керівник територіально-
го органу поліції.

7. Керівником, заступником 
керівника територіального орга-
ну поліції може бути призначена 
особа, яка:

1) відповідає загальним умо-
вам 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 повно-
важення Міністра внутрішніх 
справ України у відносинах з 
поліцією

1. Міністр внутрішніх справ 
України:

1) забезпечує формування дер-
жавної політики у сфері забезпе-

чення публічної безпеки і поряд-
ку, охорони та захисту прав і 
свобод людини, інтересів суспіль-
ства і держави, а також надання 
поліцейських послуг та контро-
лює її реалізацію поліцією;

2) забезпечує нормативно-
правове регулювання діяльнос-
ті 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 визна-
чає пріоритетні напрями робо-
ти поліції, шляхи виконан-
ня покладених на неї завдань, 
затверджує плани її роботи;

4) забезпечує виконання між-
народних договорів України, 
що належать до сфер діяльності 
поліції;

5) забезпечує ведення та вико-
ристання баз (банків) даних, 
визначає порядок обміну інфор-
мацією між Міністерством вну-
трішніх справ України, полі-
цією та іншими центральними 
органами виконавчої влади, 
діяльність яких спрямовуєть-
ся та координується Кабінетом 
Міністрів України через Міні-
стра внутрішніх справ України;

6) приймає рішення про роз-
поділ бюджетних коштів, голо-
вним розпорядником яких є 



128

Криміналіст першодрукований № 10/2015

п
е

р
в

о
п

е
ч

а
т

н
ы

й
К

Р
и

М
и

Н
А

Л
и

С
Т

ъ
 №

 1
0

/2
0

1
5 Міністерство внутрішніх справ 

України;
7) виконує інші обов’язки від-

повідно до цього та інших зако-
нів України.

Стаття 17. Поліцейський.
1. Поліцейським є громадя-

нин України, який склав При-
сягу поліцейського, проходить 
службу на відповідних посадах у 
поліції і якому присвоєно спеці-
альне звання поліції.

2. Поліцейський має служ-
бове посвідчення та спеціаль-
ний жетон. Зразки та порядок 
видання службових посвідчень 
та спеціальних жетонів затвер-
джує Міністр внутрішніх справ 
України.

Стаття 18. Основні обов’язки 
поліцейського.

1. Поліцейський зобов’яза-
ний:

1) неухильно дотримувати-
ся положень Конституції Укра-
їни, законів України та інших 
нормативно-правових актів, що 
регламентують діяльність полі-
ції, та Присяги поліцейського;

2) професійно виконувати 
свої службові обов’язки відпо-
відно до вимог нормативно-пра-
вових актів, посадових (функ-
ціональних) обов’язків, наказів 
керівництва;

3) поважати і не порушувати 
прав і свобод людини;

4) надавати невідкладну, 
зокрема домедичну і медичну, 

допомогу особам, які постраж-
дали внаслідок правопорушень, 
нещасних випадків, а також 
особам, які опинилися в безпо-
радному стані або стані, небез-
печному для їхнього життя чи 
здоров’я;

5) зберігати інформацію з 
обмеженим доступом, яка стала 
йому відома у зв’язку з виконан-
ням службових обов’язків;

6) інформувати безпосеред-
нього керівника про обстави-
ни, що унеможливлюють його 
подальшу службу в поліції або 
перебування на займаній посаді.

2. Поліцейський на всій тери-
торії України незалежно від 
посади, яку він займає, місцез-
находження і часу доби в разі 
звернення до нього будь-якої 
особи із заявою чи повідомлен-
ням про події, що загрожують 
особистій чи публічній безпеці, 
або в разі безпосереднього вияв-
лення таких подій зобов’язаний 
вжити необхідних заходів з 
метою рятування людей, надан-
ня допомоги особам, які її потре-
бують, і повідомити про це най-
ближчий орган поліції.

3. Звертаючись до особи, 
або у разі звернення особи до 
поліцейського, поліцейський 
зобов’язаний назвати своє пріз-
вище, посаду, спеціальне звання 
та пред’явити на її вимогу служ-
бове посвідчення, надавши мож-
ливість ознайомитися з викла-
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деною в ньому інформацією, не 
випускаючи його з рук.

4. Додаткові обов’язки, 
пов’язані з проходженням полі-
цейським служби в поліції, 
можуть бути покладені на нього 
виключно законом.

Стаття 19. Види відповідаль-
ності поліцейських.

1. У разі вчинення протиправ-
них діянь поліцейські несуть 
кримінальну, адміністративну, 
цивільно-правову та дисциплі-
нарну відповідальність відповід-
но до закону.

2. Підстави та порядок при-
тягнення поліцейських до дис-
циплінарної відповідальності, а 
також застосування до поліцей-
ських заохочень визначаються 
Дисциплінарним статутом Наці-
ональної поліції України, що 
затверджується законом.

3. Держава відповідно до 
закону відшкодовує шкоду, 
завдану фізичній або юридичній 
особі рішеннями, дією чи безді-
яльністю органу або підрозді-
лу поліції, поліцейським під час 
здійснення ними своїх повнова-
жень.

Стаття 20. Однострій полі-
цейських.

1. Поліцейські мають єдиний 
однострій. Поліцейський отри-
мує однострій безоплатно.

2. Зразки предметів одно-
строю поліцейських затверджує 
Кабінет Міністрів України.

3. На однострої поліцейського 
розміщується нагрудний знак із 
чітким зазначенням його спеці-
ального жетона.

Поліцейському заборонено 
знімати з однострою чи прихо-
вувати нагрудний знак, а також 
будь-яким іншим чином пере-
шкоджати прочитанню інфор-
мації на ньому або фіксуванню її 
за допомогою технічних засобів.

Поліцейський, який вико-
нує функції в цивільному одя-
зі, зобов’язаний мати при собі 
нагрудний знак, передбаче-
ний цією частиною, крім випад-
ків, коли наявність нагрудного 
знака перешкоджає проведен-
ню негласної слідчої (розшуко- 
вої) дії.

Поліцейським підрозділу спе-
ціального призначення номер 
нагрудного знака додатково 
зазначається на однострої і на 
шоломі таким чином, щоб його 
було можливо прочитати або 
зафіксувати за допомогою тех-
нічних засобів, крім випадків, 
коли такі поліцейські відповід-
но до рішень уповноважених 
осіб поліції виконують завдання 
в режимі секретності.

4. Правила носіння та норми 
належності однострою поліцей-
ських затверджує Міністр вну-
трішніх справ України.

5. Використання спеціаль-
них звань, відзнак, однострою 
і службового посвідчення полі-
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цейським, заборонено і має 
наслідком відповідальність від-
повідно до закону.

Стаття 21. Керівник та 
заступники керівника поліції.

1. Безпосереднє керівництво 
поліцією здійснює керівник 
поліції.

2. Керівник поліції призна-
чається на посаду та звільняєть-
ся з посади Кабінетом Міністрів 
України за поданням Прем’єр-
міністра України відповідно до 
пропозицій Міністра внутріш-
ніх справ України.

3. Керівник поліції має пер-
шого заступника та заступників.

4. Перший заступник та 
заступники керівника полі-
ції призначаються на посаду 
та звільняються з посади Міні-
стром внутрішніх справ Укра-
їни за поданням керівника по- 
ліції.

5. Керівником та заступника-
ми керівника поліції може бути 
призначена особа, яка:

1) відповідає загальним умо-
вам 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 керів-
них посадах не менш як п’ять 
років.

{Частина п’ята статті 21 наби-
рає чинності з 1 січня 2017 року 

- див. підпункт 2 пункту 1 розді-
лу XI цього Закону}

Стаття 22. Основні повнова-
ження керівника поліції.

1. Керівник поліції:
1) очолює поліцію та здійснює 

керівництво її діяльністю, забез-
печує виконання покладених на 
неї завдань;

2) у межах компетенції орга-
нізовує та контролює виконан-
ня поліцією Конституції та зако-
нів України, актів Президента 
України, актів Кабінету Міні-
стрів України, наказів мініс-
терств, а також наказів і дору-
чень Міністра внутрішніх справ 
України з питань, що належать 
до сфери діяльності поліції;

3) вносить на розгляд Міні-
стра внутрішніх справ України 
пропозиції щодо забезпечення 
формування державної політи-
ки у сфері забезпечення публіч-
ної 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 Автоном-
ної Республіки Крим, органа-
ми місцевого самоврядування, 
іншими організаціями в Україні 
та за кордоном;

5) звітує перед Міністром вну-
трішніх справ України про вико-
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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 територі-
альних органів поліції;

9) у межах повноважень 
надає доручення, обов’язкові 
для виконання поліцейськими, 
державними службовцями і пра-
цівниками поліції;

10) затверджує положення 
про самостійні структурні під-
розділи 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, держав-
них службовців апарату цен-
трального органу управління 
поліції;

13) приймає на роботу та звіль-
няє з роботи в порядку, визначе-
ному законодавством про пра-
цю, працівників центрального 
органу управління поліції;

14) приймає у визначеному 
порядку рішення про заохочен-
ня та притягнення до дисциплі-
нарної відповідальності полі-
цейських;

15) приймає у визначено-
му законодавством про держав-
ну службу порядку рішення про 
заохочення та притягнення до 
дисциплінарної відповідальнос-
ті державних службовців апара-
ту центрального органу управ-
ління поліції;

16) приймає у визначено-
му трудовим законодавством 
порядку рішення про заохочен-
ня та притягнення до дисциплі-
нарної відповідальності праців-
ників поліції;

17) у визначеному порядку 
вносить подання про представ-
лення поліцейських, державних 
службовців апарату центрально-
го органу управління поліції та 
працівників поліції до відзна-
чення державними нагородами 
України;

18) присвоює спеціальні зван-
ня поліції відповідно до цього 
Закону;

19) присвоює ранги держав-
них службовців відповідно до 
законодавства про державну 
службу;

20) вносить Міністру вну-
трішніх справ України пропо-
зиції про утворення територі-
альних органів поліції, які є 
юридичними особами публіч-
ного права, у межах граничної 
чисельності поліцейських, дер-
жавних службовців та працівни-
ків поліції і коштів, визначених 
на її утримання, а також щодо їх 
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том Міністрів України;
21) утворює, ліквідовує, реор-

ганізовує підприємства, закла-
ди та установи, затверджує їхні 
положення (статути), у визна-
ченому порядку призначає на 
посади та звільняє з посад їх 
керівників, здійснює інші повно-
важення з управління об’єктами 
права державної власності, що 
належать до сфери управління 
поліції;

22) забезпечує дотримання 
визначеного Міністром внутріш-
ніх справ України порядку обмі-
ну інформацією між Міністер-
ством внутрішніх справ України 
і поліцією;

23) приймає у визначеному 
порядку рішення про розподіл 
бюджетних коштів, розпорядни-
ком яких є поліція;

24) виконує повноважен-
ня керівника державної служ-
би в органі відповідно до зако-
нодавства про державну службу 
та здійснює інші повноваження 
відповідно до цього Закону.

РОЗДІЛ IV 

ПОВНОВАЖЕННЯ ПОЛІЦІЇ
Стаття 23. Основні повнова-

ження поліції.
1. Поліція відповідно до 

покладених на неї завдань:
1) здійснює превентивну 

та профілактичну діяльність, 
спрямовану на запобігання вчи-
ненню правопорушень;

2) виявляє причини та умо-
ви, що сприяють вчиненню кри-
мінальних та адміністративних 
правопорушень, вживає у меж-
ах своєї компетенції заходів для 
їх усунення;

3) вживає заходів з метою 
виявлення кримінальних, адмі-
ністративних правопорушень; 
припиняє виявлені криміналь-
ні та адміністративні правопору-
шення;

4) вживає заходів, спрямо-
ваних на усунення загроз жит-
тю та здоров’ю фізичних осіб і 
публічній безпеці, що виникли 
внаслідок учинення криміналь-
ного, адміністративного право-
порушення;

5) здійснює своєчасне реагу-
вання на заяви та повідомлення 
про кримінальні, адміністратив-
ні правопорушення або події;

6) здійснює досудове розслі-
дування кримінальних правопо-
рушень у межах визначеної під-
слідності;

7) розшукує осіб, які перехо-
вуються від органів досудового 
розслідування, слідчого судді, 
суду, ухиляються від виконання 
кримінального покарання, про-
пали безвісти, та інших осіб у 
випадках, визначених законом;

8) у випадках, визначених 
законом, здійснює проваджен-
ня у справах про адміністратив-
ні правопорушення, приймає 
рішення про застосування адмі-
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ністративних стягнень та забез-
печує їх виконання;

9) доставляє у випадках і 
порядку, визначених законом, 
затриманих осіб, підозрюваних 
у вчиненні кримінального пра-
вопорушення, та осіб, які вчи-
нили адміністративне правопо-
рушення;

10) вживає заходів для забез-
печення публічної безпеки і 
порядку на вулицях, площах, у 
парках, скверах, на стадіонах, 
вокзалах, в аеропортах, мор-
ських та річкових портах, інших 
публічних місцях;

11) регулює дорожній рух та 
здійснює контроль за дотриман-
ням Правил дорожнього руху 
його учасниками та за правомір-
ністю експлуатації транспорт-
них засобів на вулично-дорож-
ній мережі;

12) здійснює супроводження 
транспортних засобів у випад-
ках, визначених законом;

13) видає відповідно до зако-
ну дозволи на рух окремих кате-
горій транспортних засобів; у 
випадках, визначених зако-
ном, видає та погоджує дозвіль-
ні документи у сфері безпеки 
дорожнього руху;

14) вживає всіх можли-
вих заходів для надання невід-
кладної, зокрема домедичної і 
медичної, допомоги особам, які 
постраждали внаслідок кри-
мінальних чи адміністратив-

них правопорушень, нещасних 
випадків, а також особам, які 
опинилися в ситуації, небез-
печній для їхнього життя чи 
здоров’я;

15) вживає заходів для визна-
чення осіб, які не здатні через 
стан здоров’я, вік або інші обста-
вини 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 компетен-
ції, визначеної законом, здій-
снює контроль за дотриманням 
вимог законів та інших норма-
тивно-правових актів щодо опі-
ки, піклування над дітьми-сиро-
тами та дітьми, позбавленими 
батьківського піклування, вжи-
ває заходів щодо запобігання 
дитячій бездоглядності, пра-
вопорушенням серед дітей, а 
також соціального патронажу 
щодо дітей, які відбували пока-
рання у виді позбавлення волі;

18) вживає заходів для запо-
бігання та припинення насиль-
ства в сім’ї;

19) здійснює охорону об’єктів 
права державної власності у 
випадках та порядку, визна-
чених законом та іншими нор-
мативно-правовими актами, а 
також бере участь у здійсненні 
державної охорони;

20) здійснює на договірних 
засадах охорону фізичних осіб 



134

Криміналіст першодрукований № 10/2015

п
е

р
в

о
п

е
ч

а
т

н
ы

й
К

Р
и

М
и

Н
А

Л
и

С
Т

ъ
 №

 1
0

/2
0

1
5 та об’єктів права приватної і 

комунальної власності;
21) здійснює контроль за 

дотриманням фізичними та 
юридичними особами спеціаль-
них правил та порядку зберіган-
ня і використання зброї, спеці-
альних засобів індивідуального 
захисту та активної оборони, боє-
припасів, 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 вилуче-
ної, добровільно зданої або зна-
йденої вогнепальної, газової, 
холодної та іншої зброї, боєпри-
пасів, набоїв, вибухових речо-
вин та пристроїв, наркотичних 
засобів або психотропних речо-
вин;

23) здійснює контроль у меж-
ах своєї компетенції, визначеної 
законом, за дотриманням вимог 
режиму радіаційної безпеки у 
спеціально визначеній зоні раді-
оактивного забруднення;

24) сприяє забезпеченню від-
повідно до закону правового 
режиму воєнного або надзвичай-
ного стану, зони надзвичайної 
екологічної ситуації у разі їх ого-
лошення на всій території Украї-
ни або в окремій місцевості;

25) виконує в межах компе-
тенції запити органів правопо-

рядку (правоохоронних органів) 
інших держав або міжнародних 
організацій поліції відповідно 
до закону та міжнародних дого-
ворів України.

