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TO THE READER
 
The eleventh issue of the journal “A First Printed Criminalist” was pre-

pared for publishing during a period of judicial and law enforcement bo- 
dies reformations, creating new democratic mechanisms for the society 
and state interaction, and real protection of human rights. Considerable 
transformations are affecting judges, prosecutors, investigators, police 
officers, defense attorneys and other representatives of the legal profes-
sion practice. So it is naturally that these changes are found in the contents  
of this issue.

This issue of the Journal presents the articles and other materials that 
are prepared by criminalists from different сountries (Estonia, Hunga-
ry, Russia, Slovakia, Ukraine). The issue is formed under the following 
headings: General Theory of Criminalistics, Criminal Law and Procedure 
Issues, Crime Investigation, Criminalistics Techniques Issues, Anthology  
of Criminalistics, Portrait Gallery of the Famous Criminalists, Criminal Cas-
es Study, Research Events, and Our Partners.

In the Journal considerable attention is paid to general theoretical prob-
lems of criminalistics (A. Exarkhopulo, Russia; V. Zhuravel, Ukraine), the 
sources of probabilistic thinking in forensic science (J. Orbán, Hungary), 
philosophical and legal approaches to the problem of truth search in crimi-
nal procedure (O. Stovba, Ukraine), the criminal law role in HIV infection 
fighting (Á. Balogh, Hungary), child pornography counteraction in Slovak 
Republic (M. Hullova, M. Ferenčiková, Slovakia), new state body and acti- 
vities of National Anti-Corruption Bureau of Ukraine detectives (V. Bernaz, 
Ukraine).

Some significant criminal law and procedure, criminalistics and forensic 
examination research events were highlighted in the journal: International 
scientific and practical conference “Criminal Law Problems and its Solution 
in Legal and Law Enforcement Activities”, devoted to Academician Volody-
myr Stashis 90th anniversary (Kharkiv, Ukraine); XXIII National Congress 
on Criminalistics (Rio de Janeiro, Brazil); II Criminalistic Reading “Crimi-
nal Procedure and Criminalistics: History and Contemporaneity”, devoted 
to commemorate Professor Nikolai Porubov (Minsk, Belarus); Internation-
al scientific and practical conference “Modern Criminalistics: Problems, 
Trends, Perspectives”, devoted to Professor Nikolai Yablokov 90th anniver-
sary (Moscow, Russia).

“Portrait Gallery of the Famous Criminalists” contains some informa-
tion about Professor Hans Gustav Adolf Gross, a famous scientist and prac-
tical lawyer, founder of Criminalistics Institute and Criminalistics Museum 
of Graz University (Austro-Hungarian Empire), a person, who started to use 
the term “Criminalistics” in scientific theory. This information is printed 
in this issue, because 2015 is the year of 100th anniversary since his death 
in 1915.

Henry Faulds’s and Sir William James Herschel’s articles (Journal 
“Nature”, Oct. 28, Nov. 25, 1880) in its reprinted forms are published under 
the heading “Anthology of Criminalistics”. The articles are devoted to the 
fingerprint opportunities and dactyloscopy scientific foundation de facto.

The heading “Criminal Cases Study” includes Resolution of High Spe-
cialized Court of Ukraine for Civil and Criminal Cases Plenum “On the prac-
tice of the courts of criminal proceedings on the basis of agreements” (# 13, 
Dec. 11, 2015).

This Journal is published for researchers, professors, postgraduates, law 
schools students as well as for investigators, prosecutors, judges, experts, 
defense attorneys and other representatives of the legal profession.

The Editorial Board of the journal “A First PrintedCriminalist” 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 № 11 журналу «Криміналіст першодрукований» 
здійснювалась у період реформування судових та правоохоронних органів, 
запровадження нових демократичних механізмів у взаємодії суспільства  
і держави, реального захисту прав і свобод людини та громадянина. Про-
гресивні трансформації стосуються судової, прокурорської, слідчої, полі-
цейської, адвокатської та інших видів діяльності. Природним є те, що ці 
зміни знайшли своє відбиття у змісті даного випуску.

У запропонованому номері розміщені статті та інші матеріали, підготов-
лені вченими-криміналістами з різних країн (Естонії, Росії, Словаччини, 
Угорщини, України). Журнал сформовано з таких рубрик: «Загальна тео-
рія криміналістики», «Проблеми кримінального права та процесу», «Роз-
слідування злочинів», «Проблеми криміналістичної техніки», «Антологія 
криміналістики», «Портретна галерея видатних криміналістів», «Слідча  
та судова практика», «Науково-практичні заходи», «Наші партнери». 

Наукові статті журналу присвячені загальній теорії криміналістики  
(О. Ексархопуло, Росія; В. Журавель, Україна), джерелам вірогідного 
мислення у криміналістиці (Й. Орбан, Угорщина), філософсько-правовим 
підходам до проблеми встановлення істини у кримінальному судочинстві 
(О. Стовба, Україна), ролі кримінального права у боротьбі з ВІЧ-інфек- 
цією (А. Балог, Угорщина), протидії дитячій порнографії у Словацькій 
Республіці (М. Хуллова, М. Ференчікова, Словаччина), запровадженню 
нової державної інституції і діяльності детективів Національного анти- 
корупційного бюро України (В. Берназ, Україна). 

Увагу читача звернено на інформацію про найбільш значущі події, що 
відбулися останнім часом в галузі кримінального права та процесу, кри-
міналістики і судової експертизи: Міжнародну науково-практичну кон-
ференцію «Проблеми науки кримінального права та їх вирішення у зако-
нотворчій та правозастосовній діяльності», присвячену 90-річчю з дня 
народження академіка В. В. Сташиса (Харків, Україна); XXIII Національ-
ний конгрес з криміналістики (Ріо-де-Жанейро, Бразилія); II Криміналіс-
тичні читання «Кримінальний процес та криміналістика: історія та сучас-
ність», присвячену пам’яті професора М. І. Порубова (Мінськ, Білорусь); 
Міжнародну науково-практичну конференцію «Сучасна криміналістика: 
проблеми, тенденції, перспективи», присвячену 90-річчю з дня народження 
професора М. П. Яблокова (Москва, Росія).

У «Портретній галереї видатних криміналістів» надано інформацію 
про професора Ганса Гросса (Hans Gustav Adolf Gross). Інформація про 
основоположника криміналістики розміщена у даному номері, оскіль-
ки у грудні 2015 р. виповнилося рівно 100 років від дня смерті видатного 
вченого-криміналіста і юриста-практика, засновника Інституту криміна- 
лістики Університету Граца (Австро-Угорська імперія), людина, яка пер-
шою ввела до наукового обігу термін «криміналістика», створила Музей 
криміналістики.

У рубриці «Антологія криміналістики» представлені репринтні статті  
Г. Фулдса (H, Faulds, 28 жовтня 1880) та В. Гершеля (W. J. Herschel,  
25 листопада 1880) з журналу “Nature” – присвячені можливостям вико-
ристання відбитків пальців рук і фактично наукового обґрунтування дак-
тилоскопії.  

У межах рубрики «Слідча та судова практика» розміщено постанову 
Пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних 
і кримінальних справ «Про практику здійснення судами кримінального 
провадження на підставі угод» (№ 13, від 11 грудня 2015 р.). 

Журнал розраховано на наукових співробітників, викладачів, аспіран-
тів, студентів юридичних навчальних закладів, а також слідчих, прокуро-
рів, суддів, експертів, адвокатів та інших представників правозастосування.

Редакційна рада журналу «Криміналіст першодрукований» вдячна 
всім, хто надав допомогу при його підготовці до друку.

Голова редакційної ради, 
головний редактор В. Ю. Шепітько
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К ЧИТАТЕЛЮ

Подготовка очередного № 11 журнала «Криминалист первопечатный» 
осуществлялась в период реформирования судебных и правоохранительных 
органов, внедрения новых демократических механизмов во взаимодействии 
общества и государства, реальной защиты прав и свобод человека и граждани-
на. Прогрессивные трансформации касаются судебной, прокурорской, след-
ственной, полицейской, адвокатской и иных видов деятельности. Естествен-
но, что эти изменения нашли свое отражение в содержании данного выпуска.

В представленном номере размещены статьи и другие материалы, под-
готовленные учеными-криминалистами из различных стран (Венгрии, 
России, Словакии, Украины, Эстонии). Журнал сформирован из следую-
щих рубрик: «Общая теория криминалистики», «Проблемы уголовного 
права и процесса», «Расследование преступлений», «Проблемы кримина-
листической техники», «Антология криминалистики», «Портретная гале-
рея выдающихся криминалистов», «Следственная и судебная практика», 
«Научно-практические мероприятия», «Наши партнеры». 

Научные статьи журнала посвящены общей теории криминалистики  
(А. Эксархопуло, Россия; В. Журавель, Украина), источникам вероят-
ностного мышления в криминалистике (Й. Орбан, Венгрия), философско-
правовым подходам к проблеме установления истины в уголовном судо-
производстве (А. Стовба, Украина), роли уголовного права в борьбе с 
ВИЧ-инфекцией (А. Балог, Венгрия), противодействию детской порногра-
фии в Словацкой Республике (М. Хуллова, М. Ференчикова, Словакия), 
внедрению новой государственной институции и деятельности детективов 
Национального антикоррупционного бюро Украины (В. Берназ, Украина). 

Вниманию читателя предложена информация о наиболее значимых 
событиях в сфере уголовного права и процесса, криминалистики и судебной 
экспертизы последнего времени: Международной научно-практической кон-
ференции «Проблемы науки уголовного права и их разрешение в законо- 
творческой и правоприменительной деятельности», посвященная 90-летию 
со дня рождения академика В. В. Сташиса (Харьков, Украина); XXIII Нацио-
нальном конгрессе по криминалистике (Рио-де-Жанейро, Бразилия); II Кри-
миналистических чтениях «Уголовный процесс и криминалистика: история 
и современность», посвященная памяти профессора Н. И. Порубова (Минск, 
Беларусь); международной научно-практической конференции «Современ-
ная криминалистика: проблемы, тенденции, перспективы», посвященная 
90-летию со дня рождения профессора Н. П. Яблокова (Москва, Россия).

В «Портретной галерее выдающихся криминалистов» размещена 
информация о профессоре Гансе Гроссе (Hans Gustav Adolf Gross). Инфор-
мация об основоположнике криминалистики размещена в данном номере, 
поскольку в декабре 2015 г. исполнилось ровно 100 лет со дня смерти выда-
ющегося ученого-криминалиста и юриста-практика, учредителя Института 
криминалистики Университета Граца (Австро-Венгерская империя), чело-
века, который первым ввел в научный оборот термин «криминалистика», 
создал Музей криминалистики.

В рубрике «Антология криминалистики» представлены репринтные 
статьи Г. Фулдса (H. Faulds, 28 октября 1880) и В. Гершеля (W. J. Herschel, 
25 ноября 1880) из журнала “Nature” – посвященные возможностям исполь-
зования отпечатков пальцев рук и фактически научного обоснования дак-
тилоскопии.  

В рамках рубрики «Следственная и судебная практика» размещено поста-
новление Пленума Высшего специализированного суда Украины по рассмотре-
нию гражданских и уголовных дел «О практике осуществления судами уголов-
ного производства на основании соглашений» (№ 13, от 11 декабря 2015 г.). 

Журнал рассчитан на научных сотрудников, преподавателей, аспирантов, 
студентов юридических учебных заведений, а также следователей, прокуроров, 
судей, экспертов, адвокатов и иных представителей правоприменения.

Редакционный совет журнала «Криминалист первопечатный» благо-
дарит 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

ЗАГАЛЬНА ТЕОРІЯ КРИМІНАЛІСТИКИ

Криминалистика, прежде чем 
сформироваться в самостоя-
тельную науку, прошла долгий 
путь накопления и системати-
зации эмпирических данных. 
И на всем этом пути, решая 
прикладные задачи правосу-

THEORY OF CRIMINALISTICS: 
NATURE, STRUCTURE, COMPONENTS*

Alexei EXARKHOPULO
Doctor of Law, Professor, Professor of Law Department  
of Saint-Petersburg Campus of National Research University 
Higher School of Economics (Russia)**

Abstract
The article is devoted to the problems of forming nature, structure and components of 

criminalistic theory. Author is used historical development of criminalistics (from “crim-
inalistics father” prof. Hans Gross idea to modern researches). Because of this author is 
apply philosophical approach and scientific categories. Author is called next components 
of criminalistic theories: 1) description of conceptual, idealized model of cognitive real;  
2) initial concepts, canons and principles. The most general and important legitimacies 
for goals of criminalistic noesis are – legitimacies of sources creation, where reflected 
criminal act, and legitimacies of getting, research and using of this information in the 
procedure of crimes investigation.

Special place in the article is devoted to the problem of forming of next principles:  
1) priority of law regulation beside criminalistic scientific recommendations; 2) crimina- 
listic theory and practice correlation; 3) orientation on the innovative experience of crim-
inalistic support of law enforcement bodies activities; 4) creative approach to the solu-
tion of practice tasks; 5) combination of high speed and validity of criminalistic solutions.

Key words. Criminalistics, general theory of criminalistics, criminalistic theory, 
principle, structure, component.

* Криминалистическая теория: сущность, структура, компонентный состав.
** Эксархопуло Алексей Алексеевич – доктор юридических наук, профессор, профессор 
юридического факультета Санкт-Петербургского филиала Национального исследователь-
ского университета «Высшая школа экономики» (Россия).

дия, основоположники новой 
науки стремились к теорети-
ческим обобщениям и объясне-
нию тех явлений, с которыми 
приходилось иметь дело орга-
нам, призванным бороться с 
преступностью. 
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неизменно привлекали внима-
ние ученых. Активная разра-
ботка этих проблем стала отра-
жением общей закономерности 
развития научного знания, а 
появление теорий свидетель-
ствовало о переходе науки на 
более высокий уровень3. 

Однако до середины ХХ ст. 
большинство теоретических ис- 
следований в криминалистике  
носили частный характер и ве- 
лись преимущественно в направ-
лении разработки отдель-
ных криминалистических уче-
ний на основе систематизации 
накопленного эмпирического 
материала. Методологических 
исследований криминалисти-
ческой теории как таковой, ее 
генезиса, структуры, функций 
по сути дела не проводилось. А 
без этого трудно было ответить 
и на вопрос, в чем сущность кри-
миналистической научной тео-
рии, чем она отличается от иных 
форм рационального мышле-
ния – понятий, суждений, гипо-
тез, от простого описания изучае-
мых явлений или тематического 
изложения эмпирических дан-
ных. Тем более, что подобные 
описания нередко выдавались за 
«новые криминалистические тео-
рии», число которых с каждым 
днем неуклонно росло и продол-
жает расти. Анализируя состо-
яние теоретических разрабо- 
ток в криминалистике Р. С. Бел- 

3 Рузавин Г. И. Научная теория: логико-
методологический анализ. – М., 1978. –  
С. 166.

Интерес к разработке теоре- 
тических аспектов ведения 
следствия по уголовным делам 
возник по сути дела сразу, как 
только на рубеже ХIХ-ХХ вв. 
сформировалась сама научная 
дисциплина, которую один из ее 
основоположников – профессор 
Пражского Университета, а в 
прошлом австрийский судебный 
следователь Ганс Гросс назвал 
«Криминалистикой»1. Обнару-
жив впоследствии недостатки 
содержания своей книги, выра-
зившиеся в смешении «чисто тео-
ретических» и «практических» 
учений, Ганс Гросс при очередном 
переиздании своего «Руковод-
ства для судебных следователей 
как системы криминалистики», 
пришел к выводу о необходимо-
сти кардинального перераспре-
деления ее материала. В преди- 
словии к четвертому изданию 
автор предложил принципиаль-
но новую «систему криминали-
стики» в виде двух частей, пер-
вая из которых была им названа 
«Теоретическое учение о прояв-
лениях преступлений», вторая –  
«Практическое руководство для 
производства следствия»2. 

По мере развития новой нау-
ки ее теоретические проблемы 

1 Впервые автор дал объяснение этому назва-
нию в третьем издании своего «Руковод-
ства для судебных следователей», опубли-
кованного в 1898 г. См.: русский перевод 
этого издания: Д-р Ганс-Гросс. Руководство 
для судебных следователей как система кри-
миналистики. Пер. с нем. – СПб., 1908. –  
С. VIII.
2 Гросс Г. Указ. работа. – С. XVII. 
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подобным исследованиям оцен-
ку как «открытиям», представ-
ляющим «собой своеобразные 
криминалистические фантомы,  
игру ума амбициозного авто-
ра, пытающегося таким путем 
оставить свой след в науке»1.

Чтобы ответить на вопрос, 
какие из завершенных крими-
налистических исследований 
имеют право называться науч-
ной теорией, а какие в лучшем 
случае заслуживают оценки как 
более или менее удачные описа-
ния научной проблемы, нужно 
понять методологическую сущ-
ность научной теории, которую 
справедливо называют «перед-
ним краем методологического 
анализа»2. 

О сущности научной теории 
как системы знания написа-
но достаточно много3. Не вда-
ваясь в подробности этой дис-
куссии, приведу лишь одно из  
многочисленных суждений,  

1 Белкин Р. С. Криминалистика: проблемы 
сегодняшнего дня. – М.: «Норма», 2001. –  
С. 219.
2 Лекторский В. А., Швырев В. С. Методо-
логический анализ науки: (Типы и уровни) //  
Философия, методология, наука / отв. ред.  
В. А. Лекторский. – М., 1972. – С. 29.
3 См., например, Кураев В. И. Формализа-
ция языка науки и философские исследова- 
ния // Философия, методология, наука / отв.  
ред. В. А. Лекторский. – М., 1972. – С. 89; 
Сиденко В. М., Грушко И. М. Основы науч-
ных исследований. – Харьков, 1977. – С. 8; 
Мостепаненко М. В. Философия и методы 
научного познания. – М., 1972. – С. 197; Кар-
пович В. М. Проблема, гипотеза, закон. – М., 
1980. – С. 121 и др.

отличающихся, на мой взгляд, 
лаконичностью и убедительно-
стью. Его автор Г. И. Рузавин –  
известный ученый-философ, 
определил научную теорию как 
систему абстрактных понятий и 
утверждений, представляющих 
собой идеализированное отобра-
жение действительности. В этом 
идеализированном отображе-
нии, – считает автор, – понятия 
и утверждения «описывают не 
свойства и отношения реальных 
явлений или систем, а особенно-
сти поведения идеализирован-
ной схемы, или концептуальной 
модели, которая была построена 
в результате исследования той 
или иной реальной системы»4. 

Исходя из предложенной 
конструкции, в научной теории 
можно выделить основной ком-
понент, присущий, разумеет-
ся, и любой сформировавшей-
ся криминалистической теории. 
Это идеализированная модель 
реального явления, описывае-
мого теорией. 

Любая криминалистическая 
теория, представляя собой иде-
ализированную модель какого- 
либо фрагмента познаваемой кри-
миналистической наукой дей-
ствительности, концентрирует 
в себе накопленное научное зна-
ние и, как и любая научная тео-
рия, отображает закономерности 
функционирования реальных 
объектов. Эти закономерные свя-
зи и отношения между познавае-

4 Рузавин Г. И. Научная теория: логико-мето-
дологический анализ. – М., 1978. – С. 14
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мыми объектами, в теории опи-
сываются посредством законов, 
принципов, исходных понятий 
и терминов, обозначающих свой-
ства взаимодействующих объек-
тов и явлений, именуемых в тео-
рии абстрактными объектами.

Таким образом, первым ком-
понентом криминалистической 
теории, как и любой научной 
теории, является описание кон-
цептуальной, идеализированной 
модели познаваемой действи-
тельности. В качестве такой иде-
ализированной модели может 
выступать отображение либо 
самой криминалистической нау-
ки (науковедческие теории), 
либо преступного события (кри-
миналистические теории пре-
ступления), либо деятельности 
по установлению истины в про-
цессе раскрытия и расследова-
ния преступлений (кримина-
листические теории познания 
события преступления). 