Стаття 24. Додаткові повно-
важення поліції.

1. Виконання інших (додат-
кових) повноважень може бути 
покладене на поліцію виключно 
законом.

Стаття 25. Повноваження 
поліції у сфері інформаційно-
аналітичного забезпечення.

1. Поліція здійснює інфор-
маційно-аналітичну діяльність 
виключно для реалізації своїх 
повноважень, визначених цим 
Законом.

2. Поліція в рамках інформа-
ційно-аналітичної діяльності:

1) формує бази (банки) даних, 
що входять до єдиної інформа-
ційної системи Міністерства 
внутрішніх справ України;

2) користується базами (бан-
ками) даних Міністерства вну-
трішніх справ України та інших 
органів державної влади;

3) здійснює інформаційно-
пошукову та інформаційно-ана-
літичну роботу;

4) здійснює інформаційну вза-
ємодію з іншими органами дер-
жавної влади України, органами 
правопорядку іноземних держав 
та міжнародними організаціями.

3. Поліція може створювати 
власні бази даних, необхідні для 
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забезпечення щоденної діяль-
ності органів (закладів, установ) 
поліції у сфері трудових, фінан-
сових, управлінських відно-
син, відносин документообігу, а 
також міжвідомчі інформацій-
но-аналітичні системи, необхід-
ні для виконання покладених на 
неї повноважень.

4. Діяльність поліції, пов’я-
зана із захистом і обробкою пер-
сональних даних, здійснюється 
на підставах, визначених Кон-
ституцією України, Законом 
України «Про захист персональ-
них даних», іншими законами 
України.

Стаття 26. Формування інфор-
маційних ресурсів поліцією.

1. Поліція наповнює та під-
тримує в актуальному стані бази 
(банки) даних, що входять до 
єдиної інформаційної системи 
Міністерства внутрішніх справ 
України, стосовно:

1) осіб, щодо яких поліцей-
ські здійснюють профілактичну 
роботу;

2) виявлених кримінальних 
та адміністративних правопору-
шень, 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;

4) розшуку безвісно зниклих;
5) установлення особи невпіз-

наних трупів та людей, які не 
можуть надати про себе будь-
яку інформацію у зв’язку з хво-
робою або неповнолітнім віком;

6) зареєстрованих в органах 
внутрішніх справ кримінальних 
або адміністративних правопо-
рушень, подій, які загрожують 
особистій чи публічній безпеці, 
надзвичайних ситуацій;

7) осіб, затриманих за підо-
зрою у вчиненні правопорушень 
(адміністративне затримання, 
затримання згідно з доручення-
ми органів правопорядку, затри-
мання осіб органами досудового 
розслідування, адміністратив-
ний арешт, домашній арешт);

8) осіб, які скоїли адміністра-
тивні правопорушення, прова-
дження у справах за якими здій-
снюється поліцією;

9) зареєстрованих криміналь-
них та адміністративних коруп-
ційних правопорушень, осіб, 
які їх учинили, та результатів 
розгляду цих правопорушень у 
судах;

10) іноземців та осіб без гро-
мадянства, затриманих поліці-
єю за порушення визначених 
правил перебування в Україні;

11) викрадених номерних 
речей, цінностей та іншого май-
на, які мають характерні озна-
ки для ідентифікації, або речей, 
пов’язаних із учиненням пра-
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громадян;
12) викрадених (втрачених) 

документів за зверненням гро-
мадян;

13) знайдених, вилучених 
предметів і речей, у тому чис-
лі заборонених або обмежених в 
обігу, а також документів з озна-
ками підробки, які мають інди-
відуальні (заводські) номери;

14) викрадених транспорт-
них засобів, які розшукуються 
у зв’язку з безвісним зникнен-
ням особи, виявлених безгоспо-
дарних транспортних засобів, а 
також викрадених, втрачених 
номерних знаків;

15) виданих дозвільних доку-
ментів у сфері безпеки дорож-
нього руху та дозволів на рух 
окремих категорій транспорт-
них засобів;

16) зброї, що перебуває у воло-
дінні та користуванні фізичних 
і юридичних осіб, яким надано 
дозвіл на придбання, зберіган-
ня, носіння, перевезення зброї;

17) викраденої, втраченої, 
вилученої, знайденої зброї, а 
також добровільно зданої зброї 
із числа тієї, що незаконно збе-
рігалася;

18) бази даних, що форму-
ються в процесі здійснення опе-
ративно-розшукової діяльності 
відповідно до закону.

2. Під час наповнення баз 
(банків) даних, визначених у 

пункті 7 частини першої цієї 
статті, поліція забезпечує зби-
рання, накопичення мультиме-
дійної інформації (фото, відео-, 
звукозапис) та біометричних 
даних (дактилокартки, зразки 
ДНК).

Стаття 27. Використання полі-
цією інформаційних ресурсів.

1. Поліція має безпосередній 
оперативний доступ до інформа-
ції 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 фік-
суватися та зберігатися в авто-
матизованій системі обробки 
даних, включно з інформацією 
про поліцейського, який отри-
мав доступ, та про обсяг даних, 
доступ до яких було отримано.

3. Кожна дія поліцейського 
щодо отримання інформації з 
інформаційних ресурсів, перед-
бачених статтями 26, 27 цьо-
го Закону, фіксується у спеці-
альному електронному архіві, 
ведення якого покладається на 
службу інформаційних техно-
логій Міністерства внутрішніх 
справ України.

В електронному архіві фіксу-
ються прізвище, ім’я, по батько-
ві та номер спеціального жето-
на поліцейського, вид отриманої 
інформації, реєстр, з якого отри-



137

Криміналіст першодрукований № 10/2015

п
е

р
в

о
п

е
ч

а
т

н
ы

й
К

Р
и

М
и

Н
А

Л
и

С
Т

ъ
 №

 1
0

/2
0

1
5

мувалася інформація, час отри-
мання 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 захо-
дів для недопущення будь-яких 
порушень прав і свобод людини, 
пов’язаних з обробкою інфор-
мації.

2. Поліцейські несуть персо-
нальну дисциплінарну, адміні-
стративну та кримінальну від-
повідальність за вчинені ними 
діяння, що призвели до пору-
шень прав і свобод людини, 
пов’язаних з обробкою інфор-
мації.

3. Міністерство внутрішніх 
справ України у межах компетен-
ції здійснює контроль за дотри-
манням вимог законів та інших 
нормативно-правових актів під 
час формування та користування 
поліцейськими інформаційними 
базами (банками) даних у поряд-
ку, визначеному у статтях 26, 27 
цього Закону.

РОЗДІЛ V 

ПОЛІЦЕЙСьКІ ЗАХОДИ
Стаття 29. Вимоги до полі-

цейського заходу.
1. Поліцейський захід – це дія 

або комплекс дій превентивного 
або примусового характеру, що 
обмежує певні права і свободи 

людини та застосовується полі-
цейськими відповідно до зако-
ну для забезпечення виконання 
покладених на поліцію повнова-
жень.

2. Поліцейський захід засто-
совується виключно для вико-
нання повноважень поліції. 
Обраний поліцейський захід 
має бути законним, необхідним, 
пропорційним та ефективним.

3. Обраний поліцейський 
захід є законним, якщо він 
визначений законом. Поліцей-
ському заборонено застосову-
вати 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 поліцей-
ський захід є пропорційним, 
якщо шкода, заподіяна охоро-
нюваним законом правам і сво-
бодам людини або інтересам 
суспільства чи держави, не пере-
вищує блага, для захисту якого 
він застосований, або створеної 
загрози заподіяння шкоди.

6. Обраний поліцейський 
захід є ефективним, якщо його 
застосування забезпечує вико-
нання повноважень поліції.
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няється, якщо досягнуто мети 
його застосування, якщо немож-
ливість досягнення мети захо-
ду є очевидною або якщо немає 
необхідності у подальшому 
застосуванні такого заходу.

Стаття 30. Види поліцейських 
заходів.

1. Поліція для виконання 
покладених на неї завдань вжи-
ває заходів реагування на право-
порушення, визначені Кодексом 
України про адміністративні 
правопорушення та Криміналь-
ним процесуальним кодексом 
України, на підставі та в поряд-
ку, визначених законом.

2. Поліція для охорони прав 
і свобод людини, запобіган-
ня загрозам публічній безпеці і 
порядку або припинення їх пору-
шення також застосовує в меж-
ах 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 немож-
ливо ідентифікувати за зовніш-
німи ознаками, він зобов’язаний 
пред’явити особі документ, що 
посвідчує його повноваження.

Стаття 31. Превентивні полі-
цейські заходи.

1. Поліція може застосовува-
ти такі превентивні заходи:

1) перевірка документів особи;
2) опитування особи;
3) поверхнева перевірка і ог- 

ляд;
4) зупинення транспортного 

засобу;
5) вимога залишити місце і 

обмеження доступу до визначе-
ної 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 орга-
нів внутрішніх справ;

9) застосування технічних 
приладів і технічних засобів, що 
мають функції фото- і кінозйом-
ки, відеозапису, засобів фото- і 
кінозйомки, відеозапису;

10) перевірка дотримання 
обмежень, установлених зако-
ном стосовно осіб, які перебува-
ють під адміністративним нагля-
дом, та інших категорій осіб;

11) поліцейське піклування.
2. Під час проведення превен-

тивних поліцейських заходів 
поліція зобов’язана повідомити 
особі про причини застосування 
до неї превентивних заходів, а 
також довести до її відома норма-
тивно-правові акти, на підставі 
яких застосовуються такі заходи.

Стаття 32. Перевірка доку-
ментів особи.

1. Поліцейський має право 
вимагати в особи пред’явлення 
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нею документів, що посвідчують 
особу, та/або документів, що 
підтверджують відповідне право 
особи, у таких випадках:

1) якщо особа володіє зовніш-
німи ознаками, схожими на 
зовнішні ознаки особи, яка пере-
буває в розшуку, або безвісно 
зниклої особи;

2) якщо існує достатньо під-
став вважати, що особа вчинила 
або має намір вчинити правопо-
рушення;

3) якщо особа перебуває на 
території чи об’єкті із спеціаль-
ним режимом або в місці здій-
снення спеціального поліцей-
ського контролю;

4) якщо в особи є зброя, боє-
припаси, наркотичні засоби та 
інші речі, обіг яких обмежений 
або заборонений, або для збері-
гання, використання чи пере-
везення яких потрібен дозвіл, 
якщо встановити такі права 
іншим чином неможливо;

5) якщо особа перебуває в міс-
ці вчинення правопорушення 
або дорожньо-транспортної при-
годи, іншої надзвичайної події;

6) якщо зовнішні ознаки осо-
би чи транспортного засобу або 
дії особи дають достатні підста-
ви вважати, що особа причетна 
до вчинення правопорушення, 
транспортний засіб може бути 
знаряддям чи об’єктом вчинен-
ня правопорушення.

Стаття 33. Опитування особи.
1. Поліцейський може опита-

ти особу, якщо існує достатньо 
підстав вважати, що вона воло-
діє інформацією, необхідною 
для виконання поліцейських 
повноважень.

Для опитування поліцей-
ський може запросити особу до 
поліцейського приміщення.

2. Надання особою інформа-
ції є добровільним. Особа може 
відмовитися від надання інфор-
мації. Проведення опитуван-
ня неповнолітніх допускається 
тільки за участю батьків (одного 
з них), іншого законного пред-
ставника або педагога.

3. Перед проведенням опи-
тування особи поліцейський 
роз’яснює їй підстави та мету 
застосування поліцейського 
заходу, якщо це не перешкодить 
виконанню поліцією повнова-
жень, покладених на неї цим 
Законом.

Стаття 34. Поверхнева пере-
вірка.

1. Поверхнева перевірка як 
превентивний поліцейський 
захід є здійсненням візуально-
го огляду особи, проведенням по 
поверхні вбрання особи рукою, 
спеціальним приладом або засо-
бом, візуальним оглядом речі 
або транспортного засобу.

2. Поліцейський для здій-
снення поверхневої перевірки 
особи може зупиняти осіб та/або 
оглядати їх, якщо існує достат-
ньо підстав вважати, що особа 
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нено чи обмежено або яка стано-
вить загрозу життю чи здоров’ю 
такої особи або інших осіб.

3. Поверхнева перевірка здій-
снюється поліцейським відпо-
відної статі. У невідкладних 
випадках поверхневу перевірку 
може здійснити будь-який полі-
цейський лише з використан-
ням спеціального приладу або 
засобу.

4. Поліцейський може здій-
снювати поверхневу перевірку 
речі або транспортного засобу:

1) якщо існує достатньо під-
став вважати, що в транспортно-
му засобі знаходиться правопо-
рушник або особа, свобода якої 
обмежується в незаконний спосіб;

2) якщо існує достатньо під-
став вважати, що в транспортно-
му 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 під-
став вважати, що річ або тран-
спортний засіб є знаряддям вчи-
нення правопорушення та/або 
знаходиться в тому місці, де 
може бути скоєно криміналь-
не правопорушення, для запобі-
гання якого необхідно провести 
поверхневу перевірку.

5. Поверхнева перевірка речі 
або транспортного засобу здій-
снюється шляхом візуального 

огляду речі та/або транспортно-
го засобу або візуального огляду 
салону та багажника транспорт-
ного засобу. Поліцейський при 
здійсненні поверхневої перевір-
ки має право вимагати відкрити 
кришку багажника та/або двері 
салону.

6. Під час поверхневої пере-
вірки речі або транспортного 
засобу особа повинна самостійно 
показати поліцейському вміст 
особистих речей чи транспорт-
ного засобу.

7. При виявленні в ході 
поверхневої перевірки будь-яких 
слідів правопорушення поліцей-
ський забезпечує їх схоронність 
та огляд відповідно до вимог 
статті 237 Кримінального проце-
суального кодексу України.

Стаття 35. Зупинення тран-
спортного засобу.

1. Поліцейський може зупи-
няти транспортні засоби у разі:

1) якщо водій порушив Пра-
вила дорожнього руху;

2) якщо є очевидні ознаки, що 
свідчать про технічну несправ-
ність транспортного засобу;

3) якщо є інформація, що 
свідчить про причетність водія 
або пасажирів транспортно-
го засобу до вчинення дорож-
ньо-транспортної пригоди, 
кримінального чи адміністра-
тивного правопорушення, або 
якщо є інформація, що свідчить 
про те, що транспортний засіб чи 
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вантаж можуть бути об’єктом чи 
знаряддям учинення дорожньо-
транспортної пригоди, кримі-
нального чи адміністративного 
правопорушення;

4) якщо транспортний засіб 
перебуває в розшуку;

5) якщо необхідно здійснити 
опитування водія чи пасажирів 
про обставини вчинення дорож-
ньо-транспортної пригоди, кри-
мінального чи адміністративно-
го правопорушення, свідками 
якого вони є або могли бути;

6) якщо необхідно залучи-
ти водія транспортного засо-
бу до надання допомоги іншим 
учасникам дорожнього руху або 
поліцейським або як свідка під 
час оформлення протоколів про 
адміністративні правопорушен-
ня чи матеріалів дорожньо-тран-
спортних пригод;

7) якщо уповноважений 
орган державної влади прийняв 
рішення про обмеження чи забо-
рону руху;

8) якщо спосіб закріплення 
вантажу на транспортному засо-
бі створює небезпеку для інших 
учасників дорожнього руху;

9) порушення порядку визна-
чення і використання на тран-
спортному засобі спеціальних 
світлових або звукових сигналь-
них пристроїв.

2. Поліцейський зобов’язаний 
поінформувати водія про кон-
кретну причину зупинення ним 

транспортного засобу з деталь-
ним описом підстави зупинки, 
визначеної у цій статті.

Стаття 36. Вимога залиши-
ти місце і обмеження доступу на 
визначену територію.

1. Поліцейський уповно-
важений вимагати від особи 
(осіб) залишити визначене міс-
це на певний строк або забо-
ронити чи обмежити особам 
доступ до визначеної території 
або об’єктів, якщо це необхідно 
для забезпечення публічної без-
пеки і порядку, охорони життя 
і здоров’я людей, для збережен-
ня та фіксації слідів правопору-
шення.

2. Поліцейський може обмеж-
увати або забороняти рух тран-
спорту і пішоходів на окремих 
ділянках вулиць і автомобіль-
них доріг у разі затримання осіб 
відповідно до закону, під час 
аварій, інших надзвичайних 
ситуацій, якщо це необхідно для 
забезпечення публічної безпе-
ки і порядку, охорони життя і 
здоров’я людей.

Стаття 37. Обмеження пере-
сування особи чи транспортного 
засобу або фактичного володін-
ня річчю.

1. Поліція уповноважена 
затримувати особу на підставах, 
у порядку та на строки, визна-
чені Конституцією України, 
Кримінальним процесуальним 
кодексом України та Кодексом 
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правопорушення, а також інши-
ми законами України.

2. Відлік часу утримання 
затриманої фізичної особи в спе-
ціально відведених для цього 
приміщеннях рахується з момен-
ту її фактичного затримання.

3. У випадках, визначених 
частиною другою цієї статті, 
поліцейські повинні негайно 
викликати медичних працівни-
ків до місця фактичного зна-
ходження таких осіб, а також, 
за можливості, поінформувати 
членів сім’ї.

4. Поліцейський може тим-
часово обмежити фактичне 
володіння річчю або пересуван-
ня транспортного засобу для 
запобігання небезпеці, якщо 
є достатні підстави вважати, 
що річ або транспортний засіб 
можуть бути використані осо-
бою з метою посягання на своє 
життя і здоров’я або на жит-
тя чи здоров’я іншої людини, 
або пошкодження чужої речі. 
На вимогу особи поліцейський 
зобов’язаний повідомити про 
причини застосування ним від-
повідних заходів.

Обмеження фактичного воло-
діння річчю здійснюється на під-
ставах та в порядку, визначених 
Кримінальним процесуальним 
кодексом України та Кодексом 
України про адміністративні 
правопорушення.

5. Обмеження фактичного 
володіння річчю здійснюється 
шляхом вилучення речі в її фак-
тичного володільця, обмеження 
її перенесення або перевезення.

Поліцейський зобов’язаний 
у письмовій формі повідоми-
ти свого керівника про тимча-
сове обмеження фактичного 
володіння річчю особи, а також 
зобов’язаний скласти прото-
кол про здійснення тимчасового 
обмеження фактичного володін-
ня річчю та вручити протокол 
цій особі.

6. Тимчасове обмеження 
пересування особи та перенесен-
ня або перевезення речі негай-
но 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 рішен-
ня суду лише в невідкладних 
випадках, пов’язаних із:

1) рятуванням життя людей 
та цінного майна під час надзви-
чайних ситуацій;

2) безпосереднім пересліду-
ванням осіб, підозрюваних у 
вчиненні злочину;

3) припиненням злочину, що 
загрожує життю осіб, які знахо-
дяться в житлі або іншому воло-
дінні.
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2. Проникнення поліцейсько-
го до житла чи іншого володін-
ня особи не може обмежувати її 
права користуватися власним 
майном.

3. Про застосування вказаного 
поліцейського заходу обов’язково 
складається протокол.

Стаття 39. Перевірка дотри-
мання вимог дозвільної системи 
органів внутрішніх справ.

1. Поліція в порядку, визначе-
ному Міністерством внутрішніх 
справ України, може оглядати 
за участю адміністрації (керів-
ництва) юридичних осіб, фізич-
них осіб (у тому числі фізичних 
осіб – підприємців) чи їх упо-
вноважених представників при-
міщення, де знаходяться зброя, 
спеціальні засоби, боєприпаси, 
вибухові речовини та матеріали, 
інші предмети, матеріали і речо-
вини, щодо зберігання і вико-
ристання яких визначено спеці-
альні правила або порядок та на 
які поширюється дозвільна сис-
тема органів внутрішніх справ, 
а також безпосередньо огляда-
ти місця їх зберігання з метою 
перевірки дотримання правил 
поводження з ними та правил їх 
використання.

2. Поліція може оглядати 
зброю, спеціальні засоби, боє-
припаси, що знаходяться у 
фізичних та юридичних осіб, 
інші предмети, матеріали і речо-
вини, щодо зберігання та вико-

ристання яких визначено спеці-
альні правила чи порядок та на 
які поширюється дозвільна сис-
тема органів внутрішніх справ, 
з метою перевірки дотримання 
правил поводження з ними та 
правил їх використання.

3. Поліція відповідно до 
порядку, визначеного Мініс-
терством внутрішніх справ 
України, вилучає зброю, спеці-
альні засоби, боєприпаси, вибу-
хові речовини та матеріали, інші 
предмети, матеріали і речовини, 
щодо зберігання і використання 
яких визначено спеціальні пра-
вила чи порядок та на які поши-
рюється дозвільна система орга-
нів внутрішніх справ, а також 
опечатує і закриває об’єкти, де 
вони зберігаються чи використо-
вуються (у тому числі стрілець-
кі тири, стрільбища невійсько-
вого призначення, мисливські 
стенди, підприємства і майстер-
ні з виготовлення та ремонту 
зброї, спеціальних засобів, боє-
припасів, магазини, у яких здій-
снюється їх продаж, піротехніч-
ні майстерні, пункти вивчення 
матеріальної частини зброї, спе-
ціальних засобів, правил пово-
дження з ними та їх застосу-
вання) у випадку виявлення 
порушення правил поводження 
з ними та правил їх використан-
ня, що загрожують громадській 
безпеці, до усунення таких пору-
шень.
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відний орган Міністерства вну-
трішніх справ України в одно-
денний строк про кожен факт 
виявленого порушення правил 
зберігання і використання зброї, 
спеціальних засобів, боєприпа-
сів, вибухових речовин та мате-
ріалів, інших предметів, матері-
алів і речовин, щодо зберігання 
і використання яких визначено 
спеціальні правила чи порядок 
та на які поширюється дозвіль-
на система органів внутрішніх 
справ.

Стаття 40. Застосування тех-
нічних приладів та технічних 
засобів, що мають функції фото- 
і кінозйомки, відеозапису, чи 
засобів фото- і кінозйомки, віде-
озапису.

1. Поліція для забезпечен-
ня публічної безпеки і поряд-
ку може закріплювати на фор-
меному одязі, службових 
транспортних засобах, монтува-
ти/розміщувати по зовнішньому 
периметру доріг і будівель авто-
матичну фото- і відеотехніку, а 
також використовувати інфор-
мацію, отриману із автоматич-
ної фото- і відеотехніки, що зна-
ходиться в чужому володінні, з 
метою:

1) попередження, виявлення 
або фіксування правопорушен-
ня, охорони громадської безпе-
ки та власності, забезпечення 
безпеки осіб;

2) забезпечення дотримання 
правил дорожнього руху.

2. Інформація про змонто-
вану/розміщену автоматичну 
фототехніку і відеотехніку пови-
нна бути розміщена на видному 
місці.

Стаття 41. Поліцейське піклу-
вання.

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 лікувально-
го закладу, де вона утримувала-
ся на підставі судового рішення;

3) особи, яка має ознаки вира-
женого психічного розладу і 
створює реальну небезпеку ото-
чуючим або собі;

4) особи, яка перебуває у 
публічному місці і внаслідок 
сп’яніння втратила здатність 
самостійно пересуватися чи 
створює реальну небезпеку ото-
чуючим або собі.

Поліцейське піклування має 
наслідком щодо:

1) осіб, зазначених у пункті 
1 частини першої цієї статті, – 
передання батькам або усино-
вителям, опікунам, піклуваль-
никам, органам опіки та піклу-
вання;

2) осіб, зазначених у пунктах 
2, 3 частини першої цієї статті, – 
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передання відповідному зак-
ладу;

3) осіб, зазначених у пункті 
4 частини першої цієї статті,– 
передання у спеціальний ліку-
вальний заклад чи до місця про-
живання.

2. Поліцейський зобов’язаний 
негайно повідомити особі зро-
зумілою для неї мовою підста-
ву застосування поліцейського 
заходу, а також роз’яснити пра-
во отримувати медичну допомо-
гу, давати пояснення, оскаржу-
вати дії поліцейського, негайно 
повідомити інших осіб про її міс-
це 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 уповнова-
жений 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 поліцей-
ського піклування складаєть-
ся протокол, в якому зазнача-
ються: місце, дата і точний час 
(година і хвилини) застосуван-
ня поліцейського заходу; підста-

ви застосування; опис вилученої 
зброї чи інших предметів; кло-
потання, заяви чи скарги особи, 
якщо такі надходили, наявність 
чи відсутність видимих тілесних 
ушкоджень.

Протокол підписується полі-
цейським і особою. Копія про-
токолу негайно під розпис вру-
чається особі. Протокол може не 
надаватися особі для підписан-
ня, а його копія – вручатися осо-
бі у випадку, коли є достатні під-
стави вважати, що вона не може 
усвідомлювати свої дії і керува-
ти ними. У такому випадку про-
токол надається особі чи органу, 
передбаченому абзацом другим 
частини першої цієї статті.

5. Про кожне застосуван-
ня поліцейського заходу полі-
цейський одразу повідомляє за 
допомогою технічних засобів 
відповідального поліцейського в 
підрозділі поліції.

У разі наявності достатніх 
підстав вважати, що передан-
ня особи тривало довше, ніж це 
необхідно, відповідальний полі-
цейський в підрозділі поліції 
зобов’язаний провести перевір-
ку для вирішення питання про 
відповідальність винуватих у 
цьому осіб.

6. Поліцейський зобов’язаний 
надати особі можливість негай-
но повідомити про своє міс-
це перебування близьких роди-
чів, членів сім’ї чи інших осіб за 
вибором цієї особи.
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негайно повідомити батьків або 
усиновителів, опікунів, піклу-
вальників, орган опіки та піклу-
вання про місце перебування 
неповнолітньої особи.

Стаття 42. Поліцейські захо-
ди примусу.