И если науковедческие тео-
рии, моделирующие крими-
налистическую науку, рас-
крывают связи и отношения 
специфических абстрактных 
объектов, таких как пред-
мет, объект науки, ее система, 
методы, задачи, язык крими-
налистики и т. д., то в кримина-
листических теориях преступ- 
ления и теориях его познания 
моделируются взаимодействия 
иных абстрактных объектов, 
описываемых с помощью сво-
их, специфических терминов  
и категорий. 

Так, в криминалистических 
теориях преступления модель 
преступного события описывает-
ся в виде взаимодействий и зако-
номерных связей таких абстракт-
ных объектов, как «преступник», 
«жертва преступления», «спо-
соб совершения преступления», 
«следы преступления» и т. д. 
Например, в учении о способах 
совершения преступлений дает-
ся описание типичных действий 
преступника, используемых им 
орудий, особенностей взаимо-
действия тех и других с мате-
риальной обстановкой места 
преступления, а также законо-
мерно возникающих при этом 
следов. 

Криминалистические тео-
рии третьей группы, представ-
ляя собой идеализированную 
модель деятельности по уста-
новлению истины в уголов-
ном процессе, раскрывают свое 
содержание посредством описа-
ния связей абстрактных объек-
тов, именуемых «следователь», 
«следственные действия», «кри-
миналистические средства, при-
емы и методы», и т. д. 

В любой криминалистиче-
ской теории связи и отношения 
познаваемых объектов идеали-
зированы, «очищены» от всего 
многообразия отношений и воз-
действий, которые они испыты-
вают в реальности. Потому их 
и называют абстрактными объ-
ектами теории. Такая идеали-
зация в теоретическом исследо-
вании не только возможна, но 
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5 и необходима, чтобы вскрыть 
важнейшие их связи, позволя-
ющие в научном исследовании 
«отвлечься от весьма сложной 
и запутанной картины изучае-
мых реальных систем и вместо 
них анализировать отношения 
между абстрактными объек-
тами теории»1.

В теории, например, крими-
налистической идентифика-
ции, все многообразие взаимо-
действий преступника, орудий 
преступления и т. д. с окружа-
ющей обстановкой в момент 
совершения и сокрытия сле-
дов преступления, вызываю-
щих ее изменение, описыва-
ется с помощью абстрактных 
объектов, именуемых иденти-
фицируемым и идентифици-
рующим объектами. Выделяя 
в криминалистической теории 
идентифицируемый объект как 
отображаемый и идентифици-
рующий как отображающий, 
тем самым абстрагируются от 
их реальных взаимоотноше-
ний, где каждый может высту-
пать одновременно и в качестве 
отображаемого и в качестве 
отображающего объекта. Как 
писал Б. С. Украинцев, «невоз-
можно никакими логическими 
операциями выработать пред-
ставление о таком непосред-
ственном взаимодействии, 
при котором один из объектов 
действовал на другой объект и, 
в то же самое время, не испы-

1 Рузавин Г. И. Указ. работа. – С. 15.

тывал бы на себе действие это-
го второго объекта»2.

Отвлекаясь от множества 
реально существующих отно-
шений между взаимодействую-
щими объектами, теория крими-
налистической идентификации 
позволяет тем самым сконцен-
трировать внимание на глав-
ном – на отображении свойств 
идентифицируемого объекта в 
идентифицирующем. Подобная 
идеализация реальных взаимо-
действий, частью которых в тео-
ретических построениях дей-
ствительно можно пренебречь, 
дает основание выделить одно-
стороннюю зависимость иденти-
фицирующего объекта от иден-
тифицируемого, и тем самым 
обосновать принципиальную 
возможность установления их 
связи посредством отождествле-
ния второго по отображению его 
признаков в первом. 

Понятно, что описанием кон-
цептуальной модели позна-
ваемой реальности не исчер-
пывается круг компонентов, 
формирующих научную тео-
рию. И сама наука кримина-
листика, и событие преступле-
ния, и процедура установления 
истины по уголовным делам 
в представленной их теория-
ми идеализированной модели 
описываются с помощью кри-
миналистических категорий. 
Соответственно вторым компо-
нентом любой научной крими-

2 Украинцев Б. С. Отображение в неживой 
природе. – М.: «Наука». – 1969. – С. 33.
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налистической теории выступа-
ют исходные понятия, законы и 
принципы.

Так, в криминалистических 
теориях преступления описа-
ние «преступника» осуществля-
ется путем указаний на его воз-
растные данные («взрослый», 
«несовершеннолетний», «мало-
летний»); криминальные навы-
ки и связи («профессиональный 
преступник», «член преступно-
го сообщества», и др.); психиче-
ское состояние («вменяемый», 
«невменяемый», «находящий-
ся в состоянии аффекта»), и  
т. д. С использованием специ-
альных терминов дается описа-
ние и «жертвам преступления», 
и «способам совершения пре-
ступления», и «следам преступ- 
ления» и иным абстрактным 
объектам теории. То же мож-
но сказать и о криминалистиче-
ских теориях познания события 
преступления. 

Особый смысл понятийно-
го аппарата как обязательно-
го компонента криминалисти-
ческой теории видится, однако, 
не только в том, что кримина-
листическими категориями обо-
значаются сами абстрактные 
объекты, их свойства и призна-
ки, но и в том, что с помощью 
понятий и терминов раскрыва-
ются закономерные связи этих 
объектов. Такие связи в науч-
ной теории представлены, как 
известно, формулировками раз-
ных уровней законов, включа-
емых в состав частных, менее 

общих, общих и более общих 
теоретических схем. Иными 
словами, если понятия, катего-
рии, термины раскрывают свой-
ства объектов познания, то зако-
ны – их взаимосвязи.

В каждой отдельно взятой кри-
миналистической теории (уче-
нии) раскрываются закономер-
ные связи, разумеется, не всех 
«абстрактных» объектов идеа-
лизированной модели, а лишь 
некоторые из них, что, собствен-
но, и дает основание говорить о 
разнообразии криминалисти-
ческих теорий в существующей 
системе теоретического знания. 
И поэтому только система кри-
миналистических теорий спо-
собна отобразить предмет кри-
миналистики в целом – и тем 
более адекватно, чем более эта 
система развита. Такая система 
и будет определять содержание 
общей теории криминалистики.

Из множества закономерных 
связей, обусловленных разно- 
образием взаимодействий, име-
ющих место в механизме реа-
лизации преступного замысла 
и в процедуре выяснения обсто-
ятельств события преступле-
ния, следует выделить наиболее 
общие, и в то же время наиболее 
существенные для целей крими-
налистического познания зако-
номерности. Эти закономерно-
сти можно представить двумя 
группами: 1) закономерности 
возникновения источников ин- 
формации, в которых отража-
ется криминальное событие;  
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5 2) закономерности получения, 
исследования, оценки и исполь-
зования этой информации в про-
цессе раскрытия и расследова-
ния преступлений.

Потребность в изучении этих 
закономерностей осознавалась 
не только современными учены-
ми, но и теми, кто стоял у исто-
ков криминалистической науки.  
Г. Гросс, в частности, писал: 
«Исследовать «доказательства»  
и сделать из них вывод, в сущ-
ности, значит «о предше-
ствовавшем умозаключить по 
последствиям и, наоборот, – о 
последствиях умозаключить 
по предшествовавшему»1. Эту 
мысль основоположника кри-
миналистики следует понимать 
так. Если мы на месте преступле-
ния обнаруживаем те или иные 
материальные следы, то, зная, 
в какой зависимости находятся 
«последствия» и их «причина» 
(то есть, зная закономерности 
возникновения «последствий»), 
мы можем высказать обосно-
ванные суждения о том, кем, 
или каким орудием обнаружен-
ный след был оставлен, как, при 
каких обстоятельствах эти сле-
ды возникли. Познание обсто-
ятельств события идет, таким 
образом, от «следствия» к «при-
чине».

В исследовании «доказа-
тельств», по убеждению Г. Грос-
са, полезно и изучение обратных 

1 Гросс Г. Руководство для судебных сле-
дователей как система криминалистики. 
Изд-е 4. – СПб., 1908. – С. 10.

связей, то есть от «предшество-
вавшего» к «последствиям». 
Обладая знанием о наиболее 
часто встречающейся «причи-
не», к примеру, о типичных спо-
собах действий преступников в 
определенной ситуации, можно 
высказать обоснованные сужде-
ния о последствиях («следах»), 
которые эти «причины» долж-
ны вызывать. А значит, и опре-
делить направления поиска 
новых источников информации 
о преступлении. 

Познание закономерностей 
объективной действительности, 
содержанием которых являют-
ся объективно существующие 
постоянные и повторяющиеся 
связи реальных объектов, ведет к 
открытию новых законов. Слово  
«закон» и «закономерность» –  
понятия не тождественные, 
хотя и непосредственно связан-
ные друг с другом. «Слово закон 
… обозначает ... то или иное язы-
ковое утверждение, а законо-
мерность – объективно суще-
ствующие постоянные связи 
свойств реального мира»2. То 
есть закон – это суждение, опи-
сывающее закономерность. В 
теоретических построениях и 
в сформировавшихся научных 
теориях, следовательно, имеют 
дело с формулировкой именно 
законов.

Криминалистические зако-
ны как отражения познаваемых 
криминалистикой закономерно-

2 Карпович В. Н. Указ. работа. – С. 140.
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стей взаимодействия реальных 
объектов, не следует путать с 
законами развития самой крими-
налистической науки. Послед-
ние являются обязательными 
компонентами науковедческих 
теорий. Если в криминалисти-
ческих законах раскрывают-
ся связи объектов, на которые 
призвана воздействовать кри-
миналистическая наука, то в 
закономерностях ее функцио-
нирования, криминалистика  
сама выступает в качестве объ-
екта такого воздействия. Соот-
ветственно следует различать 
криминалистические законы и 
законы развития науки крими-
налистики1. И те и другие явля-
ются обязательными компонен-
тами соответствующих групп 
криминалистических теорий, 
образующих целостную систему 
ее теоретического знания.

Изучаемые криминалисти-
кой закономерности реальной 
действительности (преступле-
ние и его познание), о которых 
выше шла речь, в их кратком 
описании можно свести, таким 
образом, к формулировкам двух 
максимально общих кримина-
листических законов, предста-
вив их следующими «языковы-
ми утверждениями»:

1 О законах развития науки криминалисти-
ки подробно говорится в работах Р. С. Белки-
на. См., например: Общая теория советской 
криминалистики. – Саратов, 1986. – С. 178-
201; Криминалистика: проблемы, тенденции, 
перспективы. Общая и частные теории. – М., 
1987. – С. 29-42; Курс криминалистики. В трех 
томах. Том 1. – М., 1997. – С. 241-261 и др. 

1. Невозможно совершить 
преступление, не оставив при 
этом следов. В этом кримина-
листическом законе отражены 
закономерности возникновения 
информации о событии преступ- 
ления.

2. Не существует принци-
пиально не раскрываемых пре-
ступлений. В предлагаемой 
формулировке второго фунда-
ментального криминалисти-
ческого закона содержится 
лаконичное описание законо-
мерностей познания события 
преступления.

Для уяснения закономерных 
связей абстрактных объектов, 
описываемых первым кримина-
листическим законом, необхо-
димо, прежде всего, представить 
механизм совершения преступ- 
ления как частный случай про-
явления всеобщей связи и вза-
имообусловленности явлений 
природы, о которой знали еще в 
глубокой древности. Так, Демо-
крит утверждал, что «ни одна 
вещь не возникает беспричин-
но, но все возникает на каком-
нибудь основании и в силу 
необходимости»2. Обусловлен-
ность последствий преступления 
действиями (бездействием) пре-
ступника и есть один из приме-
ров такой их взаимосвязи. 

Говоря о воздействии преступ-
ника на объект посягательства, 

2 История политических и правовых уче-
ний. Часть 1. Зарубежная политико-правовая 
мысль. Хрестоматия / сост. В. В. Ячевский. – 
Воронеж, 2000. – С. 100. 
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от неизбежного в данном случае 
объективного, не зависящего от 
воли исполнителя преступного 
замысла взаимодействия с ины-
ми предметами материальной 
обстановки. Иными словами, 
в описании непосредственного  
воздействие преступника на 
объект преступного посягатель-
ства всегда присутствует идеа-
лизация реальных отношений. 
На самом же деле их взаимодей-
ствие имеет множество сторон и 
аспектов, опосредующих явле-
ний, смежных и промежуточ-
ных звеньев. «В конкретном 
взаимодействии, – отмечает  
Б. С. Украинцев, – участвует 
большое количество объектов;  
у каждого из взаимодействую-
щих объектов могут изменяться 
одновременно разные параметры; 
в рамках конкретного взаимодей-
ствия возникают системы объ-
ектов, взаимодействующие друг 
с другом как целостные образова-
ния; конкретное взаимодействие 
имеет сложную пространст- 
венную и временную структуру;  
при конкретном взаимодей-
ствии складывается иерархия 
взаимодействий и взаимодей-
ствующих объектов»1. 

Как объект преступного пося-
гательства не может существо-
вать вне связи с материальной 
средой, в которой он находит-
ся, так и непосредственное воз-
действие на него невозможно 

1 Украинцев Б. С. Отображение в неживой 
природе. – М., 1969. – С. 17.

изолировать от воздействия на 
окружающую среду. В механиз-
ме совершения преступления 
также можно обнаружить зна-
чительное количество опосредо-
ванных связей. Так, и проник-
новение на место преступления 
и удаление с него после выполне-
ния задуманного, связано с необ-
ходимостью преодоления опре-
делённых препятствий. Чтобы 
попасть в помещение, откуда 
преступник планирует похитить 
имущество, он вынужден воздей-
ствовать на запирающие устрой-
ства, двери, окна, иные прегра-
ды, оставляя при этом следы рук, 
орудий взлома и т. д. Перемеща-
ясь на местности или в помеще-
нии, преступник оставляет сле-
ды ног. Даже само пребывание в 
определённом месте вносит тем-
пературные изменения в окру-
жающую среду и в предметы, к 
которым преступник прикасал-
ся. Не все эти изменения, вно-
симые преступником в матери-
альную обстановку, могут быть 
в дальнейшем использованы в 
качестве источников информа-
ции о расследуемом событии. Но 
все они, возникая закономерно, 
реально существуют и сохраня-
ются более или менее продолжи-
тельное время.

В результате взаимодействия 
материальных объектов (приме-
нительно к механизму соверше-
ния преступления – преступни-
ка, с материальной обстановкой, 
в которой реализуется его пре-
ступный замысел) в каждом 
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из них происходят определён-
ные изменения, сущность кото-
рых состоит в воспроизведении 
некоторых особенностей «парт- 
нёра» по взаимодействию. Ины-
ми словами «воздействие одно-
го тела на другое предполага-
ет, что первое влияет на второе 
так, что запечатлевается в нём, 
оставляет свой «след» на более 
или менее длительный срок»1. 
В таких «следах» воспроизво-
дятся не только признаки внеш-
него строения взаимодействую-
щих тел, но и иные их свойства, 
например, в объемных следах 
ног человека отражается вес его 
тела, в следах колес транспорт-
ного средства – скорость авто-
машины, определяемая по про-
тяженности тормозного пути, 
направление и другие парамет- 
ры ее движения.

Воспроизведение свойств 
одного тела в другом, как резуль-
тат их взаимодействия, состав-
ляет суть отражения – свойства, 
которым обладают все матери-
альные объекты. Способность 
одних материальных объектов 
воспроизводить в своих особенно-
стях особенности других, взаимо-
действующих с ними объектов, 
проявляется в ходе причинно-
следственных отношений и явля-
ется определённым результа-
том всякого взаимодействия. А 
поскольку взаимодействие есть 
универсальное состояние дви-
жущейся материи, то всеобщим 

1 Руткевич М. Н. Диалектический материа-
лизм. – М., 1973. – С. 149.

свойством материальных тел, 
процессов, явлений должна быть 
признана способность объектов, 
«задействованных» в преступле-
нии (преступник, орудия и обста-
новка преступления, потерпев-
ший, свидетели и т. д.) не только 
отражать, но и быть отражаемы-
ми. И то, что не существует прин-
ципиально не отражаемых явле-
ний, означает их объективную 
познаваемость, а закономерно-
сти отражения этих явлений в 
материальной среде – принци-
пиальную возможность обнару-
жения источников информации 
о познаваемых явлениях, в дан-
ном случае о преступном собы-
тии. 

К сожалению, принцип отра-
жения, еще совсем недавно все-
ми учеными признаваемый за 
безупречную методологическую 
основу анализа любых, сколь-
ко-нибудь значимых кримина-
листических проблем, сегодня 
незаслуженно забыт. Можно 
понять тех, кто, действуя «в 
духе времени», стремится по- 
скорее отмежеваться от «вре-
доносной» марксистско-ленин-
ской теории. Представляется, 
однако, что, в отрицании мно-
гих идей прежних кумиров нет 
ничего, кроме инстинкта само-
сохранения. О теории отраже-
ния если и вспоминают сегодня, 
то главным образом как повод 
опорочить тех, кто посвящал 
свои научные труды приклад-
ному использованию ее положе-
ний. 



Le Criminaliste Premier Imprimeur № 11/2015

20
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

1
/2

0
1

5 Между тем, истоки теории 
отражения следует искать вовсе 
не в идеях классиков марксизма-
ленинизма. О присущей «почти 
всем телам в природе» способ-
ности реагировать на внешние 
воздействия, своеобразно эти 
воздействия распознавая, Фрэн-
сис Бэкон писал еще в начале  
ХVII в., называя данное универ-
сальное свойство материи вос-
приятием, совершаемым без 
участия органов чувств. «… Мы 
видим, – писал великий мысли-
тель, – что почти всем телам 
в природе присуща ярко выра-
женная способность восприя-
тия и даже своего рода выбора, 
дающего им возможность при-
нимать то, что им приятно, 
и отвергать то, что им чуж-
до и враждебно. ... Ведь ни одно 
тело, приближенное к другому, 
не может ни изменить его, ни 
измениться само под его влия-
нием, если этому действию не 
предшествует взаимное вос-
приятие… Словом, всюду суще-
ствует восприятие…»1 (выде-
лено мной – А. Э.).

 Принцип отражения, или 
по Ф. Бэкону – восприятия2, 
забытый, скорее, по идеологи-
ческим соображениям, неже-
ли по причине своей научной 
несостоятельности, важно вер-

1 Бэкон Ф. Сочинения в двух томах. Изд-е 
второе, испр. и доп. Том 1. – М.: «Мысль», 
1977. – С. 273.
2 Кстати, Ф. Бэкон писал и об «отражении», 
утверждая, что по этому принципу действуют 
органы чувств человека (Указ. соч. – С. 202). 

нуть в науку. Исследование это-
го феномена в криминалисти-
ке еще далеко не исчерпано и 
может оказаться с познаватель-
ной точки зрения весьма пло-
дотворным. На необходимость 
разработки данного учения осно-
воположник науковедения –  
Фрэнсис Бэкон, обратил вни-
мание еще четыре века назад, 
написав в своем фундаменталь-
ном трактате «О достоинстве и 
преумножении наук»: «… это 
учение, как исключительно 
полезное и имеющее отношение 
к очень многим вещам, долж-
но получить более глубокое 
развитие»3. 

Второй криминалистиче-
ский закон, говорящий о прин-
ципиальной раскрываемости 
любого преступления, содер-
жит краткое описание законо-
мерностей познания события 
преступления. После своего воз-
никновения отображение стано-
вится объективной реальностью. 
И, хотя преступление уже нахо-
дится в прошлом, по его отоб- 
ражению можно судить о дета-
лях, обстоятельствах, характере 
имевшего место события. 