1. Поліція під час виконання 
повноважень, визначених цим 
Законом, уповноважена застосо-
вувати такі заходи примусу:

1) фізичний вплив (сила);
2) застосування спеціальних 

засобів;
3) застосування вогнепальної 

зброї.
2. Фізичним впливом є засто-

сування будь-якої фізичної 
сили, а також спеціальних при-
йомів боротьби з метою припи-
нення протиправних дій право-
порушників.

3. Спеціальні засоби як полі-
цейські заходи примусу – це 
сукупність пристроїв, приладів 
і предметів, спеціально виготов-
лених, конструктивно призна-
чених і технічно придатних для 
захисту людей від ураження різ-
ними предметами (у тому чис-
лі від зброї), тимчасового (від-
воротного) ураження людини 
(правопорушника, супротивни-
ка), пригнічення чи обмежен-
ня волі людини (психологічної 
чи фізичної) шляхом здійснення 
впливу на неї чи предмети, що її 
оточують, з чітким регулюван-

ням підстав і правил застосуван-
ня таких засобів та службових 
тварин.

4. Для виконання своїх повно-
важень поліцейські можуть 
використовувати такі спеціаль-
ні засоби:

1) гумові та пластикові кийки;
2) електрошокові пристрої 

контактної та контактно-дис-
танційної дії;

3) засоби обмеження рухо-
мості (кайданки, сітки для 
зв’язування тощо);

4) засоби, споряджені речови-
нами сльозогінної та дратівної дії;

5) засоби примусової зупинки 
транспорту;

6) спеціальні маркувальні та 
фарбувальні засоби;

7) службові собаки та службо-
ві коні;

8) пристрої, гранати та боє-
припаси світлозвукової дії;

9) засоби акустичного та 
мікрохвильового впливу;

10) пристрої, гранати, боє-
припаси та малогабаритні під-
ривні пристрої для руйнування 
перешкод і примусового відчи-
нення приміщень;

11) пристрої для відстрілу 
патронів, споряджених гумови-
ми чи аналогічними за своїми 
властивостями метальними сна-
рядами несмертельної дії;

12) засоби, споряджені без-
печними димоутворюючими пре- 
паратами;
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13) водомети, бронемашини 
та інші спеціальні транспортні 
засоби.

5. Поліцейський за жодних 
обставин не може застосовува-
ти заходи примусу, не визначені 
цим Законом.

6. Не є заходом примусу вико-
ристання поліцейським засобів 
індивідуального захисту (шоло-
мів, бронежилетів та іншого спе-
ціального екіпірування).

7. Поліцейський зобов’язаний 
негайно зупинити застосування 
певного виду заходу примусу в 
момент досягнення очікуваного 
результату.

8. Норми забезпечення під-
розділів поліції спеціальними 
засобами та вогнепальною збро-
єю встановлюються Міністром 
внутрішніх справ України.

Стаття 43. Порядок засто-
сування поліцейських заходів 
примусу

1. Поліцейський зобов’язаний 
заздалегідь попередити особу 
про застосування фізичної сили, 
спеціальних засобів і вогне-
пальної зброї і надати їй достат-
ньо часу для виконання закон-
ної вимоги поліцейського, крім 
випадку, коли зволікання може 
спричинити посягання на життя 
і здоров’я особи чи та/або полі-
цейського або інші тяжкі наслід-
ки, або в ситуації, що склалася, 
таке попередження є невиправ-
даним або неможливим.

2. Попередження може бути 
зроблено голосом, а за значної 
відстані або звернення до вели-
кої групи людей – через гучно-
мовні установки, підсилювачі 
звуку.

3. Вид та інтенсивність засто-
сування заходів примусу визна-
чаються з урахуванням кон-
кретної ситуації, характеру 
правопорушення та індивіду-
альних особливостей особи, яка 
вчинила правопорушення.

4. Поліцейські зобов’язані 
надавати невідкладну медичну 
допомогу особам, які постраж-
дали в результаті застосування 
заходів примусу.

5. Заборонено застосуван-
ня фізичної сили, спеціальних 
засобів і вогнепальної зброї до 
жінок з явними ознаками вагіт-
ності, малолітніх осіб, осіб з 
явними ознаками обмежених 
можливостей або старості, крім 
випадків учинення ними зброй-
ного чи групового нападу, учи-
нення збройного опору поліцей-
ському, що загрожує життю і 
здоров’ю інших осіб або полі-
цейських, якщо відбити такий 
напад або опір іншими способа-
ми і засобами неможливо.

Стаття 44. Застосування 
фізичної сили.

1. Поліцейський може засто-
совувати фізичну силу, у тому 
числі спеціальні прийоми 
боротьби (рукопашного бою), 



148

Криміналіст першодрукований № 10/2015

п
е

р
в

о
п

е
ч

а
т

н
ы

й
К

Р
и

М
и

Н
А

Л
и

С
Т

ъ
 №

 1
0

/2
0

1
5 для забезпечення особистої без-

пеки або/та безпеки інших осіб, 
припинення правопорушення, 
затримання особи, яка вчинила 
правопорушення, якщо засто-
сування інших поліцейських 
заходів не забезпечує виконан-
ня поліцейським повноважень, 
покладених на нього законом.

2. Поліцейський зобов’язаний 
письмово повідомити свого 
керівника, а той зобов’язаний 
повідомити прокурора про 
завдання особі тілесних ушко-
джень унаслідок застосування 
фізичної сили.

Стаття 45. Застосування спе-
ціальних засобів.

1. Поліцейський для забезпе-
чення публічної безпеки і поряд-
ку застосовує спеціальні засоби, 
визначені цим Законом.

2. Поліцейський уповнова-
жений застосовувати спеціаль-
ні засоби тільки у разі, якщо він 
пройшов відповідну спеціальну 
підготовку.

3. Загальні правила застосу-
вання спеціальних засобів:

1) кайданки та інші засоби 
обмеження рухомості застосову-
ються:

а) до особи, яка підозрюєть-
ся у вчининенні кримінального 
правопорушення та чинить опір 
поліцейському або намагається 
втекти;

б) під час затримання особи;
в) під час конвоювання 

(доставляння) затриманого або 
заарештованого;

г) якщо особа своїми небез-
печними 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 поліцей-
ського, іншу особу та/або об’єкт, 
що перебуває під охороною;

б) затримання особи, яка вчи-
нила правопорушення і чинить 
злісну непокору законній вимо-
зі поліцейського;

в) припинення групового 
порушення громадського поряд-
ку чи масових заворушень;

3) засоби, споряджені речови-
нами сльозогінної та дратівної 
дії, застосовуються для:

а) відбиття нападу на поліцей-
ського, іншу особу та/або об’єкт, 
що перебуває під охороною;

б) припинення групового 
порушення громадського поряд-
ку чи масових заворушень;

4) засоби примусової зупин-
ки транспорту застосовуються 
для примусової зупинки тран-
спортного засобу, водій яко-
го не виконав законні вимоги 
поліцейського щодо зупинки 
транспортного засобу, або якщо 
дії водія транспортного засо-
бу створюють загрозу життю чи 
здоров’ю людини;



149

Криміналіст першодрукований № 10/2015

п
е

р
в

о
п

е
ч

а
т

н
ы

й
К

Р
и

М
и

Н
А

Л
и

С
Т

ъ
 №

 1
0

/2
0

1
5

5) пристрої, гранати, боєпри-
паси та малогабаритні підривні 
пристрої для руйнування пере-
шкод і примусового відчинення 
приміщень застосовуються для:

а) затримання особи;
б) звільнення особи, незакон-

но позбавленої свободи, яка зна-
ходиться у приміщенні;

6) електрошокові пристрої 
контактної та контактно-дистан-
ційної дії застосовуються для:

а) відбиття нападу на поліцей-
ського, 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 застосову-
ються для:

а) маркування особи, яка під-
озрюється у вчиненні кримі-
нального правопорушення;

б) припинення групового пору-
шення громадського порядку 
чи масових заворушень з метою 
подальшого виявлення осіб та 
затримання, а також контролю 
за переміщенням речей;

8) пристрої, гранати та боє-
припаси світлозвукової дії, засо-
би акустичного та мікрохвильо-
вого впливу застосовуються для:

а) відбиття нападу на поліцей-
ського, іншу особу та/або об’єкт, 
що перебуває під охороною;

б) затримання особи, яка 
чинить збройний опір, або з 

метою примусити таку особу 
залишити територію (транспорт-
ний засіб, будівлю, споруду, 
земельну ділянку), де перебуває 
така особа;

в) звільнення особи, незакон-
но позбавленої свободи, яка зна-
ходиться у приміщенні;

9) водомети, бронемашини 
та інші спеціальні транспортні 
засоби застосовуються для:

а) припинення групового 
порушення громадського поряд-
ку чи масових заворушень;

б) відбиття групового нападу, 
що загрожує життю та здоров’ю 
людей;

в) примусової зупинки тран-
спортного засобу, водій якого 
не виконав законні вимоги полі-
цейського зупинитися;

г) затримання озброєної осо-
би, яка підозрюється у вчиненні 
злочину;

10) пристрої для відстрілу 
патронів, споряджених гумови-
ми чи аналогічними за своїми 
властивостями метальними сна-
рядами несмертельної дії, засто-
совуються для:

а) захисту від нападу, що 
загрожує життю та здоров’ю 
людей, у тому числі поліцей-
ського;

б) відбиття збройного нападу 
на об’єкти, що перебувають під 
охороною, конвої, житлові та 
нежитлові приміщення, а також 
для звільнення їх у разі захо-
плення;
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озрюється у вчиненні тяжкого 
або особливо тяжкого злочину і 
яка намагається втекти;

г) затримання особи, яка 
чинить збройний опір або нама-
гається втекти з-під варти;

ґ) затримання озброєної осо-
би, яка погрожує застосуванням 
зброї та інших предметів, що 
загрожують життю чи здоров’ю 
людей, у тому числі поліцей-
ського;

д) подання сигналу тривоги 
або виклику допоміжних сил;

е) знешкодження тварини, 
яка загрожує життю чи здоров’ю 
людей, у тому числі поліцей-
ського;

є) припинення групового 
порушення громадського поряд-
ку чи масових заворушень;

ж) відбиття групового нападу, 
що загрожує життю чи здоров’ю 
людей;

11) засоби, споряджені безпеч-
ними димоутворювальними пре-
паратами, застосовуються для:

а) забезпечення маскуван-
ня дій поліцейських, спрямова-
них на затримання особи, яка 
чинить збройний опір, або для 
того, щоб примусити таку осо-
бу залишити територію (тран-
спортний засіб, будівлю, спору-
ду, земельну ділянку), на якій 
вона перебуває;

б) звільнення особи, незакон-
но позбавленої свободи;

12) службовий собака застосо-
вується під час:

а) патрулювання;
б) переслідування та затри-

мання особи, яка підозрюється у 
вчиненні кримінального право-
порушення;

в) під час конвоювання 
(доставлення) затриманої або 
заарештованої особи;

г) для відбиття нападу на осо-
бу та/або поліцейського;

13) службовий кінь застосову-
ється під час:

а) патрулювання;
б) переслідування та затри-

мання особи, яка підозрюється у 
вчиненні кримінального право-
порушення.

4. Поліції (поліцейському) 
заборонено:

1) наносити удари гумови-
ми (пластиковими) кийками по 
голові, шиї, ключичній ділян-
ці, статевих органах, попереку 
(куприку) і в живіт;

2) під час застосування засо-
бів, споряджених речовина-
ми сльозогінної та дратівної дії, 
здійснювати прицільну стріль-
бу по людях, розкидання і від-
стрілювання гранат у натовп, 
повторне застосування їх у меж-
ах зони ураження в період дії 
цих речовин;

3) відстрілювати патрони, 
споряджені гумовими чи ана-
логічними за своїми властивос-
тями метальними снарядами 
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несмертельної дії, з порушенням 
визначених технічними харак-
теристиками вимог щодо відста-
ні від особи та стрільби в окремі 
частини голови і тіла людини;

4) застосовувати водомети 
при температурі повітря нижче 
+10°C;

5) застосовувати засоби при-
мусової зупинки транспорту для 
примусової зупинки мотоци-
клів, мотоколясок, моторолерів, 
мопедів, транспортного засобу, 
що здійснює пасажирські пере-
везення, а також застосовувати 
такі засоби на гірських шляхах 
або ділянках шляхів з обмеже-
ною видимістю, залізничних 
переїздах, мостах, шляхопрово-
дах, естакадах, у тунелях;

6) застосовувати кайдан-
ки більше ніж 2 години безпе-
рервного використання або без 
послаблення їх тиску.

5. Застосування малогабарит-
ного підривного пристрою для 
відкриття приміщень є виправ-
даним, якщо шкода, заподія-
на охоронюваним законом пра-
вам та інтересам, є меншою, ніж 
шкода, яку вдалося відвернути.

6. Поліцейський зобов’язаний 
у письмовій формі повідомити 
свого керівника про застосуван-
ня до особи спеціального засобу.

Якщо поліцейський заподіяв 
особі поранення або каліцтво вна-
слідок застосування до неї спеці-
ального засобу, керівник тако-

го поліцейського зобов’язаний 
негайно повідомити про це відпо-
відного прокурора.

7. Допустимі параметри спе-
ціальних засобів у частині їх 
фізичного, хімічного та іншо-
го впливу на організм людини 
визначаються уповноваженими 
установами центрального орга-
ну виконавчої влади, що забез-
печує формування та реалізує 
державну політику у сфері охо-
рони здоров’я.

8. Правила зберігання, носін-
ня та застосування спеціальних 
засобів, що є на озброєнні полі-
ції, визначаються нормативни-
ми актами Міністерства вну-
трішніх справ України.

Стаття 46. Застосування вог-
непальної зброї.

1. Застосування вогнепальної 
зброї є найбільш суворим захо-
дом примусу.

2. Поліцейський уповноваже-
ний на зберігання, носіння вогне-
пальної зброї, а також на її засто-
сування і використання лише за 
умови що він пройшов відповідну 
спеціальну підготовку.