Практика, между тем, свиде-
тельствует, что далеко не всегда 
даже объективные предпосыл-
ки обнаружения доказатель-
ственной информации оказы-
ваются реализованными. По 
этой причине высказываемое 
порой мнение о раскрываемо-

3 Там же. – С. 274.
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сти любых преступлений неред-
ко подвергается беспощадной 
критике. Одни авторы ограни-
чиваются деликатным заключе-
нием о декларативности подоб-
ных суждений1, другие в своих 
оценках опускаются до зауряд-
ного хамства. Например, про-
фессор А. С. Александров, усмот- 
рев в данном положении одно 
из проявлений «смертных гре-
хов современной криминалисти-
ки», назвал суждение о том, что 
не существует нераскрываемых 
преступлений «дурацким опти-
мистическим пафосом»2. Оста-
вим, однако, «дурацкую» оцен-
ку на совести автора.

Значительная часть преступ- 
лений сегодня действительно 
остаются нераскрытыми, в том 
числе по объективным, не зави-
сящим от воли следователя или 
иного субъекта процессуального 
познания причинам. Невозмож-
ность раскрыть преступление  
Р. С. Белкин связывал, напри-
мер, с нетипичностью процесса 
отражения как следствия «воз-
действия на него различных слу-
чайностей (объективный фак-
тор), а также умышленное 
вмешательство в этот процесс 
(субъективный фактор)…»3. 

Воздействие на процессы отра-
жения случайных или субъек-

1 Белкин Р. С. Криминалистика: проблемы 
сегодняшнего дня. – М., 2001.– С. 60.
2 Александров А. С. Семь смертных грехов 
современной криминалистики. http://www.
iuaj.net/node/342 
3 Там же.

тивных факторов действительно 
может стать причиной того, что 
преступления, о которых говорит 
Р. С. Белкин, останутся нерас-
крытыми. Но не в связи с прин-
ципиальной невозможностью их  
раскрыть, а потому, что утрачен-
ными (по объективным или субъ-
ективным причинам) оказывают-
ся именно те следы преступления, 
которыми исчерпывается круг 
доступных для восприятия и 
исследования источников инфор-
мации, позволяющих решить эту 
задачу. Речь, следовательно, идет 
о следах, которые науке извест-
ны, которые мы в принципе уме-
ем отыскивать, распознавать и 
использовать в целях раскрытия 
преступлений.

Их утрата, создавая дефи-
цит доступной для использова-
ния информации о преступле-
нии, конечно же, может стать 
причиной того, что конкретное 
преступление останется нерас-
крытым. Между тем, не следует 
путать понятия «нераскрытые» 
и «принципиально нераскрыва-
емые» преступления. 

В формулировке второго кри-
миналистического закона внима-
ние обращено, прежде всего, на 
невозможность совершить пре-
ступление, которое в ПРИНЦИ-
ПЕ нельзя было бы раскрыть4.  
4 О том, что не существует «принципиально» 
нераскрываемых преступлений как о зако-
не криминалистики я писал еще в 1991 г.:  
см.: Эксархопуло А. А. Сущность кримина-
листической теории // Вестник Ленинград-
ского университета. Серия 6. – Вып. 4. – Л., 
1991. – С. 84. 
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5 Здесь слово «принцип» – клю-

чевое слово. Принципиально 
нераскрываемых преступле-
ний в природе не существует 
также как и принципиально 
неразрешимых научных проб- 
лем. 

Невозможность решить ту 
или иную научную проблему 
сегодня, также как и объектив-
ная невозможность раскрыть 
конкретное преступление в рам-
ках установленного процессу-
ального срока, вполне объясни-
мы. Причинами могут стать,  
в частности, несовершенство и 
наших знаний и созданных в 
науке познавательных средств. 
Как писал Ф. Энгельс, «… мы 
можем познавать только при 
данных нашей эпохой услови-
ях и настолько, насколько эти 
условия позволяют»1.

Но это вовсе не означает прин-
ципиальной невозможности до- 
биться желаемого результата 
в будущем. И несовершенство 
наших знаний как объектив-
ная причина невозможности 
решить научную проблему, и 
отсутствие надежных средств, 
позволяющих раскрыть то или 
иное преступление, явления 
временные, и уже только по- 
этому они не могут быть назва-
ны принципиально непреодо-
лимыми. «…Доказательства 
неразрешимости проблемы, –  
утверждает В. Н. Карпович, –  
на самом деле не является 

1 Энгельс Ф. Диалектика природы. – Изд-е 7-е. 
«Партиздат ЦК ВКП (б), 1936. – С. 7.

последним шагом на пути ее 
исследования»2. 

Закон о принципиальной рас-
крываемости преступлений не 
только непосредственно связан, 
но и вытекает из первого крими-
налистического закона. Невоз-
можность совершить преступле-
ние, не оставив при этом следов, 
означает, что в материальной 
обстановке, помимо известных 
носителей информации, зако-
номерно возникают и опреде-
ленное время сохраняются в том 
числе те, о существовании кото-
рых мы сегодня даже не подо-
зреваем, либо знаем, но не уме-
ем извлекать из них нужную 
информацию. И хотя для выяв-
ления и интерпретации таких 
источников наука еще не созда-
ла необходимых познаватель-
ных средств, это обстоятельство 
не должно служить основани-
ем для сомнений в принципи-
альной возможности получить 
к ним доступ в будущем. Сле-
довательно, вопрос выявле-
ния, расшифровки и использо-
вания в познавательных целях 
тех источников информации, 
о которых сегодня ничего не 
известно, это также вопрос вре-
мени. 

Трудно сказать, сколько пре-
ступлений, оставшихся в дона-
учную эпоху формирования 
криминалистических знаний 
нераскрытыми, удалось бы рас-
крыть, если бы «следователи» 

2 Карпович В. Н. Проблема, гипотеза, закон. – 
Новосибирск, 1980. – С. 52.
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прошлого, к примеру, знали о 
возможностях дактилоскопии. 
Не говоря уже о микроследах 
или источниках генетической 
информации. Значит ли это, что 
такие преступления принципи-
ально не раскрываемы? Отнюдь. 
Их нельзя было раскрыть при 
том уровне знаний о потенци-
альных источниках кримина-
листически значимой информа-
ции и с тем инструментарием, 
которым практика располагала 
в те далекие времена. Но не «в 
принципе». 

Закон, а теорию часто пони-
мают как систему законов1, не 
может быть законом только 
сегодняшнего дня. В этом, кста-
ти, выражена прогностическая 
сущность (и функция) любой 
теории, претендующей на науч-
ность.

Вот один из поучительных 
примеров.

Легенда об отображении обра-
за преступника на сетчатке глаза 
жертвы, о чем, по свидетельству 
И. Ф. Крылова, впервые сооб-
щалось в 1879 г. как о достовер-
но установленном факте2, была 
вскоре опровергнута3. Все экспе-
рименты по проверке этой вер-
сии, разумеется, проводились 
с использованием технических 
средств, которые для своего вре-
мени были вполне совершенны. 

1 Карпович В. Н. Проблема, гипотеза, 
закон… – С. 121.
2 Крылов И. Ф. В мире криминалистики. – 
Л.: ЛГУ, 1989. – С. 222.
3 Там же. – С. 224-228.

Реакция оказалась ожидаемой. 
Одни ученые, узнав об отрица-
тельных результатах экспери-
ментов, проведенных в новой 
области, получившей название 
«оптография», прекратили даль-
нейшие исследования, дав повод 
для категорического отрицания 
принципиальной возможности 
решить данную проблему в буду-
щем, другие продолжили науч-
ные поиски. 

Увы, но многие отечествен-
ные ученые традиционно пред-
почли первое. Так, известный 
специалист в области уголовно-
го процесса и криминалистики, 
профессор А. М. Ларин, пыта-
ясь уличить в научной безответ-
ственности не менее известного 
профессора Е. П. Ищенко, кото-
рый в своей книге воспроизвел 
некоторые газетные сообщения, 
в том числе о возможности «уви-
деть образ убийцы, запечатлен-
ный в глазах трупа», заявил:  
«В действительности же глаз, 
как и другое тело с гладкой 
поверхностью, отражает те 
или иные предметы, доколе они 
перед ним находятся. Какого-
либо закрепителя, позволяющего 
зафиксировать в зрачке послед-
нее зрительное восприятие, 
в природе не существует».4 
(выделено мной – А. Э.). 

Что дало автору основание 
для столь категорических оце-
нок, сказать трудно. Отрицать 
существование в природе чего 

4 Ларин А. М. Криминалистика и паракрими-
налистика. – М., 1996. – С. IX-X.
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5 бы то ни было, в нашем случае 
«закрепителя», позволяющего 
фиксировать в зрачке послед-
ние зрительные восприятия, не 
может никто. Ни одному чело-
веку не дано знать достоверно о 
вещах и явлениях, не существу-
ющих в природе. Чтобы гово-
рить о том, чего в природе нет, 
нужно исчерпывающе знать, 
что в природе есть. Как только 
наука достигнет такого объема 
знания, она тотчас прекратит 
свое существование за нена-
добностью. Думаю, подлинной 
науке это не грозит, ибо она  
«…не знает пресыщения, а зна-
ет лишь беспрерывное чередова-
ние достижения цели и стрем-
ления к новому…»1.

И если доктор юридических 
наук, не будучи ни офтальмоло-
гом, ни даже признанным специ-
алистом в области исследователь-
ской фотографии высказывает 
столь безапелляционные сужде-
ния, и если подобные заявления 
находят поддержку, то о разви-
тии научного знания и прогрессе 
науки, по крайней мере, в обсуж-
даемой сфере, можно забыть. 

На самом же деле безответ-
ственно не гипотезы озвучивать, 
ибо с них – с гипотез, как извест-
но, начинается путь к открытию 
новых законов, безответственно 
сравнивать человеческий глаз – 
этот сложнейший «инструмент», 
функционирующий во многом 
благодаря мозговой деятель-

1 Бэкон Ф. Указ. соч. – С. 136.

ности, и предназначенный для 
зрительного восприятия внеш-
него мира – с «телом», имеющим 
«гладкую отражающую поверх-
ность». Но еще более безответ-
ственно для ученого категориче-
ски отрицать целесообразность 
любых научных исследований, 
направленных на поиск отве-
тов на вопросы, которые сегод-
ня воспринимаются как фанта-
стические. 

Тем временем, по истечении 
почти полутора сотен лет с того 
момента, когда было распро-
странено первое сообщение об 
отображении образа преступ-
ника в глазу трупа, «Комсо-
мольская Правда» в одной из 
публикаций 2006 г. предложи-
ла читателям ознакомиться с 
результатами современных ис- 
следований американских оф- 
тальмологов. Они оказались 
интересны тем, что содержа-
ли ответ на вопрос, который 
А. М. Ларин с легкостью отверг 
как в принципе не решаемый. 
Популярная газета писала: 
«Сотрудниками медико-биоло-
гической лаборатории US Secret 
Service (секретная лаборато-
рия США) разработан метод 
считывания с сетчатки глаза 
трупа того, что человек видел 
перед смертью… – Конечно, 
это не означает, что подняв 
веки, можно увидеть чей-то 
портрет, – говорит профессор 
офтальмологии Мюнхенского 
университета Рудольф Штерн. –  
В сетчатке глаза имеют-
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ся амакриновые клетки, функ-
ция которых до сих пор не была 
ясна. В отличие от других кле-
ток сетчатки, работающих как 
приемник, эти являются излуча-
телями…». Амакриновые клет-
ки сетчатки глаза, как выяс-
нилось, излучают постоянные 
электромагнитные волны, пред-
ставляющие собой «направлен-
ные потоки импульсов». Эти 
потоки, продолжает профессор, 
«четко соответствуют пото-
ку мыслей человека. Сетчатка 
уникальна тем, что эта ткань 
мозга выдвинута на периферию, 
поэтому она прекрасно осведом-
лена обо всех наших мыслях... 
Амакриновые клетки живут 
несколько дольше, чем осталь-
ные клетки мозга, поэтому 
после смерти человека можно 
снять с них информацию. Совре-
менная аппаратура позволяет 
«переводить» электромагнит-
ные волны, которые излучают 
эти клетки, в картинки – в дан-
ном случае в портреты убийц»1. 

Амакриновые клетки сетчат-
ки глаза, возможно, и есть тот 
самый «закрепитель», суще-
ствование которого в приро-
де незадолго до открытия аме-
риканскими офтальмологами 
уникальных свойств этих кле-
ток категорически и безапел-
ляционно отверг известный 
отечественный ученый-крими-
налист. 

1  В глазу не только «приемник», но и «излу-
чатель» // Комсомольская Правда. 15-22 
июня 2006 г.

Можно только сожалеть об 
упущенном времени, и о том, что 
для некоторых ученых человече-
ский глаз так и остался «телом с 
гладкой поверхностью» способ-
ным отражать непосредственно 
воспринимаемое, причем лишь 
до тех пор, пока человек ведет 
наблюдение. Видимо отечествен-
ный опыт становления и разви-
тия многих отраслей знания, 
объявленных в свое время «лже-
науками», нас так ничему и не 
научил. А ведь еще более четы-
рех веков назад Фрэнсис Бэкон 
предупреждал: «… редкое и нео-
бычное, представляющееся боль-
шинству невероятным, не долж-
но вообще отбрасываться, ибо не 
следует отнимать у потомков 
возможности узнать об этом»2. 

Потому-то ответы на вопросы 
о принципиальной раскрывае-
мости преступлений – читай – 
познаваемости изучаемых кри-
миналистикой явлений, следует 
искать не только в существую-
щих возможностях науки, но и 
в перспективах ее развития. В 
этом и состоит суть криминали-
стического закона, который не 
только отражает закономерно-
сти познавательной деятельно-
сти органов следствия, дозна-
ния, оперативных служб по 
установлению обстоятельств 
преступления, но и стимули-
рует разработку новых и более 
совершенных средств познания. 

2 Бэкон Ф. Сочинения в двух томах. Изд-е 
второе, испр. и доп. Том 1. – М.: «Мысль», 
1977. – С. 110.
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налистической теории, нельзя не 
остановиться на криминалисти-
ческих принципах. Этот вопрос 
интересен как с точки зрения 
разработки принципов крими-
налистической науки, ориенти-
рованной на поиск тех основных 
начал, исходных положений, 
которыми следует руководство-
ваться в научных криминали-
стических исследованиях, так и 
принципов познавательной дея-
тельности, имеющей цель уста-
новления обстоятельств крими-
нального события. Думается, 
что идея разграничения кри-
миналистических принципов 
на принципы науки и принци-
пы практической деятельности, 
реализующей криминалисти-
ческие разработки, может ока-
заться плодотворной, посколь-
ку позволит сконцентрировать 
усилия на том направлении тео-
ретических исследований, кото-
рое имеет непосредственный 
практический выход. 

Поэтому под криминалисти-
ческими принципами должны 
пониматься лишь те основные 
начала, исходные положения, 
руководствуясь которыми мож-
но обеспечить или создать наи-
лучшие условия для максималь-
но эффективного применения 
разрабатываемых криминали-
стикой познавательных средств, 
приемов и методов в практиче-
ской деятельности. Тем более, 
что каких-либо специфических 
принципов криминалистиче-

ской науки – и в этом нельзя  
не согласиться с Р. С. Белки-
ным, – отличных от принципов 
развития иных отраслей зна-
ния, нет и быть не может,1 ибо 
научная деятельность едина по 
своей гносеологической сущно-
сти, и исследование ее принци-
пов вряд ли имеет смысл прово-
дить в масштабах каждой науки 
в отдельности. 

В качестве исходных положе-
ний или криминалистических 
принципов познания преступно-
го события можно предложить 
следующие:

1. Принцип приоритета пред-
писаний закона над кримина-
листическими научными реко-
мендациями. В формулировке 
данного принципа акцент дела-
ется не просто на необходимости 
соблюдения требований закона 
при использовании криминали-
стических рекомендаций сле-
дователем, оперативным работ-
ником, экспертом или судом, 
а еще и на том, что в ситуаци-
ях, когда предписаниям закона 
может быть предложена в каче-
стве альтернативной линии пове-
дения научная рекомендация 
криминалистики, предпочте-
ние должно быть отдано имен-
но закону. И это, несмотря на 
всю привлекательность и заве-
домую эффективность в опреде-
ленной ситуации именно науч-
ной рекомендации по сравнению 

1 См., например: Белкин Р. С. Общая теория 
советской криминалистики. – Саратов, 1986. –  
С. 172.
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с линией поведения, предписан-
ной законом. Такие коллизии 
должны разрешаться в поль-
зу нормативных предписаний 
даже тогда, когда закон не отра-
жает требований сегодняшнего 
дня и явно тормозит внедрение 
новейших достижений науки и 
техники в уголовное судопро-
изводство. Однако бывало, что 
практика отдавала предпочте-
ние научной целесообразности, 
что, естественно, не способство-
вало укреплению законности. К 
примеру, до принятия в 2001 г. 
нового УПК РФ, довольно часто 
возникала ситуация, когда тре-
бовалось привлечь к проведе-
нию экспертизы лицо, которое 
уже принимало участие в про-
изводстве следственных дей-
ствий по данному делу в каче-
стве специалиста. Однако, 
следователь вопреки извест-
ному законодательному запре-
ту иногда шел на его наруше-
ние, допуская совмещение в 
одном лице этих процессуаль-
ных участников расследования. 
Можно, конечно, понять слож-
ность положения следователя, 
для которого следование букве 
закона создавало дополнитель-
ные и не всегда преодолимые 
организационные трудности, 
а иногда могло повлечь и утра-
ту дополнительных источни-
ков доказательственной инфор-
мации. Тем не менее, и в таких 
ситуациях целесообразность не 
могла стать оправданием нару-
шений закона. 

2. Принцип взаимосвязи кри-
миналистической науки и прак-
тики. Этот принцип охватывает 
довольно широкий спектр воз-
можного их взаимодействия, 
означая, что не только практика 
(следственная, экспертная, опе-
ративно-розыскная и т. д.) долж-
на извлекать пользу из резуль-
татов научных исследований, но 
и наука из практического опы-
та. Процесс взаимного обогаще-
ния криминалистической науки 
и практики имеет, разумеет-
ся, вполне определенную конеч-
ную цель, а именно, повышение 
эффективности работы право-
охранительных органов. Прак-
тика борьбы с преступностью, 
между тем, должна быть заин-
тересована не только в «потреб- 
лении» данных криминалисти-
ческой науки, но и в передаче 
информации о положительном 
опыте и негативных тенденциях 
своего развития. То же касается 
и научных исследований в обла-
сти криминалистики.

3. Принцип ориентации на 
передовой опыт криминали-
стического обеспечения право-
охранительной деятельности. 
Принцип ориентации на пере-
довой опыт работы лучших сле-
дователей, оперативных работ-
ников, экспертов раскрывает 
один из основных путей повы-
шения практическими работни-
ками своего профессионального 
мастерства, поскольку положи-
тельный пример в любой сфере 
деятельности всегда оказывал 
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5 и оказывает благотворное вли-
яние на эффективность выпол-
няемой работы. Ориентация 
на передовой опыт должна при 
этом сочетаться с критическим 
отношением к негативным тен-
денциям, наблюдаемым в прак-
тике.

4. Принцип творческого под-
хода к решению практических 
задач. С точки зрения кримина-
листической науки любое пре-
ступление неповторимо в своих 
деталях, а, следовательно, уни-
кально. Лишенным стереоти-
пов должно быть и расследова-
ние, что возможно только при 
творческом подходе к решению 
задач правосудия в этой стадии 
уголовного процесса. Творче-
ский подход к решению практи-
ческих задач познания события 
преступления как криминали-
стический принцип ориентиру-
ет на принятие нестандартных, 
обусловленных особенностями  
складывающейся следственной  
ситуации, решений, реализация 
которых способна обеспечить 
успех в установлении истины по 
уголовному делу.

5. Принцип сочетания высо-
кой оперативности и обосно-
ванности принимаемых кри-
миналистических решений. 
Для оценки работы правоох-
ранительных органов, в том 
числе работы по криминали-
стическому обеспечению рас-
следования, термин «высокая 
оперативность» более точен, 
нежели упоминаемый иногда 

принцип быстроты предвари-
тельного расследования. Высо-
кая оперативность предпола-
гает не просто быстрый темп 
работы, а быстрое реагирова-
ние на изменение следственной 
ситуации, недопустимость про-
медления с принятием ответ-
ственных решений, которое 
может привести к утрате дока-
зательств. И если «быстрота» 
в большей мере ассоциируется 
с торопливостью, с необходи-
мостью уложиться в процессу-
альные сроки (что, разумеется, 
тоже важно), то в принципи-
альном требовании «высокой 
оперативности», отражающей 
криминалистическую его сущ-
ность, заложен более глубокий 
смысл. Однако даже высокая 
оперативность в работе право-
охранительных органов еще не 
гарантирует достижения целей 
расследования с максималь-
ной эффективностью. Высо-
кая оперативность обязательно 
должна сочетаться с продуман-
ностью, обоснованностью при-
нимаемых решений, в основе 
которых лежит использование 
криминалистических средств, 
приемов и методов. Обосно-
ванность решений – это тот 
необходимый «противовес», 
который не позволяет быстрой 
оперативной работе превра-
щаться в поспешное, торопли-
вое исполнение следователем 
(оперативным работником, экс-
пертом) своих процессуальных 
обязанностей.
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Abstract
The article is devoted to some argumentative questions about development concep-

tual approaches to forming general theory of criminalistics. It is demonstrated that gen-
eral theory has system of basic criminalistic ideas, methodological fundament. This base 
is indicated modern level of criminalistics as a science. The article is included content of 
general theory of criminalistics in different scientific meanings of its structure. Author 
is proposed to use to blocks in the structure of general theory: 1) scientific basis of crim-
inalistics; 2) special criminalistic theories in the general scientific level. Especial atten-
tion is paid to the problem classification of research subject. It is argumentative problem 
that has low level of development in criminalistics theory. Modern condition of criminal-
istics is characterized of some paradigms presence that directed to study of its subject. 
Author gave some critical remarks to some scientists ideas of criminalistics subject dila-
tion. Changes in the conception of criminalistics general theory is possible only after some 
level of science realization.

Author is demonstrated that each special criminalistic theory must have subject and 
methods of research, disclose content of it and character of connection with other theo-
ries, define a purpose, tasks, functions and place in the criminalistics system.

Key words. Criminalistics, general theory of criminalistics, structure of general the-
ory of criminalistics, special criminalistic theories, object, subject and methods of crimi-
nalistic noesis, system and nature of criminalistics.

Загальну теорію конкретної 
науки розглядають як систему 
основних ідей даної галузі знань, 
яка охоплює максимально повне 
відображення предмета науки в 
його зв’язках і опосередкуван-
нях. «Загальна теорія криміна-

лістики, – зазначав Р. С. Бєл-
кін, – це система її світоглядних 
принципів, теоретичних концеп-
цій, категорій та понять, методів 
і зв’язків, визначень і термінів, 
наукове відображення всього 
предмета криміналістики. Вона  
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критеріїв віднесення певних 
теоретичних побудов до розряду 
окремих криміналістичних тео-
рій (вчень) як елементів загаль-
ної теорії; 5) визначення ознак 
розмежування між криміналіс-
тичними теоріями (вченнями) 
різних рівнів. При цьому треба 
зазначити, що деякі науковці 
взагалі уникають вживати тер-
мін «загальна теорія криміна-
лістики», вважаючи за краще 
говорити про «загально-теоре-
тичні або наукознавчі питання», 
«теоретичну та практичну кри-
міналістику», які в сукупності 
дають певне уявлення про тео-
ретичні та методологічні осно-
ви криміналістики, її методи 
та понятійний апарат, загальні 
теоретичні питання плануван-
ня і організації розслідування 
та історичний розвиток кримі-
налістики3.

Попри досить одноманітно-
го розуміння сутності загальної 
теорії криміналістики, прибіч-
ники даної концепції вислов-
люють багато в чому протилеж-
ні судження щодо її структури, 
а також характеру внутрішніх 
наукових зв’язків між її еле-
ментами. Так, О. О. Ексархо-
пуло в структурі загальної тео-
рії криміналістики виділяє три 
розділи: теоретичні основи кри-
міналістичної науки, криміна-

3 Криминалистика: учебник / под ред.  
И. Ф. Герасимова, Л. Я. Драпкина. – М.: 
Высш. шк., 1994. – С. 17; Криминалисти-
ка: учебник / под ред. Н. П. Яблокова. – М.: 
БЕК, 1995. – С. 12-14 . 

слугує методологічною основою 
криміналістики»1. Загальна 
теорія, як окремий, самостій-
ний розділ системи науки кри-
міналістики, що почав фор-
муватися з початку 70-х рр. 
минулого століття, потребує 
свого подальшого розроблен-
ня та вдосконалення. В цьому 
плані можна погодитись із зау-
важенням С. В. Лаврухіна сто-
совного того, що «концепцію 
загальної теорії криміналіс-
тики до цього часу ще не роз-
будовано, оскільки немає єди-
ного підходу до формування 
цієї теорії (не визначено її ета-
лонних ознак), явно недостат-
ньо досліджені вузлові пробле-
ми об’єктів, природи і предмета 
науки»2. Тоді як сформованість 
загальної теорії відображає 
сучасний рівень розвитку самої 
науки криміналістики.

Серед проблем, що підляга-
ють першочерговому вирішен-
ню, можна виокремити такі:  
1) з’ясування структури загаль-
ної теорії криміналістики, ха- 
рактеру зв’язків між її елемен-
тами; 2) визначення об’єктів та 
предмета дослідження науки 
криміналістики; 3) розроблен-
ня системи науки криміналісти-
ки; 4) запровадження уніфіко-
ваних підходів до встановлення 

1 Белкин Р. C. Курс криминалистики: в 3-х т.  
Т. 1: Общая теория криминалистики. – М.: 
Юристъ, 1997. – С. 41. 
2 Лаврухин С. В. Система криминалисти-
ки // Государство и право. – 1999. – № 8. –  
С. 31. 
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5 лістичні теорії злочину, кримі-

налістичні теорії пізнання події 
злочину в процесі його розкрит-
тя, розслідування та поперед- 
ження1. На думку Р. С. Бєлкі-
на елементами загальної теорії 
криміналістики є такі: вступ до 
загальної теорії криміналісти-
ки; вчення про методи криміна-
лістики; вчення про мову кри-
міналістики; криміналістична 
систематика; окремі криміна-
лістичні теорії (вчення)2. 

Своєрідну структуру загаль-
ної теорії криміналістики за- 
пропоновано З. І. Кірсановим, 
в котрій окремі криміналістич-
ні теорії розподіляються на два 
рівні: які є елементами загаль-
ної теорії та які вивчаються в 
різних розділах криміналісти-
ки. До перших він відносить 
вчення про механізм злочину та 
його відображення; вчення про 
організацію діяльності щодо 
виявлення, попередження і роз-
криття злочинів та вчення про 
загальні методи криміналісти-
ки3. О. Ю. Головін дійшов висно-
вку про те, що найбільш прий- 
нятною структурою загальної 

1 Эксархопуло А. А. Криминалистическая 
теория: формирование и перспективы раз-
вития в условиях НТР: автореф. дис. ... 
д-ра юрид. наук: 12.00.09. – СПб., 1993. – 
С. 20.
2 Криминалистика: учебник в 3 т. Т. 1: Исто-
рия, общая и частные теории / под ред.  
Р. С. Белкина, В. Г. Коломацкого, И. М. Лузги-
на. – М.: Акад. МВД РФ, 1995. – С. 39-41. 
3 Кирсанов З. И. Система общей теории кри-
миналистики. – М.: Акад. МВД РФ, 1992. – 
С. 8-10.

теорії криміналістики є така: 
наукознавчі основи криміна-
лістики; методологічні основи 
криміналістики; система окре-
мих криміналістичних теорій 
(вчень)4.

З огляду на зазначене, вба-
чається за доцільне в структурі 
загальної теорії криміналістики 
виділяти два блоки: 1) наукоз-
навчі основи криміналістики, 
що включають в себе наукові 
положення про об’єкти, пред-
мет, методи, сферу досліджен-
ня, систему, природу, поня-
тійний апарат та категорії 
криміналістики (мову криміна-
лістики), її міжнаукові зв’язки 
і місце в системі знань, істо-
рію розвитку та сучасний стан; 
2) окремі криміналістичні тео-
рії (вчення) загально-наукового 
рівня.

Водночас змістовному напов- 
ненню запропонованих блоків 
структури загальної теорії кри-
міналістики суттєво перешкод-
жають неоднозначні погляди 
науковців щодо розуміння сут-
ності елементів зазначеної архі-
тектоніки і передусім об’єк-
тів, предмета, методів, системи 
та природи даної науки. Щодо 
об’єктів, то традиційно вважа-
лося, що криміналістика, вра-
ховуючи її належність до наук 
кримінально-правового циклу 
і виходячи з її службової функ-
ції, має двоєдиний об’єкт дослі-
дження: 1) злочинну діяльність, 

4 Головин А. Ю. Криминалистическая систе-
матика. – М.: ЛексЭст, 2002. – С. 77.
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яка знаходить свою реалізацію 
у механізмі злочину і породжу-
ваних ним наслідках; 2) діяль-
ність з виявлення, розслідуван-
ня та попередження злочинів1.

Зазначені об’єкти розгля-
даються як системні утворен-
ня з диференційованим числом 
елементів, що мають різний 
комплекс ознак і властивос-
тей – якісних та кількісних. 
Елементами системи виступа-
ють: спосіб, обстановка, зна-
ряддя, обставини, мотив кримі-
нальної діяльності; ідеальні та 
матеріальні сліди як результат 
взаємодії злочинця з оточую-
чим середовищем в умовах учи-
нення злочину і поза ним; засо-
би і методи пізнання обставин, 
що утворюють злочин; пове-

1 Клочков В. В., Образцов В. А. Преступле-
ние как объект криминалистического позна-
ния // Вопросы борьбы с преступностью.  
Вып. 42. – М.: Юрид. лит., 1985. – С. 44-54; 
Лузгин И. М. Развитие представлений о 
закономерностях, изучаемых криминали-
стикой // Предмет и система криминали-
стики в свете современных исследований: 
сб. науч. тр. – М., 1988. – С. 45 та ін. Разом 
з тим у науковій літературі висловлені й 
інші точки зору. Так, О. О. Ейсман до чис-
ла об’єктів вивчення криміналістики відно-
сить: взаємозв’язки і взаємодії матеріальних 
об’єктів (сфера криміналістичної техніки), 
взаємодії і взаємовідносини людей (сфера 
тактики і окремої методики) (див.: Совет-
ская криминалистика. Теоретические про-
блемы. – М.: Юрид. лит., 1978. – С. 7).  
В. О. Образцов не поділяє наведені думки і 
вважає, що об’єктом криміналістики висту-
пає пошуково-пізнавальна діяльність слід-
чих, експертів, оперативних працівників, їх 
практичне слідознавство в кримінальному 
судочинстві (див.: Образцов В. А. Кримина-
листика: курс лекций. – М., 1996. – С. 13).

дінка професійних та непрофе-
сійних учасників криміналь-
ного провадження тощо. Цей 
перелік можна продовжити, бо 
об’єкти пізнання криміналіс-
тики мають складну структуру, 
яка компонується з численних 
взаємопов’язаних різнорідних 
елементів2. З цього приводу  
Г. А. Матусовський зазначав, що 
криміналістика вивчає об’єкти, 
закономірний процес виникнен-
ня яких детермінований таким 
соціальним явищем, як злочин-
ність3. Проте питання про класи-
фікацію об’єктів є дискусійним 
і одним з найменш розроблених 
у теорії криміналістики. Так,  
В. О. Образцов виділяє комплекс- 
ні та прості (одноелементні), 
загальні та окремі об’єкти4. На 
думку В. В. Клочкова, об’єкти 
слід класифікувати на загальні, 
безпосередні та окремі5. Із розу-
міння структурно-компонентно-
го складу пропонованої системи  
випливає, що вона є єдністю вза-
ємодіючих і взаємообумовле-
них складових: з одного боку, 

2 Див.: Челышева О. В. Объект и предмет кри-
миналистики (генезис, содержание, перспек-
тивы развития). – СПб.: Изд-во С.-Петерб. 
ГУ МВД России, 2001. 
3 Матусовский Г. А. Криминалистика в систе-
ме научных знаний. – Харьков: Высш. шк., 
1976. – С. 26.
4 Образцов В. А. Криминалистическая клас-
сификация преступлений. – Красноярск: 
Изд-во Краснояр. ун-та, 1988. – С. 27.
5 Клочков В. В. Объект, предмет и систе-
ма советской криминалистики // Предмет 
и система криминалистики в свете совре-
менных исследований: сб. науч. тр. – М., 
1988. – С. 16-17.



Криминалист первопечатный № 11/2015

34
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

1
/2

0
1

5 злочинна діяльність, з друго-
го – діяльність, спрямована на 
розслідування і попередження 
кримінальних правопорушень.

Слід зазначити, що з розши-
ренням сфери криміналістичних 
досліджень і їх розповсюдження 
на судову стадію кримінального 
процесу, змінилися й уяви щодо 
об’єктів її пізнання. Їх коло на 
теперішній час не обмежуєть-
ся лише досудовим розсліду-
ванням, а включає діяльність з 
судового розгляду справи, під-
тримання державного обвинува-
чення та здійснення професій-
ного захисту1. 

Тому доцільніше говорити про 
діяльність з організації кримі-
нального провадження як об’єкт 
криміналістичного пізнання, 
котра за змістом є більш широ-
ким поняттям і включає в себе не 
лише функцію досудового розслі-
дування, а й судового розгляду.

Не сприяють формуванню 
загальної теорії криміналісти-
ки й досить різноманітні, часом  
вельми суперечливі уявлення про 
предмет дослідження цієї галузі 
знань. Останні тридцять років 

1 Баев О. Я. Тактика уголовного преследо-
вания и профессиональной защиты от него: 
науч.-прак. пособие. – М.: Экзамен, 2003; 
Когутіч І. І. Використання знань та засобів 
криміналістичної тактики і методики під 
час розгляду кримінальних справ у суді: 
монографія. – Львів: Тріада плюс, 2009; 
Кореневский Ю. В. Криминалистика для су- 
дебного следствия. – М.: Центр ЮрИнфоР,  
2001; Рубис А. С. Криминалистическое 
обеспечение деятельности прокурора в 
сфере борьбы с преступностью: моногра-
фия. – Минск: БГУ, 2005 та ін. 

відмічені появою в криміналіс-
тичній літературі численних 
визначень її предмета. Харак-
теризуючи цю особливість роз-
витку науки, П. В. Копнін спра-
ведливо зазначав, що предмет 
різних наук безперервно підда-
ється зміні в зв’язку зi зростан-
ням знання, прогресом суспіль-
ного розвитку в цілому2.

З даних позицій сучасний 
стан криміналістики характери-
зується наявністю і співіснуван-
ням низки парадигм, орієнтова-
них на вивчення її предмета. До 
числа таких можна віднести:

а) традиційно-прагматичну 
концепцію предмета, відповід-
но до якої криміналістика визна-
чається як наука про прийоми та 
способи розкриття, розслідуван-
ня та попередження злочинів;

б) теоретико-доказову кон-
цепцію, за якою криміналістика 
розглядається як наука про зако-
номірності механізму злочину, 
виникнення інформації про зло-
чин та його учасників, законо-
мірності збирання, дослідження, 
оцінки і використання доказів та 
заснованих на пізнанні цих зако-
номірностей спеціальних мето-
дах і засобах судового досліджен-
ня та відвернення злочинів3;

в) інформаційно-пізнавальну 
концепцію, де предметом кри-
міналістики виступають зако-

2 Копнин П. Философия в век науки и техни-
ки // Лит. газ. 1968. 11 дек.
3 Криминалистика: учебник для вузов / под 
ред. Р. С. Белкина. – М.: Изд. НОРМА-
ИНФРА-М, 1999. – С. 42. 
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номірності руху кримінально- 
релевантної інформації та засно-
вані на них методи розкриття, 
розслідування та попереджен-
ня злочинів1;

г) слідознавчу концепцію, 
згідно з якою криміналістика – 
це наука про технологію і засо-
би практичного слідознавства 
(пошуково-пізнавальної діяль-
ності) в кримінальному судо-
чинстві2.

В останні роки спостеріга-
ється бажання деяких учених 
значно розширити, «розмити» 
предмет криміналістики. Так, 
Т. С. Волчецька криміналістику 
визначає як науку «про законо-
мірності механізму юридичного 
факту, виникнення інформації 
щодо юридично значущої ситу-
ації та її учасників, специфіки 
збирання, дослідження, оцін-
ки і використання доказів»3.  
В. Г. Гончаренко вважає, що 
«криміналістика є міжгалузевою 
юридичною прикладною наукою 
про закономірності виникнення 
доказової інформації про зло-
чин або будь-яке явище у сус-
пільстві, яке вимагає правового 

1 Криминалистика социалистических стран: 
учебник / под ред. В. Я. Колдина. – М.: 
Юрид. лит., 1986. – С. 4, 25. 
2 Образцов В. А. Криминалистика: курс лек-
ций. – М., 1996. – С. 5.
3 Волчецкая Т. С. Криминалистические проб- 
лемы реализации принципа состязательно-
сти сторон в уголовном судопроизводстве // 
Уголовно-процессуальный кодекс Россий-
ской Федерации  проблемы практической реа-
лизации: матер. всерос. науч.-прак. конф. –  
Краснодар, 2002. – С. 44. 

врегулювання шляхом доказу-
вання, та про систему технічних 
засобів, тактичних прийомів і 
методик збирання, досліджен-
ня і використання цієї інформа-
ції з метою найефективнішого 
вирішення завдань оператив-
но-розшукової роботи, розслі-
дування, судового розгляду та 
встановлення фактів, що мають 
юридичне значення»4. Анало-
гічної думки дотримується й 
В. С. Кузьмічов, який також 
стверджує, що «криміналісти-
ка є міжгалузевою юридичною 
прикладною наукою про зако-
номірності виникнення інфор-
мації про будь-яке правове яви-
ще у суспільстві, що необхідно 
знаходити, збирати, досліджу-
вати і використовувати (за допо-
могою технічних засобів, так-
тичних прийомів і методик) з 
метою ефективного вирішення 
завдань, що мають юридичне 
значення»5. З огляду на вислов-
лене слушним убачається заува-
ження В. Ю. Шепітька стосов-
но того, що «засоби, прийоми і 
методи криміналістики успішно  

4 Гончаренко В. Г. Методологічні пробле-
ми вчення про предмет криміналістики  //  
Актуальні проблеми криміналістики: матері-
али міжнар. наук.-прак. конф. (Харків, 25-26 
верес. 2003 р. / ред. кол.: М. І. Панов (голов. 
ред.), В. Ю. Шепітько, В. О. Коновалова та 
ін. – Х.: Гриф, 2003. – С. 13. 
5 Кузьмічов В. С. Головоломка криміналісти-
ки // Криміналістика у протидії злочинності: 
тези доповідей наук.-практ. конф. (Київ, 16 
жовтня 2009 р.). Видання присвячене 45-річ-
чю кафедри криміналістики Київ. Нац. ун-ту 
внутр. справ. – К.: «Хай-Тек Прес», 2009. – 
С. 61, 62. 
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5 використовуються в інших сфе-
рах (оперативно-розшуковій, 
судовій, прокурорській, експерт-
ній, адвокатській діяльності) або 
дозволяють встановлювати фак-
ти, що лежать поза криміналь-
но-правових явищ (використан-
ня криміналістичних знань у 
цивільному, арбітражному (гос-
подарському) чи адміністратив-
ному процесах). Потреба у кри-
міналістиці, використання її 
даних у різних сферах, певні 
процеси інтеграції та диферен-
ціації наукового знання не змог- 
ли привести до суттєвої змі-
ни предмету криміналістики, 
котра як і раніше залишається 
наукою про закономірності зло-
чинної діяльності і її відобра-
ження у джерелах інформації»1.