3. Порядок зберігання і носін-
ня вогнепальної зброї, що зна-
ходиться в розпорядженні полі-
цейського, перелік вогнепальної 
зброї та боєприпасів, що вико-
ристовуються в діяльності полі-
ції, та норми їх належності 
встановлюються Міністром вну-
трішніх справ України.
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жений у виняткових випад-
ках 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 позбав-
лено 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 тяжко-
го або особливо тяжкого злочину 
і яка намагається втекти;

6) для затримання особи, яка 
чинить збройний опір, намага-
ється втекти з-під варти, а також 
озброєної особи, яка погрожує 
застосуванням зброї та інших 
предметів, що загрожують жит-
тю і здоров’ю людей та/або полі-
цейського;

7) для зупинки транспортного 
засобу шляхом його пошкоджен-
ня, якщо водій своїми діями ство-
рює загрозу життю чи здоров’ю 
людей та/або поліцейського.

5. Поліцейський уповноваже-
ний застосовувати вогнепальну 

зброю тільки після попереджен-
ня про необхідність припинення 
протиправних дій і намір вико-
ристання заходу примусу, визна-
ченого цією статтею.

6. Застосування вогнепальної 
зброї без попередження допуска-
ється:

1) при спробі особи, яку 
затримує поліцейський із вог-
непальною зброєю в руках, 
наблизитися до нього, скоротив-
ши 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 осо-
бливо тяжкого чи тяжкого зло-
чину, втікає із застосуванням 
транспортного засобу;

4) якщо особа чинить зброй-
ний опір;

5) для припинення спроби за- 
володіти вогнепальною зброєю.

7. Поліцейський уповнова-
жений застосовувати вогнепаль-
ну зброю тільки з метою запо-
діяння особі такої шкоди, яка є 
необхідною і достатньою в такій 
обстановці, для негайного від-
вернення чи припинення зброй-
ного нападу.

8. Поліцейський уповноваже-
ний застосовувати вогнепальну 
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зброю у разі збройного нападу, 
якщо відвернення чи припинен-
ня відповідного нападу неможли-
во досягнути іншими засобами.

9. Поліцейському забороне-
но застосовувати вогнепальну 
зброю в місцях, де може бути 
завдано шкоди іншим особам, 
а також у вогненебезпечних 
та вибухонебезпечних місцях, 
крім випадків необхідності від-
биття нападу або крайньої необ-
хідності.

10. Поліцейський зобов’я-
заний у письмовій формі повідо-
мляти свого керівника про засто-
сування вогнепальної зброї, а 
також негайно повідомити свого 
керівника про активне застосу-
вання вогнепальної зброї, який, 
у свою чергу, зобов’язаний поін-
формувати центральний орган 
управління поліції та відповід-
ного прокурора.

11. Поліцейський може взяти 
до рук вогнепальну зброю і при-
вести її у готовність, якщо вва-
жає, що в обстановці, що склала-
ся, можуть виникнути підстави 
для її застосування.

12. Під час затримання 
осіб, щодо яких у поліцейсько-
го виникла підозра у вчиненні 
тяжкого чи особливо тяжкого 
злочину, а також під час пере-
вірки документів у таких осіб 
поліцейський може привести в 
готовність вогнепальну зброю 
та попередити особу про можли-
вість її застосування.

Спроба особи, яку затримує 
поліцейський із вогнепальною 
зброєю в руках, наблизитися 
до нього, скоротивши визначе-
ну поліцейським відстань, чи 
доторкнутися до зброї є підста-
вою для застосування вогне-
пальної зброї поліцейським.

13. Поліцейський може вико-
ристати вогнепальну зброю для 
подання сигналу тривоги або 
виклику допоміжних сил, або 
для знешкодження тварини, яка 
загрожує життю чи здоров’ю 
поліцейського та інших осіб.

*****

Стаття 49. Вимоги до канди-
датів на службу в поліції.

1. На службу в поліції можуть 
бути прийняті громадяни Украї-
ни віком від 18 років, які мають 
повну загальну середню осві-
ту, незалежно від раси, кольо-
ру шкіри, політичних, релігій-
них та інших переконань, статі, 
етнічного та соціального похо-
дження, майнового стану, міс-
ця проживання, які володіють 
українською мовою.

2. Вимоги щодо рівня фізич-
ної підготовки для поліцейських 
та кандидатів, які вступають на 
службу в поліції, затверджує 
Міністерство внутрішніх справ 
України.

3. Незалежно від професій-
них та особистих якостей, рів-
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ну 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 дотримува-
тися обмежень та/або від скла-
дання Присяги поліцейського, 
визначених законом;

2) особи, які звільнені або 
мали бути звільнені з посад на 
підставі Закону України «Про 
очищення влади».

Стаття 50. Перевірка канди-
дата на службу в поліції.

1. Громадяни України, які 
виявили бажання вступити на 
службу в поліції, з метою визна-
чення стану їхнього здоров’я 
зобов’язані пройти медичні 
обстеження, а також перевір-
ку рівня фізичної підготовки, 
психофізіологічне обстеження, 
обстеження на предмет виявлен-
ня алкогольної, наркотичної та 
токсичної залежності в порядку, 
визначеному Міністерством вну-
трішніх справ України.

2. Громадяни України, які 
виявили бажання вступити на 
службу в поліції, за їхньою зго-
дою проходять тестування на 
поліграфі.

3. Відповідно до порядку, 
встановленого законом, щодо 
осіб, які претендують на службу 
в поліції, проводиться спеціаль-

на перевірка, порядок проведен-
ня якої визначається законом та 
іншими нормативно-правовими 
актами.

*****
Стаття 58. Безстроковість 

призначення на посаду поліцей-
ського.

1. Призначення на поса-
ду поліцейського здійснюється 
безстроково (до виходу на пен-
сію або у відставку), за умови 
успішного виконання службо-
вих обов’язків.

2. Строкове призначення 
здійснюється в разі заміщення 
посади поліцейського на період 
відсутності особи, за якою від-
повідно до закону зберігається 
посада поліцейського, та посад, 
призначенню на які передує 
укладення контракту.

*****
Стаття 59. Служба в поліції.
1. Служба в поліції є держав-

ною службою особливого харак-
теру, яка є професійною діяль-
ністю поліцейських з виконання 
покладених на поліцію повнова-
жень.

2. Час проходження служби 
в поліції зараховується до стра-
хового стажу, стажу роботи за 
спеціальністю, а також до стажу 
державної служби.

3. Рішення з питань прохо-
дження служби оформлюються 
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письмовими наказами по особо-
вому складу на підставі відпо-
відних документів, перелік та 
форма яких установлюються 
Міністерством внутрішніх справ 
України.

4. Видавати накази по особо-
вому складу можуть керівни-
ки органів, підрозділів, закла-
дів та установ поліції відповідно 
до повноважень, визначених 
законом та іншими норматив-
но-правовими актами, та номен-
клатурою посад, затвердженою 
Міністерством внутрішніх справ 
України.

5. Порядок підготовки та 
видання наказів щодо прохо-
дження служби в поліції вста-
новлює Міністерство внутріш-
ніх справ України.

6. Поліцейські, у тому чис-
лі слухачі та курсанти вищих 
навчальних закладів із специ-
фічними умовами, які здійсню-
ють підготовку поліцейських, та 
які перебувають на військовому 
обліку військовозобов’язаних, 
на час служби в поліції зніма-
ються з такого обліку і перебува-
ють у кадрах поліції.

Стаття 60. Правове регулю-
вання служби в поліції.

1. Проходження служби в 
поліції регулюється цим Зако-
ном та іншими нормативно-пра-
вовими актами.

Стаття 61. Обмеження, пов’я-
зані зі службою в поліції.

1. На поліцейських поши-
рюються обмеження, визначені 
Законом України «Про запобі-
гання корупції», цим та іншими 
законами України.

2. Не може бути поліцей-
ським:

1) особа, визнана недієздат-
ною або обмежено дієздатною 
особою;

2) особа, засуджена за умис-
не вчинення тяжкого та особли-
во тяжкого злочину, у тому чис-
лі судимість якої погашена чи 
знята у визначеному законом 
порядку;

3) особа, яка має непогашену 
або незняту судимість за вчинен-
ня злочину, крім реабілітованої;

4) особа, щодо якої було при-
пинено кримінальне проваджен-
ня з нереабілітуючих підстав;

5) особа, до якої були засто-
совані заходи адміністративної 
відповідальності за вчинення 
адміністративного правопору-
шення, пов’язаного з корупці-
єю;

6) особа, яка відмовляється 
від процедури спеціальної пере-
вірки під час прийняття на служ-
бу в поліції або від процедури 
оформлення допуску до держав-
ної таємниці, якщо для вико-
нання нею службових обов’язків 
потрібен такий допуск;

7) особа, яка має захворю-
вання, що перешкоджає про-
ходженню служби в поліції. 
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шкоджають проходженню служ-
би в поліції, затверджується 
Міністерством внутрішніх справ 
України спільно з центральним 
органом виконавчої влади, що 
забезпечує формування та реа-
лізує державну політику у сфері 
охорони здоров’я;

8) особа, яка втратила гро-
мадянство України та/або має 
громадянство (підданство) іно-
земної держави, або особа без 
громадянства;

9) особа, яка надала завідомо 
неправдиву інформацію під час 
прийняття на службу в поліції.

3. За поліцейськими зберіга-
ються всі права, визначені для 
громадян України Конституці-
єю 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 професій-
ної діяльності поліцейського.

1. Поліцейський під час вико-
нання покладених на поліцію 
повноважень є представником 
держави.

2. Законні вимоги поліцей-
ського є обов’язковими для 
виконання всіма фізичними та 
юридичними особами.

3. Поліцейський під час вико-

нання покладених на нього 
обов’язків підпорядковується 
тільки своєму безпосередньому 
та прямому керівнику.

Ніхто, крім безпосереднього 
і прямого керівника (за винят-
ком випадків, прямо передбаче-
них законом), не може надавати 
будь-які письмові чи усні вка-
зівки, вимоги, доручення полі-
цейському або іншим способом 
втручатися в законну діяльність 
поліцейського, у тому числі 
діяльність, пов’язану з кримі-
нальним провадженням або про-
вадженням у справах про адмі-
ністративні правопорушення.

4. Поліцейський надає пояс-
нення з приводу справ та мате-
ріалів, які перебувають у ньо-
го в провадженні, а також надає 
їх для ознайомлення лише у 
випадках та в порядку, визначе-
них законом.

5. Ніхто не має права поклас-
ти на поліцейського виконання 
обов’язків, не визначених зако-
ном.

6. Втручання в діяльність 
поліцейського, перешкоджан-
ня виконанню ним відповід-
них повноважень, невиконання 
законних вимог поліцейсько-
го, будь-які інші протиправні дії 
стосовно поліцейського мають 
наслідком відповідальність від-
повідно до закону.

7. Правопорушення щодо 
поліцейського або особи, звіль-
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неної зі служби в поліції, її 
близьких родичів, вчинені у 
зв’язку з його попередньою 
службовою діяльністю, мають 
наслідком відповідальність від-
повідно до закону.

8. У разі затримання поліцей-
ського за підозрою у вчиненні 
кримінального правопорушення 
або обрання щодо нього триман-
ня під вартою як запобіжного 
заходу його тримають у призна-
чених для цього установах окре-
мо від інших категорій осіб.

9. Поліцейські, а також особи, 
звільнені зі служби в поліції на 
підставі пунктів 1-4, 7, 8 части-
ни першої статті 77 цього Зако-
ну, для забезпечення власної без-
пеки мають право придбавати у 
власність пристрої для відстрі-
лу патронів, споряджених гумо-
вими чи аналогічними за своїми 
властивостями метальними сна-
рядами несмертельної дії, вико-
ристовуючи їх виключно з під-
став, визначених цим Законом.

Умови та порядок придбан-
ня зазначеними особами таких 
спеціальних засобів визначає 
Міністерство внутрішніх справ 
України.

10. Поліцейський:
1) забезпечується належ-

ними умовами для виконання 
покладених на нього службових 
обов’язків;

2) отримує в органах поліції 
в установленому порядку інфор-

мацію, у тому числі з обмеженим 
доступом, та матеріали, необ-
хідні для належного виконання 
покладених на нього обов’язків;

3) користується повноважен-
нями, передбаченими цим Зако-
ном, незалежно від посади, яку 
він займає, місцезнаходження і 
часу;

4) своєчасно і в повному обся-
зі отримує грошове забезпечен-
ня та інші компенсаційні випла-
ти відповідно до закону та інших 
нормативно-правових актів 
України;

5) у повному обсязі користу-
ється гарантіями соціального 
та правового захисту, передба-
ченими цим Законом та іншими 
актами законодавства;

6) захищає свої права, свобо-
ди та законні інтереси всіма спо-
собами, що передбачені зако-
ном;

7) під час виконання поліцей-
ських повноважень користуєть-
ся безоплатно всіма видами гро-
мадського транспорту міського, 
приміського і місцевого спо-
лучення (крім таксі), а також 
попутним транспортом. Полі-
цейські, які виконують повно-
важення поліції на транспорт-
них засобах, крім того, мають 
право на безоплатний проїзд у 
поїздах, на річкових і морських 
суднах. Під час службових від-
ряджень поліцейські мають пра-
во на позачергове придбання 
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ту і розміщення в готелях при 
пред’явленні службового посвід-
чення та посвідчення про відря-
дження;

8) може бути переміщений по 
службі залежно від результатів 
виконання покладених на нього 
обов’язків та своїх професійних, 
особистих якостей.

11. В органах (закладах, уста-
новах) поліції з метою захисту 
трудових, соціально-економіч-
них прав та інтересів поліцей-
ських відповідно до вимог зако-
нодавства можуть утворюватися 
професійні спілки. Обмеження 
прав професійних спілок полі-
цейських порівняно з інши-
ми професійними спілками не 
допускається.

Стаття 63. Контракт про про-
ходження служби в поліції.

1. Контракт про проходжен-
ня служби в поліції – це письмо-
вий договір, що укладається між 
громадянином України та дер-
жавою, від імені якої виступає 
поліція, для визначення право-
вих відносин між сторонами.