Дійсно, останніми роками 
сфера застосування криміналіс-
тичних знань значно розшири-
лася і на цей час предметно не 
обмежується лише криміналь-
ним провадженням, а поши-
рюється на суспільні відноси-
ни, які потребують конкретного 
правового регулювання. Але ж 
сфера застосування певних кри-
міналістичних знань (засобів, 
прийомів, рекомендацій) і пред-
мет дослідження науки кримі-
налістики – це різні речі, їх не 
можна ототожнювати і на під-

1 Шепитько В. Ю. Криминалистика XXI века: 
предмет познания, задачи и тенденции в 
новых условиях // Современное состояние и 
развитие криминалистики: сб. науч. тр. / под 
ред. Н. П. Яблокова и В. Ю. Шепитько. – Х.: 
Апостиль, 2012. – С. 43. 

ставі цього стверджувати, що 
криміналістика досліджує зако-
номірності виникнення інфор-
мації про будь-яке правове 
явище у суспільстві. Криміна-
лістика й на цей час має двоєди-
ний об’єкт дослідження – зло-
чинну діяльність та її наслідки 
і діяльність з виявлення, роз-
слідування кримінальних пра-
вопорушень та судового розгля-
ду кримінальних проваджень 
(справ). Саме такий підхід від-
повідає природі, призначенню 
і завданням цієї галузі знань, 
визначає специфіку зв’язків з 
іншими науками.

Отже, відсутність сталої точ-
ки зору на предмет криміналіс-
тики, єдиної наукової концеп-
ції відносно даної проблеми не 
сприяють формуванню її загаль-
ної теорії. Тому необхідна відо-
ма, упорядкована, структурова-
на сукупність сталих для даного 
періоду розвитку науки кримі-
налістики поглядів, тобто певна 
парадигма, яка дасть змогу від-
разу зрозуміти рамки та харак-
тер об’єкта і предмета, цілей 
і завдань, структури і методу 
дослідження.

Гальмуючим чинником фор-
мування загальної теорії кри-
міналістики слід визнати й від-
сутність єдиного підходу до 
розроблення її системи, погля-
ди на яку неодноразово змінюва-
лись під впливом різноманітних 
об’єктивних і суб’єктивних чин-
ників. Наукові дискусії навколо 
вдосконалення системи кримі-
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налістики не вщухають і сьогод-
ні. Прагнення вчених розробити 
оптимальну, еталонну систему 
криміналістики зумовили поя-
ву в літературі різноманітних 
точок зору як на її структуру, 
так і на зміст.

Аналіз новітньої криміналіс-
тичної літератури дає можли-
вість об’єднати всіх учених за їх 
ставленням до проблеми форму-
вання системи науки у три групи:  

– прибічники збільшення 
кількості розділів системи кри-
міналістичної науки; 

– прибічники повернення до 
двоелементної системи кримі-
налістики (загальна і особлива 
частини); 

– прибічники чотириелемент-
ної системи криміналістики.

Щодо першої концепції, то 
її прибічники, посилаючись 
на зростання обсягу сучасних 
криміналістичних знань, про-
понують розширити рамки тра-
диційної системи науки кримі-
налістики за рахунок введення 
нових елементів. Так, М. В. Сал-
тевський до основних розділів 
системи – методології науки кри-
міналістики, криміналістичної 
техніки, криміналістичної так-
тики та криміналістичної мето-
дики, вводить новий елемент – 
криміналістичне слідознавство1. 
Г. О. Зорін і О. Г. Філіппов вважа-
ють за необхідне ввести новий,  
п’ятий елемент у систему кримі-
налістики – розділ, що включає 

1 Салтевський М.  В. Криміналістика: підруч-
ник у 2-х ч. Ч. 1. – Х.: Консум, 1999. – С. 10.

в себе питання організації розслі-
дування злочинів2. А. В. Дуло- 
вим у систему криміналісти-
ки було введено також п’ятий 
розділ під назвою «Криміналіс-
тична стратегія»3. Деякі вчені 
пропонують більш дрібне ком-
понування основних розділів 
системи науки криміналістики, 
називаючи їх досить складними 
термінами, наприклад, мікро-
об’єктологія, субстанціологія4, 
ейдологія, фактологія, евристи-
ка, феноменологія5, адвокато- 
логія6 та ін. 

Характерною особливістю су- 
часного періоду розвитку кримі-
налістики слід визнати бажан-
ня окремих науковців реані-
мувати двоелементний підхід 
до розбудови системи криміна-
лістики. Зокрема, Л. Я. Драп- 
кін пропонує у системі криміна-
лістики виділяти загальну час-
тину, яка об’єднує загальну  

2 Зорин Г. А. Теоретические основы крими-
налистики. – Минск: Амалфея, 2000. – С. 23;  
Филиппов А. Г. О системе отечественной 
криминалистики // Государство и право. – 
1999. – № 8. – С. 41.
3 Криминалистика: учеб. пособие / А. В. Ду- 
лов, Г. И. Грамович, А. В. Лапин и др.; под 
ред. А. В. Дулова. – Минск: НКФ «Экопер-
спектива», 1996. – С. 272-289.
4 Див.: Криміналістика. Навчально-мето-
дичне забезпечення / О. А. Кириченко,  
І. Г. Кириченко, Г. І. Васильєв, В. Д. Берназ, 
М. М. Колюка. – Одеса, 2000. – С. 19-35.
5 Див.: Зорин Г. А. Вказ. праця. – С. 23.
6 Див.: Баев О. Я. Криминалистическая 
адвакотология как подсистема науки кри-
миналистики // Профессиональная дея-
тельность адвоката как объект кримина-
листического исследования: сб. науч. тр. –  
Екатеринбург, 2002. – С. 17.
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5 теорію, загальні положення кри-
міналістичної техніки, тактики 
і методики, та особливу частину, 
яка розкриває специфіку засто-
сування цих загальних поло-
жень у розслідуванні окремих 
видів і груп злочинів1. Н. І. Клі-
менко переконана, що поділ нау-
ки криміналістики на загальну 
і особливу частини є найбільш 
доцільним, оскільки підкреслює 
їх єдність та залежність один від 
одного. «Можна спорити, – кон-
статує вона, – тільки щодо зміс-
ту загальної і особливої частин»2. 
На думку В. Є. Корноухова, 
загальна частина криміналісти-
ки складається з двох розділів: 
закономірностей, що відобража-
ють злочинну діяльність в обста-
новці вчинення злочину, і теорії 
розслідування злочинів. Особли-
ва частина включає до себе мето-
дики розслідування окремих 
видів злочинів3. А. Ф. Волобу-
єв вважає, що зміст криміналіс-
тики доцільно систематизувати 
відповідно до структури її пред-
мета за принципом «від загаль-
ного до особливого». Зазначений 
підхід передбачає поділ кримі-
налістики на загальну і особли-

1 Драпкин Л. Я. Ситуационный подход и 
система криминалистики // Предмет и систе-
ма криминалистики в свете современных 
исследований: сб. науч. тр. – М., 1988. – С. 82. 
2 Клименко Н. И. Криминалистика как нау-
ка: монография. – К.: НВТ «Правник», 
1997. – С. 27.
3 Корноухов В. Е. Введение в курс кримина-
листики // Криминалистика. Общая часть /  
под ред. В. Е. Корноухова. – М.: НОРМА-
ИНФРА-М, 2000. – С. 20. 

ву частини. «Саме за таких умов, 
– наголошує він, – криміналісти-
ка здатна сформувати класичну 
структуру, що застосовується в 
галузях права та інших юридич-
них науках. Вона більш адекват-
но відображає предметну галузь 
криміналістики і набуває логіч-
ної стрункості»4.

Наведені позиції, безумов-
но, далеко не всі з числа тих, які 
висловлені в літературі щодо сис-
теми криміналістики, свідчать 
про те, що дана проблема зали-
шається однією з найбільш дис-
кусійних наукознавчих проб- 
лем. У зв’язку з цим убачаєть-
ся за доцільне висловити дея-
кі судження щодо формуван-
ня структури та змісту системи 
криміналістики.

По-перше, розширення сфе-
ри наукового пошуку, накопи-
чення нових знань, потреба в їх 
упорядкуванні об’єктивно обу-
мовлюють необхідність у кори-
гуванні існуючої системи науки 
криміналістики. Дійсно, наукові 
новації (теорії, вчення), що про-
понуються, не завжди вписують-
ся у традиційні рамки систем-
них утворень, залишаються поза 
визначених структурних елемен-
тів або породжують зайві дискусії 
щодо їх місця у системі наукових 
знань.
4 Волобуев А. Ф. Концепция Р. С. Белкина о 
предмете криминалистики и ее влияние на 
систему науки // Роль и значение деятель-
ности Р. С. Белкина в становлении совре-
менной криминалистики: матер. междунар. 
науч. конф. (к 80-летию со дня рождения  
Р. С. Белкина). – М., 2002. – С. 93-94.
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Разом з тим, реформування, 
тобто не просто збільшення або 
зменшення елементного скла-
ду системи криміналістики, а 
докорінна зміна концепції щодо 
її формування, можливе тільки 
за умов досягнення наукою кри-
міналістикою певного рівня сво-
го розвитку. Йдеться насампе-
ред про загальну теорію і рівень 
її розвитку, а також наявність 
відповідного наукового арсена-
лу, впорядкувати який передба-
чається за новими принципами. 
При цьому слід враховувати, що 
нагромадження наукового мате-
ріалу, теоретичних розробок – 
це складний, еволюційний про-
цес, який постійно триває.

По-друге, вдосконалення сис-
теми криміналістики має здій-
снюватись із врахуванням існу-
ючих наукових парадигм щодо 
її предмета, оскільки система 
науки і є певним чином структу-
роване знання про її предмет.

По-третє, систематизація 
криміналістичних знань повин- 
на здійснюватись за певними, 
чітко визначеними критеріями. 
Так, якщо визнати панівною 
концепцію, за якою предмет 
криміналістики становлять 
закономірності, що проявля-
ються як при вчиненні злочи-
нів, так і при їх розслідуванні 
та судовому розгляді, то саме ці 
закономірності в їх структуро-
ваному вигляді і можуть висту-
пати критерієм систематиза-
ції криміналістичних наукових 
знань, тобто системі закономір-

ностей, що входять до предмета 
криміналістики, повинна відпо-
відати система наукових знань.

По-четверте, найбільш істот-
ними ознаками придатності тієї 
чи іншої системи слід вважати 
логічність розташування нау-
кових знань і характер стосун-
ків між її елементами. Якщо 
буде визнано, що тільки пев-
на модель – чотириелементна 
чи двоелементна – здатна забез-
печити реалізацію змістовних, 
функціональних, субординацій-
них, координаційних зв’язків 
між її елементами, то саме цю 
модель треба визнати оптималь-
ною за даних умов. При цьому 
в такого роду моделі поряд із 
існуючими елементами доціль-
но визначити і ті, яких немає, 
але бажано мати, що надавало б 
змогу розглядати цю модель як 
своєрідний орієнтир здійснення 
наукового пошуку. Дійсно, ана-
ліз моделі одразу б надавав мож-
ливість бачити прогалини, які 
необхідно заповнювати відповід-
ними науковими розробками.

По-п’яте, незважаючи на чис-
ленні пропозиції щодо конфігу-
рації системи науки криміналіс-
тики, все ж таки головними її 
елементами, у тій чи іншій інтер-
претації, виступають: загальна 
теорія, криміналістична техні-
ка, криміналістична тактика та 
методика розслідування окре-
мих видів злочинів. У той же час 
самі зазначені елементи явля-
ють собою системні утворен-
ня більш низького рівня. Так, 
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5 загальна теорія як розділ науки 
криміналістики включає в себе 
теорії загальнокриміналістич-
ного рівня, тоді як окремо нау-
кові теорії (вчення) входять до 
загальних положень відповід-
них розділів науки криміналіс-
тики – криміналістичної техні-
ки, криміналістичної тактики 
та криміналістичної методики.

По-шосте, відносини підпо-
рядкованості цілого і частини, 
що існують між предметами 
загальної теорії криміналістики 
та окремих криміналістичних 
теорій, виступають тим крите-
рієм, який дозволяє віднести ту 
чи іншу теоретичну побудову до 
теорії певного рівня. 

По-сьоме, загальні поло-
ження, якими розпочинаються 
такі розділи системи, як кри-
міналістична техніка, кримі-
налістична тактика та кримі-
налістична методика, доцільно 
розглядати як сукупність тео-
ретичних побудов, що скла-
дають резерв для формування 
самостійних окремих криміна-
лістичних вчень.

У криміналістичній літера-
турі на сьогодні існують багато 
в чому протилежні точки зору 
й щодо розуміння самих окре-
мих криміналістичних теорій 
(вчень) та визначення їх міс-
ця у системі криміналістики. 
Погоджуючись в цілому з тим, 
що окремі криміналістичні тео-
рії (вчення) є складовою части-
ною загальної теорії криміналіс-
тики, передують останній або, 

навпаки, породжуються нею1 і 
досліджують тільки певне коло 
закономірностей об’єктивної 
дійсності з числа тих, які 
вивчає криміналістика в ціло-
му, тобто розкривають законо-
мірні зв’язки не всіх «абстракт- 
них» об’єктів ідеалізованої мо- 
делі, а лише деякі з них, що, 
власне, і дозволяє говорити про 
їх різноманітність2, вчені-кри-
міналісти висловлюють різні 
підходи щодо обґрунтування 
можливості віднесення тих чи 
інших теоретичних побудов до 
рівня окремої криміналістич-
ної теорії та визначення їх міс-
ця у системі криміналістики.

Дійсно, теоретична база кри-
міналістики безперервно видоз-
мінюється, поповнюючись тео-
ріями різного ступеня зрілості, 
наукової та практичної значу-
щості. На сьогодні можна ствер-
джувати, що криміналістика, 
як і будь яка інша наука, являє 
собою систему теорій, оскільки 
«лише будучи системою теорій, 
наука здатна пояснювати різно-
манітні явища і зв’язки у сучас-
ному та пророкувати хід розвит- 
ку у майбутньому»3. Водночас 
заявки та твердження про вже 

1 Белкин Р. C. Курс криминалистики: в 3-х 
т. Т. 2: Частные криминалистические теории. 
– М.: Юристъ, 1997. – С. 19.
2 Эксархопуло А. А. Криминалистическая 
теория: формирование и перспективы раз-
вития в условиях НТР: автореф. дис. ... д-ра 
юрид. наук: 12.00.09. – СПб., 1993. – С. 12.
3  Штофф В. А. Проблемы методологии 
научного познания. – М.: Наука, 1978. –  
С. 20.



Le Criminaliste Premier Imprimeur № 11/2015

41
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

1
/2

0
1

5

сформовану ту чи іншу нову тео-
рію або необхідність створення 
такої мають бути максимально 
аргументованими, з огляду на 
те, що далеко не всі теоретичні 
побудови можуть претендува-
ти на рівень окремих наукових 
теорій. Так, В. О. Образцов про-
понує створити «загальну (виді-
лено нами. – В. Ж.) криміналіс-
тичну теорію взаємодії, наукова 
та практична потреба в якій від-
чувається все виразніше»1.

Уявляється, що таке станови-
ще частково пов’язане з досить 
вільним тлумаченням багато в 
чому дискусійної тези Р. С. Бєл-
кіна про те, що «резерв системи 
(маються на увазі окремі теорії. –   
В. Ж.) складають окремі теоретич-
ні побудови або деякі сукупності 
таких побудов, ступінь консоліда-
ції яких може оцінюватися по різ-
ному тим чи іншим дослідником. 
Від цієї оцінки залежить визнан- 
ня подібної сукупності окремою 
криміналістичною теорією або 
заперечення такої якості»2.

Зазначений підхід не сприяє 
вирішенню розглядуваних проб- 
лем, а, навпаки, породжує зайві 
дискусії. На нашу думку, всі 
нововведення, які претендують 
на статус «окремої криміналіс-
тичної теорії», мають співвідно-
ситися з тими критеріями, які 
1 Образцов В. А. Проблемы формирования 
объекта криминалистики // Предмет и систе-
ма криминалистики в свете современных 
исследований: сб. науч. тр. – М., 1988. – С. 37.
2 Белкин Р. С. Криминалистика: проблемы, 
тенденции, перспективы. Общая и частные 
теории. – М.: Юрид. лит., 1987. – С. 144. 

розроблені або потребують роз-
робки у криміналістиці. Нехту-
вання ж цими критеріями при-
зводить до суто суб’єктивної, 
іноді без достатньої наукової 
аргументації оцінки результа-
тів наукового пошуку, до штуч-
ного механічного перенесення 
в загальну теорію таких теоре-
тичних побудов, яким надано 
статус окремої криміналістич-
ної теорії за власним бажан-
ням того чи іншого науковця. 
До сумнівних теоретичних кон-
струкцій можна віднести такі 
«теорія криміналістичного про-
грамування експертно-креатив-
них систем»3, «криміналістична 
гомологія»4, «теорія ускладне-
ного безпосереднього пізнання», 
«теорія розпізнання»5, «кримі-
налістичне вчення про знаряд-
дя злочину (криміналістичне 
зброєзнавство)»6, «криміналіс-
тична одорологія»7 та ін.

3 Див.: Зорин Г. А. Теоретические основы 
криминалистики. – Мн., 2000. – С. 19. 
4 Див.: Образцов В. А. Криминалистическая 
дидактика: еще раз об изменении научной 
парадигмы // Российское законодательство и 
юридические науки в современных услови-
ях: состояние, проблемы, перспективы: сб. 
науч. тр. – Тула, 2000. – С. 57. 
5 Див.: Криминалистика. Общая часть / 
под ред. В. Е. Корноухова. – М.: НОРМА-
ИНФРА-М, 2000. – С. 54-60. 
6 Див.: Образцов В. А., Хвалин В. А. О кри-
миналистическом учении об орудии преступ- 
ления // Тезисы Всероссийских криминали-
стических чтений, посвященных 100-летию 
со дня рождения профессора А. Н. Василье-
ва. – М., 2002. – С. 104.
7 Див.: Басай В. Д. Основи криміналістичної 
одорології: автореф. дис. ...д-ра юрид. наук: 
12.00.09. – К., 2003.
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доцільно здійснювати оцінку 
тієї чи іншої теоретичної побу-
дови з точки зору наявності у неї 
ознак теорії, то для їх визначен-
ня зроблені лише перші кроки. 
Так, Р. С. Бєлкін серед такого 
роду критеріїв насамперед виді-
ляє загальні засади формуван-
ня і обґрунтованість висновків1. 
Крім того, як здається, кожна 
окрема криміналістична теорія 
повинна мати об’єкт, предмет та 
методи дослідження, розкрива-
ти її зміст і характер стосунків 
з іншими теоріями (вченнями), 
1 Белкин Р. С. Криминалистика: проблемы, 
тенденции, перспективы. Общая и частные 
теории. – М.: Юрид. лит., 1987. – С. 145.

визначати ціль, завдання, функ- 
ції та місце у системі криміналіс-
тики, формуватися на певній нау-
ковій гіпотезі, мати необхідне 
емпіричне підґрунтя, а також від-
повідний ступінь консолідації, що 
обумовлює можливість виділен-
ня певних закономірностей, які 
доповнюють, уточнюють предмет 
науки криміналістики в цілому.

Таким чином, розв’язання 
цих та інших проблем є необ-
хідною умовою успішного роз-
роблення концептуальних під-
ходів до формування загальної 
теорії криміналістики як систе-
ми засадничих положень здій- 
снення наукового пошуку в цій 
царині знань.
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Думается, не будет преувели-
чением утверждать, что пробле-
ма истины является ключевой 
как для правоведения в целом, 
так и для криминалистики и уго-
ловного процесса в частности. 

Целью любого научного иссле-
дования является поиск исти-
ны. Вместе с тем, сам феномен 
истины представляет собой пре-
дельно общее, сложное и зача-
стую противоречивое явление, 

OBJECTIVE VS. ADVERSARY TRIAL:  
IN THE SEARCH OF “THE  THIRD WAY”*

Oleksiy STOVBA
PhD in Law, Barrister, Associate Professor of Theoretical 
and Practical Philosophy Chair of Law Department of Kara-
zin Kharkiv National University (Ukraine)**

* Объективность vs. состязательность: в поисках «третьего пути».
** Стовба Алексей Вячеславович – кандидат юридических наук, адвокат, доцент кафедры 
теоретической и практической философии Харьковского национального университета имени 
В. Н. Каразина (Украина).

Abstract
The problem of truth is crucial for law in general and for criminalistics and criminal 

procedure in particular. The aim of any scientific research is the truth search. Same time 
the idea of truth is a very common, complex and often contradictory phenomenon that 
helps to find science aims. The problem of truth in relation of fundamental jurisprudence 
is conceptualized and developed. In the field of procedural science the problem of truth 
is different. It is researched in the context of the balance of its various types: objective, 
subjective, legal, procedural, judicial, etc. The procedural meaning of the truth problem 
is complicated by the fact that scientists and specialists in the field of criminal procedure 
do not have opportunity to lean on the legislator authority. The Criminal Procedural Code 
of Ukraine as a legal act clearly gives priority to achievements of adversary trial. Previ-
ous Code provided for other approach – principle of the primacy of the objective truth. 
Some reputable scientists are also very skeptical to the problem of transition from objec-
tive truth to the principle of the adversarial principle.

Key words. Objective trial, adversary trial, criminal justice, criminal procedure, 
truth, evidence.

ПРОБЛЕМИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА 
ТА ПРОЦЕСУ

CRIMINAL LAW AND PROCEDURE ISSUES



A First Printed Criminalist № 11/2015

46
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

1
/2

0
1

5 которое ставит в тупик ученых, 
заставляя задаться вопросом о 
том, что же, собственно, ищет 
та или иная наука. При этом, 
если в сфере фундаментального 
правоведения вопрос об истине  
применительно к юриспруден-
ции активно осмысляется и 
разрабатывается,1 то в процес-
суальной плоскости истина как 
таковая не представляет собой 
проблемы и исследуется исклю-
чительно в разрезе соотношения 
и баланса различных её разно-
видностей: истины объективной 
и субъективной, достигаемой в 
ходе состязательного либо инк-
визиционного процесса, юриди-
ческой, процессуальной, судеб-
ной и пр.2

Взятая в её процессуальном 
разрезе, проблематичность исти-
ны усложняется еще и тем, что 
ученые-процессуалисты в дан-
ном случае лишены возможно-
сти опереться на авторитет зако-
нодателя. Ведь нынешние УПК, 
как Украины, так и РФ, экспли-
цитно отдают приоритет состяза-
тельности её достижения, тогда 
как ранее действующие нормы 

1 Так, например, институтом государства и 
права РАН в 2011 г. была проведена междуна-
родная конференция по стандартам научности 
в сфере юриспруденции, в ходе которой осо-
бое внимание было уделено проблеме истины. 
Подробнее см.: Стандарты научности и homo 
juridicus в свете философии права: материалы 
пятых и шестых философско-правовых чте-
ний памяти академика В. С. Нерсесянца / отв. 
ред. В. Г. Графский. – М.: Норма, 2011. – 224 с.
2 См., напр., Мурадьян Э. М. Истина как 
проблема судебного права. – М.: Былина, 
2002. – С. 69-107.

предусматривали примат прин-
ципа объективной истины. Но 
юридическая наука, принимая 
во внимание нормы закона, не 
может механически воспроизво-
дить их, выполняя критическую 
функцию. Вследствие этого ряд 
авторитетных ученых на пост-
советском пространстве скепти-
чески относятся к упомянуто-
му выше переходу от принципа 
объективной истины к принци-
пу состязательности.

Так, известный украинский 
правовед, академик В. Ю. Ше- 
питько, рассматривая указанную 
проблему, отмечает, что досу-
дебное расследование должно 
строиться на принципах всесто-
роннего, полного и объективно-
го исследования обстоятельств 
дела. Справедливость расследо-
вания не может быть обеспечена 
без установления (доказывания) 
фактов, отражающих объектив-
ные обстоятельства события, 
что является предметом рассле-
дования.3 Как указывает укра-
инский ученый, в настоящее 
время дискуссионной остается 
проблема определения цели и 
конечного результата расследо-
вания, стремления к установле-
нию истины по делу. Существу-
ют позиции, которые отрицают 
возможность установления объ-
ективной истины в уголовном 

3 Шепитько В. Ю. Реформирование органов 
досудебного следствия и тенденции крими-
налистики // Юридическая наука и образо-
вание.– Минск: Право и экономика, 2010. –  
Вып. 3. – С. 205.
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судопроизводстве или предла-
гают заменить её иной кате-
горией – истина формальная 
(процессуальная, судебная, след- 
ственная).1 Однако, по мнению 
В. Ю. Шепитько, такие позиции 
являются ошибочными с мето-
дологической точки зрения.2  
Истина в уголовном процессе  
не может быть вероятност-
ной или ограничиваться видом 
или субъектом деятельности.  
В результате расследования и 
судебного разбирательства долж-
на устанавливаться объективная 
истина, при ином подходе след-
ственная деятельность стано- 
вится беспредметной. 

Сходной позиции придержи-
вается и авторитетный россий-
ский ученый Е. Е. Центров, кото-
рый указывает, что и нынешний 
УПК РФ отбросил термин «ис- 
тина» и противопоставил ему 
принцип состязательности уго-
ловного процесса, который осно-
ван на противоборстве сторон 
и вовсе не обязательно опира-
ется на всесторонность, объек-
тивность и полноту собирания 
и надлежащего исследования 
доказательств.3 В свою оче-
редь, российский исследователь  
Е. П. Ищенко, критикуя УПК 
РФ, отмечает, что он имеет более 
чем ярко выраженный состя-

1 Там же. – С. 206.
2 Там же. – С. 206.
3 Центров Е. Е. Дидактика криминалистики 
в свете её дифференциации и интеграции с 
уголовным процессом // Криминалист перво-
печатный.– 2014. – № 8. – С. 14.

зательный характер. Причем 
в его концепции состязатель-
ность рассматривается в отры-
ве от объективной истины и 
даже противопоставляется ей4. 
Вместе с тем установление исти-
ны в уголовном процессе насущ-
но необходимо. Это его общая, 
конечная цель, обусловленная 
действием объективных зако-
номерностей. В противном слу-
чае уголовное судопроизвод-
ство будет иметь вероятностный 
характер, когда все относитель-
но, приблизительно, условно, 
когда уголовное дело как бы рас-
следовано, а вынесенный при-
говор как бы справедлив5. На 
необходимости установления 
объективной истины настаива-
ет и В. С. Бурданова, указывая, 
что она достигается в ходе реали-
зации принципа объективности, 
всесторонности и полноты иссле-
дования обстоятельств дела.6

Свои аргументы есть и у сто-
ронников состязательности. Так, 
релятивизм подобной позиции 
в отношении вопросов истины 
объясняется тем, что юридиче-
ский факт – это не привычное 
для нас знание естественнона-
учного типа, объективно и одно-
значно отражающее реальное  

4  Ищенко Е. П. Об истине в уголовном про-
цессе // Воронежские криминалистические 
чтения: сб. науч. трудов / под ред. О. Я. Бае-
ва. – Воронеж: изд-во ВГУ, 2008. – Вып. 10. –  
С. 189. 
5  Там же. – С. 191.
6  Бурданова В. С. Поиски истины в уголов-
ном процессе. – СПб.: изд-во «Юридический 
центр-Пресс», 2003. – С. 13-16.
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5 событие, а скорее проекция 
сложной юридической деятель-
ности.1 Иными словами, факт 
сам по себе как «голая» кон-
статация происходящего явля-
ется юридически иррелевант-
ным. Правовым содержанием 
его наделяет исключительно 
человеческая интерпретация, 
осуществляемая в ходе состя-
зательного процесса. Чрезвы-
чайно выразительный пример 
этого приводит российский пра-
вовед Е. В. Тимошина. Являет-
ся ли факт передачи денег одним 
человеком другому в определен-
ной точке пространства соци-
альным? – спрашивает она. Ведь 
с последовательной позити-
вистской точки зрения это про-
сто соответствующие телодви-
жения людей по передаче друг 
другу некоего материального 
объекта – нарезанной бумаги. 
Однако понять, что представ-
ляет собой этот поведенческий 
акт – передачу взятки, благо-
творительного пожертвования, 
возврат долга или оплату ока-
занных услуг – можно только 
в процессе интерпретации его 
субъективно и интерсубъектив-
но значимого смысла2. Анало-
гичным образом и нахождение 
трупа со следами насильствен-
ной смерти вовсе не обязатель-
1 Александров А. С. Диспозитив доказыва-
ния и аргументация в уголовном судопроиз-
водстве // Российский ежегодник теории пра-
ва.– 2008. – № 1. – С. 473.
2 Тимошина Е. В. Правовая коммуникация 
и правовые системы // Труды ИГП РАН. –  
2013. – № 4. – С. 65.

но говорит о совершенном пре-
ступлении, поскольку палитра 
происшествия может колебать-
ся от умышленного убийства до 
необходимой обороны либо казу-
са. И речь не идет лишь о квали-
фикации происшедшего. Ведь 
так как ни следователя, ни про-
курора, ни адвоката, ни судьи 
не было на месте происшествия, 
они могут лишь интерпретиро-
вать доказательства в попытках 
установить картину случивше-
гося. При этом подобная интер-
претация напрямую зависит от 
того места, которое занимает 
сам интерпретатор: ведь сторона 
обвинения, несмотря ни на что, 
ищет, в первую очередь, доказа-
тельства вины подозреваемого, 
сторона защиты – доказатель-
ства невиновности и т.п. 

Таким образом, в ходе состя-
зательного процесса, защита 
и обвинение выдвигают свои – 
альтернативные – модели про-
исходящего, а присяжные и суд 
полномочны лишь решать, чья 
версия является более убеди-
тельной, сами при этом не осу-
ществляя никакой самостоя-
тельной деятельности по сбору 
доказательств. По мнению сто-
ронников состязательности в 
ходе поиска объективной исти-
ны суд сам вынужден стать на 
ту или иную позицию, заня-
тие которой само по себе уже 
лишает судью и присяжных воз-
можности объективной оценки 
доказательств сторон. В ходе же 
состязательности, как указывает  
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российский ученый-процессуа- 
лист А. С. Александров, суду 
надлежит сделать выбор меж-
ду аргументами состязающихся 
сторон, вместо того, чтобы про-
сто уступить объективной ис- 
тине единственной демонстра-
ции. Это качественный, иног- 
да этический выбор между дву-
мя конкурирующими версиями, 
каждая из которых подтверж-
дается какими-то доказатель-
ствами и поэтому предполагает 
преодоление разумных сомне-
ний1. Тем самым, с точки зре-
ния любого опытного судебного 
практика хорошо известно, что 
юридический процесс не явля-
ется заранее предопределенной 
прогрессией последовательных 
логических актов, в резуль-
тате которой прошлые собы-
тия могли быть восстановлены 
с абсолютной точностью2. При 
этом соответствующим обра-
зом меняется и понимание роли 
доказательства. Если для сто-
ронников объективной истины 
последняя признается установ-
ленной, когда доказывается пол-
ное соответствие между тем, что 
предполагалось, и тем, что уста-
новлено, при этом не оставляя 
никаких сомнений3, то для апо-
логетов состязательности дока-
зательство почти всегда явля-
ется неполным; в отличие от 
математической демонстрации 
реконструкция прошлых собы-

1 Александров А. С. Указ. соч. – С. 487.
2 Александров А. С. Указ. соч. – С. 482.
3 Бурданова В. С. Указ. соч. – С. 15.

тий происходит на основе опре-
деленной вероятности, а не абсо-
лютной уверенности4. 

Таким образом, можно кон-
статировать, что дихотомия 
состязательности/объективно-
сти кажется на сегодняшний 
момент неразрешимой – по край-
ней мере, в контексте класси-
ческого понимания истины как 
adequatio rei ad intellectus5. 
Ведь, с одной стороны, экспли-
цитный отказ от поиска истины 
и его замена чистым релятивиз-
мом «договорного правосудия» 
означает фактическое призна-
ние возможности злоупотреб- 
лений, когда виновным может 
быть признан человек, согла-
сившийся быть таковым вслед-
ствие принуждения, доброволь-
ного самооговора, подкупа и т.п. 
С другой стороны, обязывая суд 
самостоятельно искать доказа-
тельства вины/невиновности 
подсудимого, сторонники объек-
тивной истины заставляют суд 
занять определенную позицию, 
которая сама по себе уже лиша-
ет судью и присяжных той самой 
дистанцированности от обстоя-
тельств дела, которая является 
залогом вынесения объективно-
го решения.

Можно предположить, что 
истоки подобного положения 
дел следует искать не в обсто-
ятельствах текущего момента, 
но в исторически сложившихся 

4 Александров А. С. Указ. соч. – С. 482.
5 Соответствие вещи нашим представлени-
ям (лат.).
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5 концепциях истины. Как извест-
но, в истории философии имеет-
ся два классических варианта 
подходов к достижению истины. 
Один из них, получивший на- 
звание рационализма, исходил  
из того, что абсолютная исти-
на объективно достижима. Сред-
ством её достижения были апри-
орные, общие идеи, имманентные 
разуму. Таким образом, в ходе 
дедукции все множество эмпи-
рических фактов как бы «просе-
ивалось» сквозь сито категорий 
разума, давая на выходе резуль-
тат в виде объективной исти-
ны – соответствия содержания 
сознания познающего субъекта 
объекту познания. Сторонника-
ми подобной позиции являлись 
такие философы континен-
тальной Европы как Р. Декарт,  
Б. Спиноза, Г. Лейбниц.

С другой стороны, предста-
вители конкурирующего фило-
софского течения – эмпириз-
ма – утверждали, что в основе 
познания лежат не общие идеи 
разума, но частные факты, 
получаемые в ходе опыта. Тем 
самым любая истина носит не 
объективно-всеобщий, но част-
ный, конкретно-ситуативный 
характер. Разум, по выражению  
Дж. Локка, есть tabula rasa1, на 
которой опыт пишет свои пись-
мена. По мнению сторонников 
эмпиризма – английских фило-
софов Ф. Бэкона, Дж. Локка,  
Т. Гоббса – истинное знание обре-

1 Чистая доска (лат.)

тается в ходе индукции от част-
ного случая к общим выводам, 
которые, однако, носят не абсо-
лютный, но лишь относитель-
ный характер. Впоследствии 
подобные воззрения эволюцио-
нировали в сторону субъектив-
ного идеализма ирландского 
философа Дж. Бэркли и скепти-
цизма шотландца Д. Юма. 

Как несложно заметить, упо-
мянутые гносеологические моде-
ли лежат в основе двух различных 
правовых систем – континен-
тальной, полагающей источни-
ком права общую норму, закон, 
и англо-саксонской, где право 
заключено в прецеденте, част-
ном случае, которому придает-
ся нормативное значение. Если 
в континентальной системе все 
собранные по делу факты долж-
ны были быть «просеяны» сквозь 
«сито» общей нормы и, при 
соблюдении надлежащей про-
цедуры, обеспечить субъекту 
такой деятельности (суду, след-
ствию) абсолютное, объективно 
истинное знание о соответству-
ющем деле, то в англо-саксон-
ской системе права защита и 
обвинение конкурировали друг 
с другом в сборе фактов, созда-
вая альтернативные фактиче-
ские ряды и пытаясь убедить 
суд в достоверности своего набо-
ра фактов. 

В силу изложенного следу-
ет предположить, что описанная 
выше дилемма (объективная ис- 
тина/состязательность) сложи-
лась в нашей юридической нау-
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ке вследствие того, что на почву 
постсоветского уголовного про-
цесса (принадлежащего к кон-
тинентальной системе) пытают-
ся привить состязательность, 
которая по своей сути принад-
лежит иной – англо-саксон-
ской – правовой системе. На 
наш взгляд, методологический 
выход из этого тупика следу-
ет искать в виде того «третьего 
пути», который способен выве-
сти нас из пределов упомянутой 
дихотомии. Для этого следует 
отказаться как от концепции 
объективной истины, дости-
жимой лишь в виде исклю-
чения при особо благоприят-
ных обстоятельствах, так и от 
релятивизма в вопросах исти-
ны сторонников состязательно-
сти. Представляется, что выход 
лежит в сфере имплементации в 
процессуальную сферу концеп-
ции истины, которая получила 
в науке и философии название 
«когерентной». 

Теория когеренции (соответ-
ствия) была разработана в ХХ 
веке представителями филосо-
фии неопозитивизма, венски-
ми философами О. Нейратом 
и Р. Карнапом. Данная теория 
заключается в том, что истин-
ность основана на согласован-
ности предложений в опреде-
ленной системе. Любое новое 
предложение истинно, если оно 
может быть введено в систе-
му, не нарушая её внутрен-
ней непротиворечивости. Быть 
истинным – значит быть эле-

ментом непротиворечивой сис- 
темы1. 

Подобное понимание истины 
оказывается неожиданно пло-
дотворным для уголовного про-
цесса, имея соответствующие 
аналоги в УПК Украины 2012 г.  
Так, согласно ст. 94 УПК Украи-
ны, следователь, прокурор, след-
ственный судья, суд должны 
оценивать совокупность собран-
ных доказательств в т.ч. с точ-
ки зрения их достаточности и 
взаимосвязи для принятия соот-
ветствующего процессуально-
го решения. Тем самым соот-
ветствующее процессуальное 
решение принимается лишь в 
тех случаях, когда имеющие-
ся по делу доказательства скла-
дываются между собой в непро-
тиворечивую систему, т.е. когда 
между этими доказательства-
ми нет никаких противоречий, 
которые нельзя было бы разумно 
объяснить. Как указывают авто-
ры комментария к ст. 94 УПК 
Украины, взаимосвязь доказа-
тельств означает их взаимную 
согласованность между собой, 
отсутствие между ними проти-
воречий, которые бы не были 
четко и логично объяснены2.

Следует подчеркнуть, что 
отправным пунктом формирова-
ния такой – непротиворечивой 

1 Философский словарь / под ред. И. Т. Фроло-
ва. – 7-е изд., перераб. и доп. – М.: Республика, 
2001. – С. 250.
2 Науково-практичний коментар КПК 
України: у 4 т. / за ред. О. В. Стовби. – Харків, 
2013. – Т. 1. – С. 281.
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5 системы доказательств – явля-

ется исходная презумпция, свое- 
образная версия, которую, по 
мнению субъекта оценки, долж-
ны подтвердить соответствую-
щие доказательства. В зависи-
мости от того, кто осуществляет 
подобную оценку (обвинение, 
защита, суд), это может быть  
презумпция вины лица, его неви-
новности, презумпция наличия 
либо отсутствия события пре- 
ступления и пр. В любом случае, 
эта презумпция – так сказать, 
рабочая версия, должна быть 
способной свести всю совокуп-
ность имеющихся по делу фак-
тов в непротиворечивую систе-
му. В том же случае, если одно 
или несколько доказательств 
выбиваются из этой системы, 
противоречат отправной точ-
ке сведения фактов в единое 
согласованное целое, и это про-
тиворечие не может быть логи-
чески устранено, то сама систе-
ма подлежит пересмотру. Так, 
например, если в версию о вине 
лица в совершении убийства, 
подтвержденную рядом дока-
зательств, не вписывается под-
твержденное свидетелями али-
би, и это алиби не может быть 
опровергнуто, то соответству-
ющая система – совокупность 
собранных по делу доказа-
тельств – подлежит пересмотру 
на основании иной презумпции. 