2. Контракт про проходження 
служби в поліції укладається:

1) з особами молодшого скла-
ду поліції, які вперше прийняті 
на службу в поліції, – одноразо-
во строком на два роки без права 
продовження;

2) з громадянами, які зара-
ховані до вищого навчального 

закладу із специфічними умова-
ми навчання, який здійснює під-
готовку поліцейських, – на час 
навчання;

3) із заступниками керівників 
територіальних органів поліції 
в Автономній Республіці Крим, 
областях, містах Києві та Севас-
тополі, районах, містах, райо-
нах у містах, науково-дослід-
них установ, вищих навчальних 
закладів із специфічними умо-
вами навчання, які здійсню-
ють 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 керівни-
ка поліції та керівниками тери-
торіальних органів поліції в 
Автономній Республіці Крим, 
областях, містах Києві та Севас-
тополі, науково-дослідних уста-
нов, ректорами (керівниками) 
вищих навчальних закладів із 
специфічними умовами навчан-
ня, які здійснюють підготовку 
поліцейських, та прирівняних 
до них керівниками – строком 
на чотири роки з правом продо-
вження контракту одноразово 
строком до чотирьох років;

5) з керівником поліції - стро-
ком на п’ять років з правом про-
довження контракту одноразово 
строком до п’яти років.

3. Право на укладення від іме-
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ні поліції контракту про прохо-
дження служби надається:

1) Міністрові внутрішніх 
справ України – з керівником 
поліції та його заступниками;

2) керівнику поліції – з осо-
бами, які згідно із законом та 
іншими нормативно-правовими 
актами призначаються на поса-
ди його наказами, крім осіб, 
право на підписання контракту 
з якими належить Міністру вну-
трішніх справ України;

3) керівнику вищого навчаль-
ного закладу із специфічними 
умовами навчання, який здій-
снює підготовку поліцейських, – 
з курсантами та слухачами 
цих навчальних закладів про 
навчання;

4) керівникам територіаль-
них органів поліції в Автономній 
Республіці Крим, областях, міс-
тах Києві та Севастополі, науко-
во-дослідних установ, ректорам 
(керівникам) вищих навчаль-
них закладів із специфічними 
умовами навчання, які здійсню-
ють підготовку поліцейських, та 
прирівняним до них керівникам 
- з особами, які згідно із законом 
та іншими нормативно-право-
вими актами призначаються на 
посади їхніми наказами.

4. Право на продовження 
контракту, якщо це допускаєть-
ся цим Законом, надається поса-
довим особам, зазначеним у час-
тині третій цієї статті.

5. Контракт є підставою для 
видання наказу про прийнят-
тя особи на службу в поліції та/
або призначення її на відповідну 
посаду.

6. Після закінчення стро-
ку контракту, укладеного згід-
но з пунктом 1 частини другої 
цієї статті, поліцейський, який 
був стороною в цьому контракті, 
за рішенням керівника, якому 
надано право приймати на служ-
бу, може продовжити службу в 
поліції на підставі наказу відпо-
відно до цього Закону.

7. Контракт про навчання 
укладається з громадянами, які 
зараховані до вищого навчально-
го закладу із специфічними умо-
вами навчання, який здійснює 
підготовку поліцейських, за умо-
ви досягнення такими особами 
18-річного віку. Визначення пра-
вових відносин між курсантами 
вищих навчальних закладів із 
специфічними умовами навчан-
ня, що здійснюють підготовку 
поліцейських, яким не виповни-
лося 18 років, і державою здій-
снюється відповідно до вимог 
Цивільного кодексу України.

8. Контракт про проходження 
служби в поліції укладається на 
підставах і в порядку, визначе-
них Міністерством внутрішніх 
справ України.

9. Типову форму контракту 
затверджує Міністерство вну-
трішніх справ України.
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ка поліції.
1. Особа, яка вступає на служ-

бу в поліції, складає Присягу на 
вірність Українському народові 
такого змісту:

«Я, (прізвище, ім’я та по бать-
кові), усвідомлюючи свою висо-
ку відповідальність, урочисто 
присягаю вірно служити Україн-
ському народові, дотримуватися 
Конституції та законів України, 
втілювати їх у життя, поважа-
ти та охороняти права і свободи 
людини, честь держави, з гідніс-
тю нести високе звання поліцей-
ського та сумлінно виконувати 
свої службові обов’язки».

2. Порядок складання Прися-
ги працівника поліції встанов-
лює Міністерство внутрішніх 
справ України.

Стаття 65. Переміщення полі-
цейських в органах, закладах та 
установах поліції.

1. Переміщення поліцей-
ських здійснюється:

1) на вищу посаду – у порядку 
просування по службі;

2) на рівнозначні посади:
для більш ефективної служ-

би, виходячи з інтересів служби;
за ініціативою поліцейського;
у зв’язку зі скороченням шта-

тів або проведенням реорганізації;
у разі необхідності проведен-

ня кадрової заміни в місцевос-
тях з особливими природними, 
географічними, геологічними, 

кліматичними, екологічни-
ми умовами (далі – місцевості з 
визначеним строком служби);

за станом здоров’я – на під-
ставі рішення медичної комісії;

з меншим обсягом роботи з 
урахуванням професійних і осо-
бистих якостей – на підставі 
висновку атестації;

у разі звільнення з посади на 
підставі рішення місцевої ради 
про прийняття резолюції недові-
ри відповідно до статті 87 цього 
Закону;

3) на посади, нижчі ніж та, на 
якій перебував поліцейський:

у зв’язку зі скороченням шта-
тів або реорганізацією в разі 
неможливості призначення на 
рівнозначну посаду;

за станом здоров’я – на під-
ставі рішення медичної комісії;

через службову невідповід-
ність – на підставі висновку 
атестації з урахуванням профе-
сійних і особистих якостей;

за ініціативою поліцейського;
як виконання накладено-

го дисциплінарного стягнення 
- звільнення з посади відповід-
но до Дисциплінарного статуту 
Національної поліції України;

у разі звільнення з посади на 
підставі рішення місцевої ради 
про прийняття резолюції недові-
ри, відповідно до статті 87 цього 
Закону;

4) у зв’язку із зарахуванням на 
навчання до вищого навчального 
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закладу із специфічними умова-
ми навчання, який здійснює під-
готовку поліцейських, на ден-
ну 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 нав-
чальних закладів із специфіч-
ними умовами навчання, які 
здійснюють підготовку поліцей-
ських, призначаються на від-
повідні вакантні посади без-
посередньо після закінчення 
навчання в цих навчальних 
закладах.

4. Поліцейський, переміще-
ний 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 дисциплі-
нарному порядку, – після знят-
тя дисциплінарного стягнення.

5. Не допускається перемі-
щення поліцейських жіночої 
статі за ініціативою керівни-
ка відповідного органу (устано-
ви, закладу) поліції на посади, 
нижчі ніж та, яку вони займали, 
з мотивів, пов’язаних із вагіт-
ністю, наявністю дітей віком до 
трьох років (до шести років – за 
медичними показниками), або у 
зв’язку з тим, що вони є одино-

кими матерями та мають дітей 
віком до чотирнадцяти років чи 
дітей-інвалідів.

6. Якщо законом визначе-
но додаткові вимоги до канди-
датів на призначення на окре-
мі 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 звіль-
нення їх із посад або призначен-
ня на інші посади належить до 
номенклатури призначення різ-
них керівників.

8. Переведення поліцейського 
може здійснюватися за його іні-
ціативою, ініціативою прямих 
керівників (начальників), керів-
ників інших органів (закладів, 
установ) поліції, які порушили 
питання про переміщення.

9. Переведення поліцейського 
здійснюється на підставі єдиного 
наказу про звільнення із займа-
ної посади та направлення для 
подальшого проходження служ-
би до іншого органу (закладу, 
установи) поліції та про призна-
чення на посаду в органі (закла-
ді, установі) поліції, до якого 
переміщується поліцейський.

10. У разі якщо згідно із 
законом та іншими норматив-
но-правовими актами призна-
ченню поліцейського на посаду 
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ня відповідних органів держав-
ної влади або органів місцевого 
самоврядування чи їх посадо-
вих осіб, призначення на поса-
ду здійснюється після отриман-
ня такого погодження.

11. Не допускається перемі-
щення поліцейських на вищі 
посади протягом шести місяців з 
дня притягнення до адміністра-
тивної чи дисциплінарної відпо-
відальності.

Стаття 66. Службове сумісни-
цтво поліцейських.

1. Поліцейський не може під 
час проходження служби займа-
тися іншою оплачуваною діяль-
ністю, крім науково-педагогіч-
ної, наукової або творчої.

*****
Стаття 72. Професійне нав-

чання поліцейських.
1. Професійне навчання полі-

цейських складається з:
1) первинної професійної під-

готовки;
2) підготовки у вищих 

навчальних закладах із специ-
фічними умовами навчання;

3) післядипломної освіти;
4) службової підготовки – 

системи заходів, спрямованих 
на закріплення та оновлення 
необхідних знань, умінь та нави-
чок працівника поліції з ураху-
ванням оперативної обстановки, 
специфіки та профілю його опе-
ративно-службової діяльності.

2. Порядок, організацію та 
терміни проведення професійно-
го навчання визначає Міністер-
ство внутрішніх справ України.

Стаття 73. Первинна профе-
сійна підготовка.

1. Поліцейські, які впер-
ше прийняті на службу в полі-
ції, з метою набуття спеціаль-
них навичок, необхідних для 
виконання повноважень поліції, 
зобов’язані пройти первинну 
професійну підготовку за відпо-
відними навчальними програма-
ми (планами), затвердженими 
Міністерством внутрішніх справ 
України.

2. Положення цієї статті не 
поширюються на тих, хто здобу-
ває вищу освіту на денній формі 
навчання за державним замов-
ленням у вищих навчальних 
закладах із специфічними умо-
вами навчання, які здійснюють 
підготовку поліцейських.

3. Порядок і умови прохо-
дження первинної професійної 
підготовки визначає Міністер-
ство внутрішніх справ України.

4. Поліцейські після успіш-
ного закінчення курсу пер-
винної професійної підготовки 
повертаються до органів (закла-
дів, установ) поліції, з яких вони 
були направлені для проходжен-
ня первинної підготовки, для 
подальшого проходження служ-
би в поліції відповідно до цього 
Закону.
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5. Поліцейські, відраховані 
з навчальних закладів, де вони 
проходили первинну професій-
ну підготовку, до закінчення 
навчання, а також поліцейські, 
які після закінчення курсу пер-
винної професійної підготовки 
отримали незадовільні оцінки за 
результатами іспитів, поверта-
ються до органів (закладів, уста-
нов) поліції, з яких вони при-
були на навчання, з подальшим 
звільненням зі служби в поліції.

6. Поліцейські, достроково 
відраховані з навчальних закла-
дів, де вони проходили первинну 
професійну підготовку, за ста-
ном здоров’я, мають бути звіль-
нені зі служби в поліції на під-
ставі пункту 2 частини першої 
статті 77 цього Закону.

Поліцейські, які достроково 
відраховані з навчальних закла-
дів, де вони проходили первин-
ну професійну підготовку, через 
недисциплінованість, невиконан-
ня навчального плану, небажан-
ня продовжувати або проходити 
навчання, а також поліцейські, 
які після закінчення курсу пер-
винної професійної підготовки 
склали іспити і отримали незадо-
вільні оцінки, підлягають звіль-
ненню зі служби в поліції на під-
ставі пунктів 5 або 6 частини 
першої статті 77 цього Закону.

7. Заборонено залучати полі-
цейських, які не пройшли пер-
винну професійну підготовку, до 

виконання повноважень поліції, 
допускати до роботи з інформаці-
єю з обмеженим доступом або до 
будь-якої діяльності, пов’язаної 
з використанням зброї та спеці-
альних засобів (крім навчаль-
них та тренувальних занять під 
час проходження первинної під-
готовки).

Стаття 74. Підготовка полі-
цейських у вищих навчальних 
закладах із специфічними умо-
вами навчання.

1. До вищих навчальних 
закладів із специфічними умо-
вами навчання, які здійсню-
ють підготовку поліцейських, 
можуть бути зараховані гро-
мадяни України, яким станом 
на 31 грудня року вступу випо-
вниться 17 років.

2. Підготовка фахівців за дер-
жавним замовленням у вищих 
навчальних закладах із специ-
фічними умовами навчання, які 
здійснюють підготовку поліцей-
ських, проводиться на підставі 
контракту про здобуття освіти, 
який укладається між навчаль-
ним закладом, відповідним 
органом поліції та особою, яка 
навчається.

3. Розподіл випускників 
вищих навчальних закладів із 
специфічними умовами навчан-
ня, які здійснюють підготовку 
поліцейських, які навчаються 
на денній формі навчання за дер-
жавним замовленням, здійсню-
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розподілу з урахуванням інтере-
сів служби відповідно до набутої 
випускником кваліфікації, спе-
ціальності та спеціалізації.

4. Особи, які навчаються 
за державним замовленням у 
вищих навчальних закладах із 
специфічними умовами навчан-
ня, які здійснюють підготовку 
поліцейських, у разі достроко-
вого розірвання контракту про 
здобуття освіти з будь-яких під-
став, крім звільнення зі служби в 
поліції на підставі підпунктів 2, 
4 частини першої статті 77 цьо-
го Закону, а також поліцейські, 
звільнені зі служби в поліції про-
тягом трьох років після закін-
чення вищезазначених навчаль-
них закладів з будь-яких підстав, 
крім звільнення зі служби в полі-
ції на підставі підпунктів 2, 4 
частини першої статті 77 цього 
Закону, відшкодовують Мініс-
терству внутрішніх справ Укра-
їни витрати, пов’язані з їх утри-
манням у вищому навчальному 
закладі, в порядку, визначеному 
Кабінетом Міністрів України.

5. У разі відмови від добро-
вільного відшкодування витрат, 
зазначених у частині четвертій 
цієї статті, таке відшкодуван-
ня здійснюється в судовому по- 
рядку.

6. Порядок добору, направ-
лення та зарахування на навчан-
ня до вищих навчальних закла-

дів із специфічними умовами 
навчання, які здійснюють підго-
товку 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 особли-
востей, визначених цим Зако-
ном, і складається з:

1) спеціалізації;
2) перепідготовки;
3) підвищення кваліфікації;
4) стажування.
2. Післядипломна освіта полі-

цейських може здійснювати-
ся безпосередньо в підрозділах 
поліції або в навчальних закла-
дах, у тому числі на договірних 
умовах.