Необходимо отметить, что 
материальной основой для фор-
мирования подобной – непро-
тиворечивой – системы доказа-

тельств является деятельность 
по сбору необходимых факти-
ческих данных. Как известно, 
ранее соответствующая деятель-
ность возлагалась в т.ч. и на суд, 
который в ряде случае был обя-
зан дать отдельное поручение 
органам досудебного следствия 
провести следственные действия 
(ст. 315-1 УПК Украины 1960 г.), 
направить дело на дополнитель-
ное расследование и т.п. В то же 
время действующий УПК Украи-
ны исключает суд из числа лиц, 
уполномоченных собирать дока-
зательства, возлагая их сбор на 
сторону обвинения и сторону 
защиты, потерпевшего, пред-
ставителя юридического лица, 
в отношении которого осущест-
вляется уголовное производство 
(ч. 1 ст.93 УПК). Упразднен и 
институт направления дела на 
дополнительное расследование. 
Означает ли это, что суд дол-
жен целиком и полностью реля-
тивизировать истину судебно-
го процесса, довольствуясь тем, 
что предоставили ему стороны? 
На этот вопрос стоит дать отри-
цательный ответ. Так, согласно  
ч. 3 ст. 333 УПК Украины 2012 г. 
суд по ходатайству сторон уго-
ловного производства имеет пра-
во поручить органу досудебного 
расследования провести опреде-
ленные следственные действия в 
том случае, если во время судеб-
ного рассмотрения выявится 
необходимость в установлении 
либо проверке обстоятельств, 
которые имеют существенное 
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значение для дела и они не могут 
быть установлены либо прове-
рены иным путем. В случае же, 
если достаточные доказатель-
ства для установления виновно-
сти лица в суде не установлены, а 
возможности их получить исчер-
паны, суд выносит не оправда-
тельный приговор, а постановля-
ет определение о прекращении 
на указанном основании уго-
ловного производства (п. 3 ч. 1  
ст. 284 УПК). Следовательно, 
в свете указанных норм суд не 
должен слепо следовать утвер- 
ждениям сторон, но критически 
исследовать их, принимая лишь 
ту версию, которая наиболее убе-
дительно (логически непротиво-
речиво) увязывает воедино всю 
совокупность имеющихся фак-
тов. В случае же, если ни одна 
из позиций сторон не отвечает 
указанным критериям, суд име-
ет право предложить сторонам 
собрать дополнительные дока-
зательства для установления 

спорных обстоятельств. Отсюда 
можно сделать вывод, что в ука-
занных нормах соблюден разум-
ный баланс между принципами 
состязательности и объектив-
ной истины в пользу принци-
па, который может быть назван 
принципом когерентности.

Итак, стоит предположить, 
что антиномия состязатель-
ности и объективной истины 
может быть снята благодаря 
обращению к принципу коге-
рентности. Представляется, что 
концепция когерентной исти-
ны может стать перспективной 
методологической основой для 
дальнейших исследований не 
только в сфере уголовного про-
цесса, но и в области крими-
налистики, между которыми, 
как неоднократно отмечалось, 
существует тесная и неразрыв-
ная взаимосвязь1. 
1 Подробнее об этом см.: Шепитько В. Ю. 
Указ. соч. – С. 201; Центров Е. Е. Указ. соч. –  
С.10-11.
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DETECTIVES OF NATIONAL  
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деятель науки и техники Украины (Украина).

Abstract
The article is devoted to legal and criminalistic problems of dual authorities of 

detectives of National Anti-Corruption Bureau of Ukraine (NAB). Author wrote 
legal and theoretical approaches to law and criminalistic support of NAB detec-
tives authorities realization. It is demonstrated that detectives must be study in 
one of the best Universities of Ukraine that specialized in Law. Author is pro-
posed to teach them Theory of forensic intelligence, Criminalistics, Methodics of 
investigation of corruption, Tactics of forensic intelligence activities on the cor-
ruption, Detective and Investigator cooperation with forensic intelligence officers 
and other officers of law enforcement bodies, etc. It is also necessary to prepare 
special Criminalistics textbook, that could include all topics connected with prob-
lem of detectives dual authorities. Author is also recommended to gave re-study 
course for detectives in special Institutes, departments with participation of expe-
rienced detectives.

In the article author is analyzed Criminal Procedure Code of Ukraine changes. 
Special attention is paid to optimization of NAB detectives authorities. It is pro-
posed to create special forensic intelligence officer in the investigative groups.

Key words. Detectives, authorities, corruption, investigation, legal and crimi-
nalistic support.
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5 Мы, к сожалению, живем в 
эпоху когда в характере преступ-
ности происходят существенные 
изменения, набирает обороты 
профессиональная преступность, 
преступники все чаще и чаще 
используют не только новые спо-
собы и средства осуществления 
криминальных деяний, но и кор-
румпированные связи, возраста-
ет технический потенциал кри-
миналитета, который широко 
использует в преступных целях 
достижения научно-техниче-
ского прогресса. За отдельными 
видами преступлений государ-
ство почти полностью потеряло 
контроль (преступления в сфере 
приватизации государственно-
го и общественного имущества, 
в сфере отмывания преступно 
нажитых средств, преступле-
ния, совершаемые в сфере госу-
дарственных закупок, с исполь-
зованием сети интернет и т. п.). 
Особую озабоченность со сторо-
ны государства и гражданско-
го общества вызывают корруп- 
ционные преступления.

Коррупция (от лат. «сorrup- 
tion» – «порча», «испортить», в 
современном итальянском язы-
ке – «испорченный», «подкуп- 
ленный», «распущенный») рас-
сматривается как использование 
должностным лицом своего слу-
жебного положения для полу-
чения неправомерной выгоды. 
Очень точно раскрывается сущ-
ность этого слова в Новом толко-
вом словаре украинского языка 
как «подкупность, продажность 

должностных и общественных 
деятелей»1.

Эффективное, качественное 
противодействие коррупции не 
возможно без должного научно-
го обеспечения антикоррупцион-
ной деятельности. Уровень тако-
го обеспечения, на наш взгляд, 
не соответствует требованиям 
эффективной борьбы с этим опас-
нейшим видом правонаруше-
ний. Важнейшим направлением 
оптимизации противодействия 
коррупции является правовое 
и криминалистическое обеспе-
чение деятельности правоох-
ранительных и судебных орга-
нов. Эта проблема является той 
задачей, от решения которой во 
многом зависит эффективность 
всех направлений борьбы с этим 
явлением. По проблеме борьбы 
с коррупцией имеются множе-
ство публикаций в уголовной, 
криминологической и кримина-
листической литературе, одна-
ко правовые и криминалисти-
ческие проблемы двойственных 
полномочий детективов НАБУ, 
призванных проводить досу-
дебное расследование корруп-
ционных преступлений еще не 
нашли своего должного разре-
шения в юридической литерату-
ре. Целью этой статьи является 
критический анализ существу-
ющих полномочий детективов, 

1 Новий тлумачний словник української 
мови у трьох томах / 1 том А-К, Видання 
друге виправлене / укладачі: В. Яременко,  
О. Сліпушко. – К.: Вид-во «АКОНІТ», 
2001. – C. 901.
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выявление важнейших проб- 
лем их реализации на практи-
ке и формулирование предложе-
ний по подготовке детективов, 
по совершенствованию законо-
дательства.

Коррупция имеет всеобщий, 
глобальный характер. Как отме-
чается в резолюции «Коррупция 
в сфере государственного управ-
ления», принятой VIII Кон-
грессом ООН по предупрежде-
нию преступности и обращению 
с правонарушителями (Гавана, 
27 августа 1990 г.) «проблема 
коррупции в государственных 
администрациях носит все-
общий характер и… несмотря 
на то, что она особенно пагуб-
но влияет на страны с нераз-
витой экономикой, это влия-
ние ощущается во всем мире»1. 
По данным Мирового банка на 
взятки в мире тратится более  
80 млрд. долларов США, что 
превышает национальный вало-
вой доход Украины.

На постсоветском простран-
стве считается, что одним из 
основоположников укрепления 
коррупции на государственном 
уровне по масштабности вымо-
гательства, получения взяток, 
хищений казенного имущества 
и из-за иных злоупотреблений 
коррупционером № 1 явля-
ется Александр Меньшиков.  
В литературе предлагалось даже 

1 Міжнародні правові акти та законодав-
ство окремих країн про корупцію / упоряд.: 
М. І. Камлик та ін. – К.: Школяр, 1999. –  
C. 65.

ввести орден Меньшикова для 
взяточников и расхитителей. 
Последователи этого казнокра-
да с целью собственного обога-
щения успешно реализуют его 
идеи и в наши дни.

Сегодня нет более острой и 
одной из трудно преодолимых 
проблем современности чем кор-
рупция. Коррумпированность, 
подкупность и продажность 
чиновников, а также обществен-
ных деятелей, на которых воз-
ложено исполнение публичных 
функций, известно с давних 
времен. По этому поводу Шарль 
Монтескье утверждал: «извест-
но из опыта веков, что любой 
человек, который владеет вла-
стью, склонен ею злоупотреб- 
лять, и этот человек будет идти 
в этом направлении, пока не 
достигнет необходимой для него 
цели»2.

В последнее двадцатилетие 
коррупция приобрела в Украи-
не невиданный ранее размах и 
влияние на политические, эко-
номические и иные социальные 
процессы. «Украина по уровню 
коррупции занимает 144 место 
из 174 стран мира»3. Такое 
положение вызывает серьезную 
обеспокоенность общества и госу-
дарства. Особую опасность пред-
ставляют коррумпированные 
2 Волженкин Б. Коррупция. – СПб.: 
Санкт-Петербургский юрид. ин-т Генераль-
ной прокуратуры РФ, 1998. – C. 6.
3 Шепитько В. Ю. Журавель В. А. Розсліду-
вання злочинів корупційної спрямованності: 
наук.-практ. посібник. – Х.: «Харків юридич-
ний», 2013. – C. 6.
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5 преступные деяния представи-
телей высшего эшелона власти в 
форме организованных преступ-
ных формирований, которые 
нередко пронизывают всю вер-
тикаль власти. Галопирует кор-
румпированность в правоохра-
нительных и судебных органах, 
что приводит к опасному пере-
рождению определенной части 
государственного аппарата в 
криминальный пласт, к поте-
ре доверия населения в государ-
ственные органы власти. Кор-
румпированная преступность 
характеризуются: высоким кри-
минальным ресурсом, стойко-
стью, распределением ролей и 
функций между участниками, 
криминальной инфраструкту-
рой, самофинансированием, 
конспирированностью, продви-
жением в правоохранительные 
органы своих функционеров. 

Для этого вида преступности 
характерным является ее латент-
ность и накопление значительно-
го экономического потенциала, 
коррумпированные преступники 
отмывают криминально нажи-
тые материальные ценности 
через легальное производство, 
банки, нередко содержит бое-
виков для рейдерских захватов 
и обеспечения охранных функ-
ций. Такая преступность име-
ет тенденцию к расширению, к 
подмене государственной вла-
сти. Она обладает свойством 
самовоспроизводства. Как орга-
низованный вид преступности 
она обладает специально соз-

данными структурами, которые 
длительное время занимают-
ся контрразведывательной дея-
тельностью, с использованием 
наиболее современных компью-
терных технологий, средств сле-
жения, прослушивания и т. п.  
Разрастающийся финансовый 
потенциал, использование ими 
компьютерных технологий рас-
ширяют возможности уста-
новления транснациональных 
связей преступников-корруп-
ционеров (наркотики, торговля 
людьми, оружием), что приво-
дит к эскалации организован-
ной международной преступно-
сти, которая на ряду с военной 
и экологической угрозой соз-
дает не только внутри страны, 
но и для человечества глобаль-
ную опасность. Уже не является 
редкостью когда в противодей-
ствии выявлению, раскрытию 
и расследованию преступлений 
данного вида криминалитетом 
используются не только такти-
ческого, но и стратегического 
характера средства и методы, 
которые рассчитаны на многие 
годы, на перспективу. 

Угрожающее распростране-
ние организованной коррум-
пированной преступности не 
позволяет правоохранитель-
ным органам вести эффектив-
ную борьбу в условиях активно-
го противодействия раскрытию 
и расследованию преступлений 
этого вида. Такое положение 
приобретает опасные тенден-
ции безнаказанности и дальней-
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шей эскалации коррупционных 
преступлений, что может при-
вести к точке невозврата, когда 
государство уже не сможет про-
тивостоять коррумпированной, 
организованной и сросшейся с 
ветвями власти преступности. 

Коррупция составляет зна-
чительную угрозу для демокра-
тии, государственного строитель-
ства, становления гражданского 
общества и которая является 
одной из проблем, требующей 
безотлагательного преодоления. 
Коррупция приобретает угро-
жающий характер эпидемии. 
Коррупция из социальной ано-
малии превратилась в прави-
ло и выступает обычным спосо-
бом решения проблем, стала во 
многих случаях, нормой функ-
ционирования власти и спо-
собом жизни значительной 
части уполномоченных субъек- 
тов власти. «Масштабы рас-
пространения коррупции пред-
ставляют угрозу национальной 
безопасности Украины. Это тре-
бует незамедлительного при-
менения системных и последо-
вательных мер комплексного 
характера»1. 

Поэтому не случайно в Укра-
ине на законодательном уровне 
принимаются серьезные меры в 
противодействии коррумпиро-
ванной преступности. В Украине 
сегодня действуют не один деся-
ток законов, указов Президен-

1 Указ Президента Украины «Национальная 
антикорупционная стратегия на 2011-2015 
годы» от 21 октября 2011 г. № 1001/2011.

та, нормативно-правовых актов 
Кабинета министров и ведомств, 
которые относятся к борьбе с кор-
рупцией и этот, в целом положи-
тельный, процесс продолжает-
ся, образована соответствующая 
правовая база, которая позволя-
ет вести реальную эффективную 
борьбу с этим явлением. Вме-
сте с этим, опыт показывает, что 
эффективность стратегии борь-
бы с коррупцией определяется 
не количеством предлагаемых 
мер, а их качеством, предусмот- 
ренным механизмом правопри-
менения, возможностью реально 
реализовать, принятые законы и 
нормативно-правовые акты.

Среди последних – наиболее 
значимыми являются Законы 
Украины «Об основах государ-
ственной антикоррупционной 
политике в Украине (Антикор-
рупционная стратегия)» на 
2014-2017 от 14 октября 2014 г.;  
«О Национальном антикорруп-
ционном бюро Украины от 
14.10.2014 г. «О внесении изме-
нений в некоторые законодатель-
ные акты Украины, относящие-
ся к обеспечению деятельности 
Национального антикоррупци-
онного бюро Украины и Нацио-
нального агентства по вопросам 
предупреждения коррупции» от 
12 февраля 2015 г., которыми 
созданы действенные механиз-
мы противодействия коррупци-
онным преступлениям.

Так, в разделе 4 Закона Украи-
ны «Об основах государственной 
антикоррупционной политики в 
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стратегия)» закреплена возмож-
ность анонимного сообщения о 
коррупции с соответствующими 
обязанностями государствен-
ных органов создать механиз-
мы для получения и проверок 
сообщений о фактах коррупции 
(в том числе анонимных), что 
существенно повысит оператив-
ность принятия мер к раскры-
тию и расследованию коррупци-
онных преступлений.

Статьей первой Закона «О на- 
циональном антикоррупцион-
ном бюро Украины» от 14 октя-
бря 2014 г. (далее НАБУ или 
Национальное бюро) определены 
задачи Национального бюро –  
это «противодействие уголов-
ным коррупционным правона-
рушениям, совершенным выс-
шими должностными лицами, 
уполномоченными на выполне-
ние функций государства или 
местного самоуправления, и 
представляющих угрозу нацио-
нальной безопасности». 

Данным Законом Украины 
были введены ранее не извест-
ные отечественному уголовно-
му процессу субъекты досудеб-
ного расследования – детективы. 
Детективы Национального анти-
коррупционного бюро Украины 
осуществляют досудебное рас-
следование коррупционных пре-
ступлений, к которым в соот-
ветствии с Законом относятся 
преступления, предусмотренные 
второй частью ст. ст. 191, 262, 
308, 312, 313, 410; ч. 1 ст. 357 

УК Украины в случаях их совер-
шения путем злоупотребления 
служебным положением, а так-
же преступления, предусмотрен-
ные статьями 354, 364, 364-1, 
364-2, 368-370 УК Украины.

В настоящее время продолжа-
ется набор детективов в Наци-
ональное антикоррупционное 
бюро Украины. При этом на 
должность детектива возможно 
попасть только на конкурсной 
основе – что дает возможность 
комиссии выбрать наиболее 
подготовленных, опытных для 
этой непростой работы. Однако, 
в этой бочке меда в законе име-
ется и ложка дегтя. Так, п. 1 
ст. 14 Закона дает возможность 
принимать на работу в качестве 
детективов и лиц, которые не 
имеют опыта работы на должно-
стях следователя или оператив-
ного уполномоченного, что на 
наш взгляд, существенно осла-
бит детективные подразделе-
ния и является неадекватным 
к профессиональному интеллек-
туальному уровню, а также слу-
жебному положению будущих 
подозреваемых – высших долж-
ностных лиц, уполномочен-
ных на выполнение функций 
государства или местного само- 
управления, и представляющим 
угрозу национальной безопас-
ности (Премьер-министр Украи-
ны, члены Кабинета Министров 
Украины, Генеральный проку-
рор Украины, его заместители 
и т. п.). Даже год стажировки 
в НАБУ, как это предусмотре-
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но в законе, не сотворит чуда  
в приобретении таким детек-
тивом необходимых професси-
ональных качеств. Кроме того, 
по нашему убеждению, здесь 
и в законе появилась лазейка  
для коррупции при принятии 
на работу в качестве детективов. 
Положения этой статьи, касаю-
щиеся приема на работу без про-
фессионального опыта не долж-
ны иметь место в данном законе. 
Мало того, в соответствии с п. 4  
ст. 10 Закона квалификацион- 
ные требования к професси-
ональной пригодности для 
занятия детективной деятель-
ностью определяются Директо-
ром НАБУ, который основными 
требованиями для соискателей 
определил наличие высшего  
юридического образования и 
2 года юридического стажа.  
Во-первых, не достаточно иметь 
два года любого юридическо-
го стажа, нужен специальный 
стаж. Мало того, мы убежде-
ны, что стержневым условием 
принятия в качестве детектива 
НАБУ должен быть не менее чем 
пятилетний опыт успешного 
расследования коррупционных 
преступлений или оперативно-
го сопровождения расследова-
ния уголовных правонаруше-
ний данного вида. 

Во-вторых, принимая во вни-
мание, что центральным субъек-
том НАБУ, на которого будет 
возложено выполнение задач 
Национального бюро является 
детектив, на наш взгляд, ква-

лификационные требования 
должны быть изложены в соот-
ветствующем Законе по уров-
ню профессиональных качеств 
во многом по аналогии с квали-
фикационными требованиями к 
директору этого органа.

С учетом того, что в уголов-
ном процессе появился новый 
участник уголовного производ-
ства – детектив, рассмотрим его 
наиболее важные полномочия.

В первую очередь, отметим, 
что это должностное лицо обла-
дает только ему присущими в 
уголовном производстве полно-
мочиями, в частности, осущест-
влять досудебное расследование 
уголовных правонарушений, а 
также проводить оперативно- 
розыскные мероприятия в отно-
шении преступлений, отнесен-
ных к их подследственности 
с целью их предупреждения, 
выявления, пресечения, рас-
крытия и расследования.