3. Поліцейські зобов’язані 
проходити підвищення кваліфі-
кації 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 про-
йшли підвищення кваліфікації 
відповідно до цієї статті або не 
виконали відповідну навчальну 
програму (отримали незадовіль-
ні оцінки за її підсумками), не 
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можуть бути призначені на вищі 
посади.

5. Поліцейські, які не викона-
ли під час проходження підви-
щення кваліфікації відповідну 
навчальну програму (отрима-
ли незадовільні оцінки за її під-
сумками), можуть бути знову 
направлені для проходжен-
ня підвищення кваліфікації не 
раніше ніж через рік.

6. Підвищення кваліфікації 
поліцейських здійснюється у 
вищих навчальних закладах із 
специфічними умовами навчан-
ня за відповідними програма-
ми, погодженими Міністерством 
внутрішніх справ України.

7. Порядок організації після-
дипломної освіти поліцейських 
установлює Міністерство вну-
трішніх справ України з ура-
хуванням положень цього та 
інших законів.

8. За результатами успішно-
го проходження спеціалізації, 
перепідготовки та підвищен-
ня кваліфікації поліцейському 
видається документ за зразком, 
визначеним Міністерством вну-
трішніх справ України.

*****
Стаття 80. Види спеціальних 

звань поліцейських.
1. Установлюються такі спе-

ціальні звання поліцейських:
1) спеціальні звання молод-

шого складу:

рядовий поліції;
капрал поліції;
сержант поліції;
старший сержант поліції;
2) спеціальні звання серед-

нього 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 зван-

ня молодшого, середнього скла-
ду поліції за штатними посада-
ми встановлюються керівником 
поліції.

3. Граничні спеціальні звання 
поліції вищого складу поліції за 
штатними посадами встановлю-
ються Президентом України.

*****

Президент України П. Порошенко

м. Київ, 2 липня 2015 р. 
№ 580-VIII

(Див.: Офіційний сайт Верховної 
Ради України http://zakon.rada.gov.ua/)
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5 research eVents
НАУКОВО-ПРАКТИЧНІ ЗАХОДИ

THE 6TH SYMPOSIUM Of THE POlISH fORENSIC
ASSOCIATION*

On 24-26 June 2015 in Toruń, 
the International Scientific Con-
ference – the 6th Forensic Sympo-
sium of the Polish Forensic Asso-
ciation, 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 scien-
tific event, addressed to foren-
sic researchers and practitioners 
were: Polish Forensic Associa-
tion, Faculty of Law and Admin-
istration of Nicolas Copernicus 

University in Toruń, Faculty of 
Law and Administration of War-
saw 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 big-
gest forensic events nationally, 
by gathering hundreds of forensic 
practitioners, representatives of 
university forensic departments, 
police schools, forensic laborato-
ry experts, police and other law 
enforcement officers, prosecutors, 
judges and other attendees, whose 
profession largely relies on foren-
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

* 6-й криміналістичний симпозіум Польсько-
го Криміналістичного Товариства.
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Traditionally, the conferenc-
es are called “Forensic Sympo-
sia” 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 Asso-
ciation, responding to the need 
of forensic practitioners, decided 
to reactivate the idea of national 
forensic conferences and in 1999 
organised the 2nd Forensic Sympo-
sium – Forensic Science in Bystra 
Śląska. 

In the years that followed, the 
conferences continued to take 
place; the most recent one – the 
5th Forensic Symposium – Foren-
sic 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-

cisely the topics of discussions. 
The Conference included five the-
matic 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 relat-
ed to contemporary crime

The organizers also offered a 
poster session, which provided the 
opportunity to present individu-
al achievements in form of con-
cise overviews, schemes and pho-
tographs. 

The opening lecture entitled: 
«Trends in developments of foren-
sic science – creation of “national” 
model or co-creation of the Euro-
pean 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 partic-
ularly 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 Dami-
an Wąsik, mgr Marta Janocha, dr 
hab. prof. nadzw. Anna Koziczak), 
as well as the situation of expert 

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
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witnesses (dr Magdalena Tomasze-
wska-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 Tomaszews-
ki, prof. dr hab. Piotr Girdwoyń). 

The most extensive thematic 
panel was devoted to the lectures 
on new examination techniques 
and methods used in forensic case-
work. Among others, novel meth-
ods for handwriting and questioned 
document examinations were dis-
cussed (prof. dr hab. Tadeusz 
Widła, mgr Krzysztof Przybysz, 
mgr Ewelina Jakielaszek) along-
side new challenges such as e-writ-
ing and biometric signatures  (mgr 
Andrzej Łuszczuk, dr Mieczysław 
Goc, dr Tomasz Dziedzic), foren-
sic IT examinations (mgr Barto-
sz A. Adamus), chemical analysis 
(dr Marcin Gawryś), application of 
scanning electron microscopy (dr 
Anna Łasińska), voiceprint exam-

inations (dr Rafał Korycki), Poly-
graph examination (dr hab. prof. 
nadzw. Ryszard Jaworski),  trace 
analysis (dr hab. prof. IES Jolan-
ta Wąs-Gubała). Difficulties and 
problems related to a proper and 
effective enforcement of law and 
intelligence activities were point-
ed out (prof. nadzw. dr hab. Adam 
Taracha), including the ones con-
nected with fight against economic 
organised crime (dr Piotr Herbows-
ki), 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 sci-
entific theory  (prof. dr hab. Jer-
zy Kasprzak, dr hab. prof. UWM 
Jarosław Moszczyński) and casu-
istry (prof. dr hab. Józef Wójcikie-
wicz, dr hab. prof. UMK Violetta 
Kwiatkowska-Wójcikiewicz).

In addition to the representa-
tives of Polish scientists and prac-
titioners, invited foreign speak-
ers 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 wit-
nesses in their countries („Prob-
lems of selection, evaluation, 
certification of persons intend-
ing to become registered foren-

Signing the Cooperation Agreement 
between Lithuanian and Polish 

Forensic Associations during special 
ceremony session, photo by

M. Miron
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sic experts in Lithuania” – doc. dr 
Gabrielė Juodkaitė-Granskienė) 
and forensic examination systems 
(„Forensic examinations in Lith-
uanian Police: tradition and pres-
ent state” – Genrikas Nedveckis, 
Head of Forensic Expertise Centre 
of Lithuanian Police), adversarial 
judicial system in the USA („Fix-
ing problems in the adversarial 
judicial system in the USA”, prof. 
Peter Bilous, Director of Forensic 
Science Program Department of 
Chemistry & Biochemistry), possi-
ble international cooperation in the 
field of forensic science („Foren-
sic science in an adversarial crimi-
nal justice system: are recent legal 

and organisational developments 
in England and Wales relevant 
to Poland or international crim-
inal justice cooperation between 
our countries?” –  prof. Tim Wil-
son, 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 Associa-
tion and Polish Forensic Associa-

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
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5 tion. This event was  added a splen-
dour by the special guest, Prof. 
Henry Lee –  one of the world fore-
most forensic scientist, expert in 
O.J. Simpson case, forensic inves-
tigator in post World Trade Center 
attack, DC sniper shooting, as well 
as forensic advisor in the reinves-
tigation of assassination of John 
F. Kennedy. Profesor Henry Lee 
is a lecture professor and a visit-
ing professor (University of New 
Haven and East China University 
of Political Science and Law), and 
the founder of Henry C. Lee Insti-
tute of Forensic Science.

The conference enjoyed an enor-
mous interest amongs scientif-
ic and forensic practitioners by 
gathering more than 180 partici-
pants. The submitted 60 presen-
tations were carefully reviewed 
and the most representatives ones 
for thematic sessions were chosen 
to be included in conference agen-

da. All presentations, after hav-
ing been submitted and positive-
ly 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 occa-
sion to become acquainted with 
Polish but also international prob-
lems and achievements of forensic 
science. 

The conference was organ-
ised under the honorary auspic-
es of Polish Police Command-
er-In-Chief, media patronage: 
“Policja 997” monthly magazine 
issued by the Police Headquarters 
and “Człowiek i Dokumenty” quar-
terly issued by the Polish Security 
Printing Works, whereas SHIM-
POL company was the strategic 
partner. 

The conference brief was prepared by
Dr. M. Goc, Dr. K. J. Furman
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XI INTERNATIONAl SCIENTIfIC AND PRACTICAl 
CONfERENCE “CRIMINAlISTICS AND fORENSIC 

SCIENCE: SCIENCE, STUDIES, PRACTICE”*

On 25-27 June 2015 in Myko-
las Romeris University (Vilni-
us, Lithuania) was held XI Inter-
national scientific and practical 
conference “Criminalistics and 
Forensic Science: science, stud-
ies, practice”. The conference was 
organized by Criminalists Asso-
ciation of Lithuania, Forensic 
Science Centre of Lithuania and 
Mykolas Romeris University.

The conference had scientif-
ic and gala parts. The scientif-
ic part of the conference includ-
ed 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 Lithu-
anian. About 60 participants 
from Czech Republic, Esto-
nia, Hungary, Latvia, Lithua-
nia, Poland, Slovakia, Slovenia, 
Ukraine, etc. attended the con-

Participants of the International Scientific and Practical Conference 
„Criminalistics and Forensic Science: Science, Studies, Practice”

(Vilnius, 25-27 June 2015)

* ХІ міжнародна науково-практична 
конференція «Криміналістика та судова 
експертологія: наука, навчання, практика»
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ference. Scientific reports with 
presentations have been pub-
lished in conference collection, 
which have included 40 reports.

The conference topics were 
devoted to important issues:1) 
creation of corporate European 

space in criminalistics; 2) link-
age, coexistence or contraposi-
tions of criminal, forensic sci-
ences and criminalistics; 3) place 
(role) of forensic medicine in 
investigation of crimes; 4) possi-
bilities of modern technologies in 
forensics and their application for 
investigations of crimes.

The conference was opened by 
Doc. Dr. Gabriele Juodkaite-Gran-

skiene (Chairman of the scientif-
ic committee of the conference, 
Lithuania), Arūnas Kazlaus-
kas (Chancellor of the Ministry 
of Justice of Lithuanian Repub-
lic) and Prof. Dr. Rima Ažubalytė 
(Judge of Supreme Court of Lith-
uania). 

On first day (25th June) of the 
conference there was one ses-
sion. 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 “Crimi-
nalists Congress” Prof. Habil. Dr. 
Valery Shepitko presented Her-
bert Manns Silver Medal to Prof. 
Dr. Hendryk Malevski “for out-
standing public service in Crimi-
nalistics development and popu-
larization”.

The following presentations 
were made during the first ses-
sion: “Criminalistics, Forensic 
Expertology and Procedural Sci-
ences – Coexistence, Competition 
or Complementarity?” by Prof. 
Dr. Hendryk Malevski (Lithu-
ania, Poland); “Criminalistic 
Knowledge Consolidation in Con-
ditions of Historical Transforma-
tion and Globalization of the Mod-
ern World” by Prof. Habil. Dr. 
Valery Shepitko and Dr. Mykhaylo 
Shepitko (Ukraine); “Expert Wit-
ness in the New Model of Crimi-
nal Proceedings in Poland” by Dr. 
Krzysztof Krassowski and Prof. 
Habil. Dr. Ireneusz Soltyszews-
ki (Poland); “Reglamentation of 

Moderators of the conference –
Prof. Dr. Hendryk Malevski (Lithuania, 

Poland) and Prof. Habil. Dr. Valery 
Shepitko (Ukraine)

Some participants of the discussions 
time
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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 ses-
sion, that was chaired by Prof. 
Dr. Vidmantas Egidijus Kurap-
ka (Lithuania) and Prof. Hab. 
Dr. Valery Tishchenko (Ukraine). 
The following presentations were 
made during the second session: 
“The Conception of of Imple-
mentation of Vision for Europe-
an Forensic Science 2020 in Lith-
uania: 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 Coopera-
tion in the European Union“ by 
Krzysztof Krassowski (Poland); 
“About Modern Conceptual-cat-
egorical Apparatus of Criminal-
istics” by Prof. Hab. Dr. Valery 
Tishchenko (Ukraine); “The 
Essence of Criminalistic Method-
ics” by Dr. iur. Elita Nimande, 
Dr. iur. Vladimirs Terehovičs 
(Latvia); “Forensic Identification 
by Voice Person Speaking Differ-
ent 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-

mon European space of Crimi-
nalistics. After discussions was 
break to coffee.

The third session was chaired 
by Prof. Dr. Snieguolé Matu-
liené (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 Didac-
tics” by Prof. Habil. Dr. Irina 
Perepechina (Russia); “Forensic 
Linguistics in the Threat and Ter-
rorisation Cases” by Dr. Gintare 
Žalkauskaitè (Lithuania); “Scent 
Identification Method as an Evi-
dence in Criminal Proceedings” by 
Doc. JUDr. Marek Fryšták (Czech 
Republic); “Regulation of Sta-
tus of Specialists in the Admin-
istrative Procedure Code of the 
Republic of Lithuania” by Karo-
lis Kurapka (Lithuania). The pre-
sentations were followed by the 
discussions about forensic exam-
ination 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 Crim-
inal Jurisprudence” by Prof. 
Dr. Ryšardas Burda (Lithuania); 
“Criminal Investigation of Child 
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5 Sexual Abuse Evidence Detection 
and Collection in Slovenia” by PhD 
Danijela Frangež and PhD Darko 
Maver (Slovenia); “Description of 
Factors and Features Suspect Self-
incrimination in Criminal Pro-
ceedings” by Dr. Olesya Vashchuk 
(Ukraine); “Situational Factors 
Affecting Cigarettes Smuggling” 
by Jurgita Baltrūnienè (Lithua-
nia); “Non-accidental Injury of 
Head and Neck in Child – Vic-
timological, Diagnostic, Thera-
peutic and Case-law Problem” by 
Joanna Zemlik (Poland); “Prob-
lems of Preparation of Investiga-
tive Materials for Handwriting 
Examinations under the Practic-
es of Forensic Science Centre of 
Lithuania” by Rasa Tamošiūnaitè 
(Lithuania); “Field Usage of Mod-
ern Forensic Imaging Systems” by 
Gergely Gárrdonyi, Dávid Petré-
tei (Hungary); “The Relief Proj-
ect – New (Criminology) Proce-
dure in Proving Drug Offences” 
by Mgr. Jolana Sedláčková, Mgr. 
Jan Provaznik (Czech Republic); 
“Sudden death in Forensic Med-
ical Practice” by Dr. Mgr. Inž. 
Renata Włodarczyk (Poland). The 
presentations were followed by 
the discussions about Criminal-
istics in crime investigation and 
different Expertology problems. 
The second day of the conference 
continued with a dinner-party.

The third conference day (27th 
June) there was a plenary ses-
sion and summarizing of the con-
ference. The plenary session was 
chaired by Prof. Dr. Hendryk 
Malevski (Lithuania), JUDr. 
Marek Fryštak (Czech Republic) 
and Doc. Dr. Gabriele Juodkaite-
Granskiene (Lithuania). This part 
of the conference included light-
ning-talks and final discussions.

The most active participants 
in the final discussions of the 
conference were: Prof. Dr. Hen-
dryk Malevski (Lithuania), Dr. 
Mykhaylo Shepitko (Ukraine), 
Doc. Dr. Gabriele Juodkaite-
Granskiene (Lithuania) and JUDr. 
Marek Fryštak (Czech Repub-
lic), Rasa Tamošiūnaitè (Lith-
uania), Dr. Marija Jakubènie-
nè (Lithuania), Prof. Habil. Dr. 
Valery Tishchenko (Ukraine), 
Prof. Dr. Ryšardas Burda (Lithu-
ania), Gergely Gárdonyi and Dáv-
id Petrétei (Hungary). The confer-
ence was closed by summarizing 
of this event. 

During the conference clos-
ing participations decided to hold 
next event in 2016 in Poland. 
After the conference closing orga-
nizers 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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7TH EUROPEAN ACADEMY Of fORENSIC 
SCIENCE CONfERENCE*

On 6-11 September 2015 7th 
European Academy of Foren-
sic 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 con-
ference on the forensic science 
problems took place in Lausanne 
(Switzerland), Krakow (Poland), 
Istanbul (Turkey), Helsinki (Fin-
land), Glasgow (Scotland) and 
Hague (Netherlands). The hon-
or to have the great international 
event has been given to Prague in 
2015.

The conference was held in the 
Prague Congress Centre. Partic-
ipants of this event were leading 
scientists in the field of Foren-
sic Sciences (Criminalistics), law 
enforcement officers, practi-
tioners of forensic laboratories, 
industrial, commercial and var-
ious service companies – all 555 
delegates from 53 countries of 
the world2. The opening ceremo-

* 7 конференція Європейської Академії Кри-
міналістики
1 www.eafs2015.eu
2 http://www.policie.cz/clanek/v-praze-probiha-
nejvetsi-evropska-konference-forenznich-ved.
aspx

ny was attended by Deputy Min-
ister of Ministry of the Interior 
Mgr. Monika Pálková; Head of the 
Police Service of the Czech Repub-
lic, 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 devot-
ed to the problems of Fingerprints 
examination; Forensic biology, 
anthropology, entomology, bot-
any and related fields; Forensic 
organic chemistry, pharmacolo-
gy, drug analysis; Forensic inor-
ganic 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 explo-
sions; Toolmarks and shoeprint 
examination, forensic defectosco-
py, technical diagnostics, traffic 
accidents and forensic engineer-
ing; Forensic ballistics, biobal-
listics and related fields; Foren-
sic photography, audio and video 
examination and polygraph exam-
ination; Forensic DNA analysis 
and related issues; Forensic anal-
ysis of handwriting, authentic-
ity verification of means of pay-
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ments and stamps, technical 
examination of documents and 
paper; Forensic information tech-
nology and electrical engineering; 
Crime scene and DVI; Accredita-
tion issues, education and train-
ing; Evidence interpretation; 
Cognitive forensics; Forensic tox-
icology; Forensic medicine, legal 

medicine and forensic pathology; 
Management of forensic science 
laboratories.

Main topics of the conference 
were included to the next themes:
1. Management of Forensic Sci-

ence Laboratories.
2. Future Development in Crime 

Scene Investigation.
3. Trends in Traditional and Novel 

Forensic Casework Approach-
es.

4. Electronic Data Evidence.
5. Interpretation of Forensic Evi-

dence.

EAFS 2015 Organizing Com-
mittee also declare that results of 
the conference will be publish in 
special issue of the FSI journal – 
Forensic Science International. 
The deadline for articles submis-
sion is 31 October 2015.

Head of the Police Service of the Czech 
Republic, Brig. gen.

Mgr. Bc. Tomas Tuhy

The conference brief was prepared by
Mgr. Helen Reznikova
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РЕЗЕНЗІЇ НА АКТУАЛЬНІ ВИДАННЯ

АКТУАЛьНОЕ ИЗДАНИЕ ПО КРИМИНАЛИСТИКЕ*

Peer comments for neW PUBlications

Рецензируемое монографиче-
ское исследование подготовлено 
известным латвийским кримина-
листом, присяжным адвокатом, 
доктором права В. Н. Терехови-
чем**. По своему наименованию 
монография «Теория криминали-
стики. Общая часть»1 претенду-
ет на фундаментальный характер 
и посвящена общетеоретическим 
и методологическим проблемам 
криминалистики. Основной иде-
ей данного научного труда явля-
ется обращение автора к рассмо-
трению содержания и сущности 
феномена «криминалистические 
знания», определению системно-
сти криминалистики (состоящей 
из двух частей – Общей и Особен-
ной), а также установлению специ-
фики познавательной деятельности 
надлежащих субъектов в расследо-
вании преступлений. В таком фор-
мате представленные положения 
обладают научной новизной, имеют 
важное теоретическое и практиче-
ское значение.

Монография отличается ори-
гинальностью подхода к структу-

ре изложения материала. По сво-
ей архитектонике научный труд 
состоит из введения, трех разделов 
(1. Общая характеристика крими-
налистического знания; 2. Основ-
ные элементы процесса криминали-
стического познания;      3. Средства 
криминалистического познания) 
и заключения. Теоретико-методо-
логические положения поданы на 
высоком научном уровне, в доступ-
ной для читателя форме, с широким 
использованием иллюстративных 
данных (схем, таблиц, рисунков и 
фотоизображений) и личной юри-
дической практики автора.

Научный интерес представляет 
обращение автора к определению 
места криминалистики в системе 
научного знания и ее роли в позна-
нии преступного события. В совре-
менных условиях названы два 
основных направления развития 
криминалистики: 1) целенаправ-
ленное обобщение и систематиза-
ция опыта расследования преступ-
ных деяний методами и средствами 
науки; 2) целенаправленная работа 
по созданию научной теории кри-

* 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 заме-
чает, что «систематизация крими-
налистического знания является 
необходимым логическим процес-
сом в развитии научного познания 
расследования преступных деяний, 
а идеалом такого развития крими-
налистики является научная тео-
рия, т.е. относительно замкнутая 
концептуальная система понятий, 
созданная на основе правильности 
формально-логического мышле-
ния» (с. 26).

В настоящее время дискусси-
онной проблемой является поста-
новка и определение целей уголов-
но-процессуального познания. По 
нашему убеждению, автор моногра-
фии совершенно справедливо ука-
зывает, что «целью познания явля-
ется достижение истины, целью 

оценки является определение 
ценности познаваемого объекта» 
(с. 39). Далее д-р В. Н. Терехович 
подчеркивает, что «в процессе дви-
жения мысли от действительности 
к знанию отношение между знани-
ем и действительностью носит опи-
сательный характер, а истина про-
является как соответствие знания 
действительности» (с. 39).

В монографическом исследо-
вании подвергнуты анализу науч-
ные категории: «объект кримина-
листического познания» (с. 45-56), 
«предмет криминалистическо-
го познания» (с. 57-60), «субъект 
криминалистического познания» 
(с. 101-123), «средства криминали-
стического познания» (с. 124-302). 
В работе определяется не только 
научное понимание этих катего-
рий, но и раскрывается их внутрен-
нее содержание.

Значительное внимание в моно-
графии уделено средствам крими-
налистического познания. При 
этом автор различает технические, 
регулятивные и семиотические 
средства. 

В монографическом исследо-
вании технические средства кри-
миналистического познания диф- 
ференцируются на четыре спе-
цифические группы: 1) для обнару-
жения 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 вни-
мания также и обзорная инфор-
мация о технических средствах 
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криминалистического познания 
(с. 125-153). В рецензируемой моно-
графии используется достаточно 
новый термин «регулятивные сред-
ства научно-познавательной дея-
тельности», в содержании которо-
го выделены: принципы, методы и 
методики познания (с. 154). Систе-
му общих методов криминали-
стического познания образуют: 1) 
эмпирические методы (наблюде-
ние, сравнение, измерение, экспе-
римент, моделирование); 2) теоре-
тические методы (абстрагирование, 
аксиоматизация, интерпретация, 
формализация, идеализация, моде-
лирование и др.); 3) логические 
методы (аналогия, анализ, синтез, 
индукция, дедукция и др.); 4) мате-
матические методы (счет, вычисле-
ние, математический анализ и др.) 
(с. 174). Кроме того, к особенным 
методам криминалистического 
познания в работе отнесены: 1) кри-
миналистическая идентификация; 
2) криминалистическая диагности-
ка; 3) криминалистическая класси-
фикация (с. 222).

Отдельное место в моногра-
фическом исследовании уделено 
семиотическим средствам крими-
налистического познания. Автор 
правильно отмечает, что «на совре-
менном этапе исторического разви-
тия уголовного процесса оптималь-
ной формой описания процесса 
расследования преступных деяний 
является документальная форма… 
Документальность фиксирования 

информации процесса расследо-
вания преступного деяния и даль-
нейшая передача такой информа-
ции адресату с необходимостью 
предусматривает использование 
семиотических средств кримина-
листического познания» (с. 280). 
интерес представляет вычленение 
таких средств криминалистическо-
го познания, как «символические», 
«индексные», «изобразительные» 
(с. 284-302).   

Рецензируемое монографиче-
ское исследование «Теория крими-
налистики. Общая часть» является 
серьезной попыткой систематиза-
ции криминалистических знаний, 
имеет ярко выраженный фило-
софско-познавательный, методо-
логический характер и отражает 
определенный этап формирования 
общей и частных теорий кримина-
листики. 

издание монографии является 
очередным шагом в развитии кри-
миналистики. Данная работа будет 
полезна не только научным сотруд-
никам, преподавателям и студен-
там, но и практическим работникам 
правоприменительной сферы – сле-
дователям, прокурорам, судьям, 
адвокатам, экспертам.

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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Монографічне дослідження 
«Правова доктрина України. У 
п’яти томах»**  є комплексною 
фундаментальною працею, яка 
підготовлена під егідою Націо-
нальної академії правових наук 
України і відображає здобутки 
юридичної науки за роки неза-
лежності нашої держави1. Акту-
альність дослідження пов’язана 
з тим, що в роботі на підставі 
доктринального підходу визна-
чаються тенденції та перспек-
тиви розвитку феномена права, 
його окремих галузей, законо-
давства, правоохоронних орга-
нів та органів  правозастосу-
вання. Теоретичні положення 
відображають інноваційні під-
ходи до визначення правових 
інститутів, механізмів право-
творення, запровадження світо-
вих та європейських стандартів.

За своєю структурою моногра-
фічне дослідження складається 
з 5-ти томів: Том 1 – Загально-
теоретична та історична юрис-
пруденція; Том 2 – Публічно-
правова 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 методоло-
гічні проблеми сучасного права, 
так і доктринальні положення, 
що відносяться до окремих галу-
зей права та юридичних наук.

За своїм характером дана нау-
кова праця має фундаменталь-
ний характер. Підтвердженням 
цьому є відображення наукових 
результатів даної багатотомної 
праці у 76 монографіях, 32 енци-
клопедіях, словниках, довід-
никах, 28 науково-практичних 
коментарях до законодавства, 
84 підручниках та навчальних 
посібниках, значній кількос-
ті наукових статей (понад 500), 
8 авторських свідоцтвах та 
патентах на винаходи. Окрім 
того, за даною тематикою захи-
щено 9 докторських та 9 канди-
датських дисертацій.

У підготовці монографічно-
го дослідження взяли участь 
174 відомих вчених-правознав-

ФУНДАМЕНТАЛьНА НАУКОВА ПРАЦЯ З ПРАВА:
ШЛЯХ ДО РОЗБУДОВИ ДЕМОКРАТИчНОЇ ДЕРЖАВИ*

* 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.
1Legal 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 право-
вих наук України). Теоретичні 
положення та висновки «Право-
вої доктрини України» фактич-
но є орієнтиром у розвитку та 
становленні вітчизняного права 
та державних інституцій. Це є 
надзвичайно важливим в Украї-
ні на сьогодні, коли відбуваєть-
ся реформування правової сис-
теми та майже всіх державних 
органів. 

На сучасному етапі рефор-
маційних процесів змінюєть-
ся також місце адвокатури та її 
роль у судовому процесі та надан-

ні населенню правової допомоги. 
Тому для адвокатів важливими 
є не лише положення, які відно-
сяться до матеріального права, а 
й процесуального. У першу чер-
гу, мова йде про запровадження 
в Україні реальних змагальних 
механізмів судового процесу.          
У цьому сенсі, на нашу думку, 
вельми актуальними є положен-
ня висвітлені у монографії, що 
стосуються проблем «судової 
реформи в Україні» (с. 686-704, 
т. 5), «ефективності судової сис-
теми» (с. 749-764, т. 5), «транс-
формації моделі кримінального 
провадження» (с. 587-614, т. 5), 
«психології прийняття рішення 
судом» (с. 1201-1204, т. 5), «пси-
хологічних основ доказування» 
(с. 1171-1173, т. 5) та ін.

Окремо необхідно відзначити 
прагматичну значущість рецен-
зованої наукової праці. Сфор-
мульовані у роботі положення 
та висновки впроваджуються в 
законодавчий процес, а також 
практичну діяльність юристів. 
Безперечно, що наукові поло-
ження 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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