Кроме этого, в соответствии 
со ст. 17 Закона детективы име-
ют право: «…2) истребовать в 
установленном законом поряд-
ке через прокурора от других 
правоохранительных органов 
оперативные материалы и уго-
ловные производства, касаю-
щиеся уголовных правонару-
шений, отнесенных законом к 
подследственности Националь-
ного бюро; 3) истребовать в уста-
новленном законом порядке по 
решению Директора Националь-
ного бюро от других правоох- 
ранительных и государственных  
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управления информацию, необ-
ходимую для выполнения обя-
занностей Национального бюро, 
в том числе сведения об имуще-
стве, доходах, расходах, обяза- 
тельствах финансового харак-
тера должностных лиц, кото-
рые ими декларируются в уста-
новленном законом порядке, 
сведения об использовании 
средств Государственного бюд-
жета Украины, распоряжения 
государственным или комму-
нальным имуществом, а также 
бесплатно получать информа-
цию по вопросам, относящим-
ся к компетенции Националь-
ного бюро автоматизированных 
информационных и справоч-
ных систем, реестров и банков 
данных, держателем (админи-
стратором) которых являются 
государственные органы или 
органы местного самоуправле-
ния. Использование этой инфор-
мации осуществляется Нацио-
нальным бюро с соблюдением 
законодательства о защите пер-
сональных данных. Субъекты, 
которым адресовано указан-
ный запрос, обязаны в течение 
трех рабочих дней предоставить 
соответствующую информацию. 
В случае невозможности предо-
ставления информации в ука-
занный срок по обоснованным 
причинам по обращению соот-
ветствующего субъекта Нацио-
нальное бюро может продлить 
срок предоставления инфор-
мации до десяти дней; 4) зна-

комиться в государственных 
органах, органах местного само-
управления с документами и 
другими материальными носи-
телями информации, необхо-
димыми для предупреждения, 
выявления, пресечения и рас-
следования уголовных правона-
рушений, отнесенных законом к 
подследственности Националь-
ного бюро, в том числе содержа-
щими информацию с ограничен-
ным доступом; 5) на основании 
соответствующего решения суда 
и письменного требования Ди- 
ректора Национального бюро 
или его заместителя получать 
от банков, финансовых и дру-
гих учреждений, предприятий 
и организаций независимо от 
формы собственности информа-
цию и документы об операциях, 
счетах, вкладах, соглашениях 
физических и юридических лиц. 
Получение от банков информа-
ции, содержащей банковскую 
тайну, осуществляется в поряд-
ке и объеме, определенных зако-
ном. Получение от Центрально-
го депозитария ценных бумаг, 
Национального банка Украи-
ны и депозитарных учреждений 
информации, содержащейся в 
системе депозитарного учета 
ценных бумаг, осуществляется 
в порядке и объеме, установлен-
ных Законом Украины «О депо-
зитарной системе Украины». 
Субъекты, которым адресова-
но указанное требование, обяза-
ны в течение трех рабочих дней 
предоставить соответствующую 
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информацию и/или документы. 
В случае невозможности предо-
ставления информации в ука-
занный срок по обоснованным 
причинам по обращению соот-
ветствующего субъекта Нацио-
нальное бюро может продлить 
срок предоставления инфор-
мации до десяти дней и др. Им 
предоставлены и иные весьма 
широкие полномочия1.

Не вызывают сомнения рас-
ширение возможности детекти-
вов истребовать информацию, 
знакомиться с документами, 
получать от банка сведения о 
материальном положении раз-
рабатываемых в оперативном 
порядке лиц и в отношении кото-
рых ведется досудебное след-
ствие. Такие полномочия суще-
ственно повысят эффективность 
их профессиональной работы.

Вместе с тем, на наш взгляд, 
право истребовать от других 
правоохранительных органов 
оперативные материалы и уго-
ловные производства, касаю-
щиеся уголовных правонару-
шений, отнесенных законом к 
подследственности Националь-
ного бюро, является не доста-
точно обеспеченным со сторо-
ны закона. С организационной 
стороны реализация таких пол-
номочий вызовет определенные 
трудности. В законе необходимо 
было предусмотреть правовой 
механизм выявления и истре-

1 Закон Украины «О Национальном анти- 
коррупционном бюро Украины» от 14 октяб- 
ря 2014 г.

бования таких оперативных 
материалов и уголовных произ-
водств. На практике возникнут 
ряд проблемных вопросов. Это 
должна быть инициатива тех у 
кого есть такие материалы или 
у детективов должны быть пол-
номочия знакомиться с опера-
тивными материалами или уго-
ловными производствами на их 
усмотрение? Если это инициа-
тивное взаимодействие, то каки-
ми критериями качества долж-
ны обладать такие материалы? 
Должны ли быть в них мате-
риалы отвечающие критериям 
доказательств или достаточно 
иметь вероятностную инфор-
мацию и оперативно-розыск-
ное дело или уголовное произ-
водство подлежат направлению 
в Национальное бюро? Направ-
лению подлежат все материалы 
или только часть? Не возникнет 
ли ситуация, когда бюро зава-
лят второстепенными материа-
лами и они не смогут справить-
ся с ними, что может привести 
к коллапсу в деятельности под-
разделений детективов НАБУ? 
Больше вопросов чем ответов. 
Поэтому правовой механизм 
должен быть разработан отдель-
но для правового обеспечения 
взаимодействия с оперативны-
ми и следственными подразде-
лениями и с учетом специфи-
ки ведомств. Закон подлежит 
срочному совершенствованию 
еще до развертывания активной 
работы подразделений детекти-
вов НАБУ.
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5 И особенно, скудно расписа-
ны в п.1 ст. 10 Закона о НАБУ 
полномочия детективов осу-
ществлять не только досудеб-
ное расследование уголовных 
правонарушений, отнесенных 
законом к их подследственно-
сти, но и одновременно прово-
дить также оперативно-розыск-
ные мероприятия, в отношении 
преступлений отнесенных к 
их подследственности. Закон 
не дает системного изложе-
ния двойственных полномочий 
детектива. По сути – это блан-
кетная статья, которая отсы-
лает детектива либо к Уголов-
ному процессуальному кодексу 
или к Закону Украины « Об опе-
ративно-розыскной деятельно-
сти», другим законам Украины, 
Указам Президента Украины, 
решениям Кабинета Министров 
Украины, соответствующим 
международным договорам и 
массе ведомственных и межве-
домственных нормативно-пра-
вовых актов, в которых пред-
усмотрены его полномочия. На 
наш взгляд, полномочия детек-
тива НАБУ должны быть систе-
матизированы и изложены в 
Законе Украины «О Националь-
ном антикорупционном бюро 
Украины». Ведь, как известно 
простая сумма элементов, соглас-
но канонам системного подхо-
да, никогда не соответствует 
интегральным свойствам систе-
мы, которую еще подлежит соз-
дать, то есть систему полномочий 
детектива – это первое.

Во-вторых, с точки зрения 
практики возникает сомнение в 
возможности одним должност-
ным лицом выполнить столь 
большой объем работы каким 
является оперативно-розыск-
ная и следственная деятельность 
вместе в нашем отечественном 
варианте, например, хотя бы 
связанном с бюрократическими 
правилами оформления такой 
деятельности. Не говоря уже 
о том, что и досудебное след-
ствие и оперативно-розыскная 
деятельность по данному виду 
преступлений требуют отдель-
ного сосредоточения без отвле-
чения от основного вида дея-
тельности каким является 
уголовное производство. При 
этом, даже практика исполь-
зования следователями полно-
мочий проведения негласных 
следственных (розыскных) дей-
ствий свидетельствует о том, 
что следователи, как прави-
ло, дают поручение оператив-
ным подразделениям на прове-
дение негласных следственных 
(розыскных) действий и ред-
ко сами их проводят. Специфи-
ка, связанная с подследствен-
ностью в отношении субъектов 
высшего эшелона власти тре-
бует не только полномочий, но  
и особого оперативного мастер-
ства, которое достигается дли-
тельностью работы в опера- 
тивных подразделениях, нали-
чием агентурного сопровожде-
ния, что требует не только спо-
собностей в данной области, но 
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и также длительного време-
ни для сосредоточения на опе-
ративной разработке будущих 
потенциальных субъектов, пред-
ставляющих оперативный инте-
рес для подразделений детекти-
вов. Могут возникнуть и другие 
проблемы, например, связан-
ные с необходимостью рассекре-
чивания материалов оператив-
но-розыскной деятельности, что 
также будет отвлекать детекти-
ва от его основной работы и т. п.

История развития следствен-
ной деятельности на постсо-
ветском пространстве свиде-
тельствует о том, что начиная с 
княжеских времен и до 1866 г.,  
когда была создана сыскная 
часть при канцелярии Петер-
бургского градоначальника 
следственные и оперативные 
функции сосредотачивались 
в руках одного должностного 
лица. На территории Украины 
такое разделение произошло 
постепенно с момента созда-
ния соответствующих сыскных 
частей. Так, в Киеве при город-
ской полиции в 1873 г. была 
восстановлена ранее прекра-
тившая свое существование и 
действующая за счет городской 
думы, сыскная часть и наконец, 
в 1898 г. при канцелярии Одес-
ского полицмейстера была соз-
дана сыскная часть. При этом 
80% преступлений раскры-
валось агентурным методом1. 

1 Чисняков В. М. Сискна поліція на Україні 
за часів Російської імперії (1880-1917 рр.): 
історико-правове дослідження: у 2-х кн. 

Однако после революции 1917 г. 
и до второй половины тридца-
тых годов прошлого столетия 
функции следствия и опера-
тивно-розыскной работы сно-
ва были сосредоточены в руках 
одних должностных лиц (сразу 
после революции: следователей 
уголовного розыска, следова-
телей ВЧК; а с 1922 г. с приня-
тием УПК РСФСР – народных 
следователей, следователей рев- 
трибуналов, военных следова-
телей, а также следователей по 
важным делам Наркомата юс- 
тиции).

Применение такой практи-
ки, когда следователь наделял-
ся и функциями оперативного 
уполномоченного, как свиде-
тельствует история, возможно 
было до тех пор пока не услож-
нялась оперативная обстанов-
ка. В сложной обстановке, ког-
да преступность активизирует  
противодействие расследованию  
такие двойные полномочия при-
вели к снижению качества опера-
тивно-розыскной деятельности, 
особенно ее агентурной стороны, 
которая, как известно, составляет 
ее основу, а также к ненужному, 
как оказалось на практике, отвле-
чению следователя от несвой-
ственной ему деятельности. 

По этому поводу известно 
письмо Н. И. Ежова И. В. Ста-
лину в котором говорилось о 
том, что «сосредоточение след-
ственной и агентурной работы в 

Кн. 1. Документи і матеріали: навч. пос. –  
К.: Ніка Нова, 2011. – C. 19, 22, 25-27, 30.
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5 одних и тех же руках на практи-
ке приводит к тому, что страдают  
оба вида работ. Особенно это 
негативно влияет на постанов-
ку агентурной работы… ведет к 
потере агентов. В не меньшей 
степени страдает от пребывания 
агентуры и следствия в одних 
руках и следственная работа»1. 
Практика в дальнейшем пошла 
по пути разделения следствен-
ных от оперативно-розыскных 
функций.

Безусловно, что тогда были 
иные исторические условия и 
на первый взгляд, этот опыт нам 
может не понадобиться, однако 
и не учитывать этот опыт было 
бы неразумно и сбрасывать его 
со счетов действительности пре-
ждевременно. 

Будущая практика детектив-
ной деятельности покажет более 
точно преимущества и недо-
статки Закона «О националь-
ном антикорупционном бюро 
Украины», однако и вышеиз-
ложенные суждения в отноше-
нии совмещения в полномочиях 
детектива функций досудебного 
следствия и оперативно-розыск-
ной деятельности требуют вни-
мания. По-нашему глубокому 
убеждению закон необходимо 
существенно доработать. При 
этом возможно промежуточное 
решение, которое может улуч-
шить будущую деятельность 

1 Об организации следственного отдела в 
ГУГБ НКВД: письмо Н. И. Ежова И. В. Ста-
лину, апрель 1937 г. // ЦА ФСБ.Ф.З. Оп. 4.  
Д. 139. Копия. – С. 309-312.

детективов, в частности, пред-
лагается использовать имею-
щийся отечественный опыт 
досудебного следствия по слож-
ным много эпизодным уголов-
ным делам в составе следствен-
но-оперативных групп с одной 
лишь разницей предусмотреть 
в законе формирование таких 
групп на постоянной основе, из 
которых и должны состоять под-
разделения детективов. И тог-
да детектив будет заниматься 
досудебным следствием, буду-
чи одновременно допущенным к 
оперативной работе, а оператив-
ный уполномоченный детектив-
ного подразделения – занимался 
бы только оперативной работой, 
а также выполнял бы поручения 
следователя. Мировая практи-
ка, как известно, свидетельству-
ет, что продуктивность труда 
увеличивается там, где наиболь-
шее разделение труда.

Выводы
Завершая изложенное, нель-

зя не констатировать, что реше-
ние создать Национальное анти-
корупционное бюро Украины, 
предназначенное для проти-
водействия уголовным кор-
рупционным правонарушени-
ям, является важным шагом 
в направлении борьбы с этим 
негативным явлением.

Накопленная практика рас-
следования преступлений дан-
ного вида свидетельствует о 
сложностях обличения «бело-
воротничковых» преступников 
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о необходимости высокой про-
фессиональной квалификации 
должностных лиц, которые зани-
маются расследованием преступ- 
лений данного вида.

Субъекты совершающие пре-
ступления, подследственные под- 
разделениям детективов облада-
ют мощным личным профессио-
нальным, интеллектуальным, а 
нередко и служебным потенци-
алом противодействия рассле-
дованию, что требует, в первую 
очередь, высокого уровня пра-
вового и криминалистического 
обеспечения реализации функ-
ций детективных подразделе-
ний. 

Однако, критический анализ 
отдельных положений закона, а 
также изучение практики досу-
дебного следствия коррупцион-
ных преступлений свидетель-
ствует о возможных проблемах 
в будущей деятельности детек-
тивов, в связи с чем, в первую 
очередь, предлагается совер-
шенствовать закон в части: 
изложения комплексных пол-
номочий детективов, в более 
детальном изложении меха-
низма их реализации и с уче-
том накопленного опыта про-
тиводействия данному виду 
преступности, рекомендаций 
криминалистики и теории опе-
ративно-розыскной деятельно-
сти; во введении в подразделе-
ниях детективов оперативных 
уполномоченных с созданием 
постоянных следственно-опера-
тивных групп.

Не возможно также не под- 
черкнуть, что в связи с созданием 
Национального антикоррупци-
онного бюро Украины возникла 
потребность в криминалистиче-
ском обеспечении будущей дея-
тельности детективов НАБУ. 
От эффективного разрешения 
этой научной задачи во многом 
зависит успешность деятельно-
сти детективов при расследова-
нии подследственных им пре-
ступлений, что ставит перед 
криминалистами ряд проблем, 
подлежащих немедленному раз-
решению.

В связи с вышеизложенным,  
на наш взгляд, важными направ-
лениями обеспечения детектив-
ной деятельности должно быть 
не столько комиссионный под-
бор будущих детективов, а спе-
циализированная подготовка 
детективов в одном из ведущих 
юридических вузов страны, в 
котором кроме традиционно-
го преподавания «Теории опе-
ративно-розыскной деятельно-
сти», «Криминалистики» есть 
потребность в разработке и пре-
подавании для будущих детек-
тивов спецкурсов: «Методика 
расследования коррупционных 
преступлений», «Тактика про-
ведения следственных (розыск-
ных) и негласных следственных 
(розыскных) действий по кор-
рупционным преступлениям», 
«Тактика проведения оператив-
но-розыскных мероприятий по 
коррупционным преступлени-
ям»; « Взаимодействие детектива 
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5 со следователями и сотрудника-
ми оперативных подразделений 
правоохранительных органов и 
другими должностными лица-
ми»; «Основы взаимодействия 
детективов НАБУ с правоохра-
нительными органами иностран-
ных государств».

Есть также необходимость в 
подготовке специализированно-
го учебника по криминалистике, 
в котором все темы изложить в 
соответствии с двойными полно-
мочиями детективов (следователь 
плюс оперативный уполномочен-
ный). Кроме того систематиче-
ски проводить переподготовку 
действующих детективов в спе-
циализированном Институте, 
факультете при участии наиболее 
опытных детективов.

Более подробно нет возмож-
ности изложить проблемы 
будущей детективной работы, 
однако и изложенное дает осно-
вание утверждать о необходи-
мости совершенствовать Закон 
«О Национальном антикорруп-
ционном бюро Украины» и фор-

мирования ряда ведомственных 
и межведомственных норма-
тивно-правовых актов, регули-
рующих деятельность детекти-
вов Национального бюро и их 
взаимодействие со следователя-
ми и сотрудниками оператив-
ных подразделений иных пра-
воохранительных органов.

В завершение необходимо под-
черкнуть то, что перед Нацио-
нальным бюро стоят не простые 
задачи, связанные с наработкой 
практики детективной деятель-
ности, требующих целого комп- 
лекса новых профессиональных 
качеств, которыми до этого вре-
мени они не владели. Перед нау-
кой, учебными заведениями, 
перед детективными подраз-
делениями, стоят неотложные 
задачи вооружить своих сотруд-
ников новыми знаниями, уме-
ниями и навыками проведения 
как следственных, негласных 
следственных (розыскных) дей-
ствий, так и оперативно-розыск-
ных мероприятий и не когда-
нибудь, а сегодня.
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1. The roles of epidemics 
throughout history

Every historical era has its 
own epidemics, as well as its own 
social and psychological answers 
typical of the given era. In West-
ern Europe among these epidem-
ics there used to be the leper, the 
plague, the cholera, the tuber-
culosis, the different sexually 
transmitted diseases, and from 
the 80s onward the AIDS. Above 
all the most common features 
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of these diseases were the facts 
that they are contagious, termi-
nal and they have always been 
on the minds of the people of the 
given era. 

When these kinds of diseas-
es appear, the society, of course, 
cannot stand still. According to 
the ruling viewpoint of the legal 
literature, the answer of a soci-
ety to an epidemics is made up of 
three different phases following 
each other: denial, realization of 
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the problem and activation. Even 
though the aim – putting an end 
to the disease – is unified, in the 
phase of activation there can be 
various answers, ranging from 
sanctioning to concentrating only 
on prevention. 

The reactions to the epidemics 
reveal the basic cultural, social 
and moral norms of a society, 
however, they do penlight the 
obvious social gaps, as well. 

Analyzing epidemics and the 
reactions to them, we can state 
that as long as epidemics were 
out of human control, their pri-
mal consequence was to find those 
responsible for them, who have 
almost always been from the same 
group of the society: those on the 
periphery, prostitutes and drug-
users. 

The appearance of the infec-
tion of HIV has been the most 
unexpected, largest and saddest 
sensational news of the previ-
ous decades. It hit western soci-
eties at a moment when epidem-
ics were thought to have been 
stopped for once and for all. We 
were about to believe that the 
problem of infectious diseases 
had been left in the past – a top-
ic only worth considering for the 
developing world and the histo-
rians. It is no surprise then that 
in the first few years of the epi-
demics historical models were 
searched for as a solution. Many 
relied on the public healthcare 
approaches of the sexually trans-
mitted diseases, as the exempla-

ry model precedents of the fight 
against AIDS1.

It is undoubtedly true that sig-
nificant similarities can be found 
between AIDS and other sexual-
ly transmitted diseases beyond 
the fact that the pathogens are 
primarily transmitted through 
sexual intercourse. However, 
we should not look at only those 
things that AIDS is similar to the 
previous epidemics, but also at 
those it is different from them.

2. The nature and features  
of AIDS

AIDS (Acquired Immuno-
deficiency Syndrome) has been 
known since 1981 and is a termi-
nal infectious disease. Its patho-
gen is HIV (human immunodefi-
ciency virus), which attacks the 
patient’s immune system. The 
infection can have many seri-
ous effects and newer and new-
er groups of symptoms are still 
being defined nowadays, as well. 
Of all these the most important 
ones are the disorders of the cen-
tral neurosystem2.

AIDS is a completely developed 
syndrome, the very last phase of 
the disease, caused by the abso-
lute collapse of the immune sys-
tem due to HIV, resulting in an 
opportunistic infection.
1 Johan Goudsblom: Public Health and the Civi-
lizing Process. A nagy járványok és a civilizáció 
folyamata. in.: Az AIDS- gondolkodás (Szerk.: 
Léderer Pál). – Budapest, 1994. – Р. 27.
2 György Füst: New findings about AIDS. Új 
ismeretek az AIDS-vírusfertőzésről. Magyar 
Tudomány, 1991. – Р. 1430.
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5 AIDS used to spread among 

the heterosexual male population 
first, then the focus moved to the 4  
Hs1: Haitians, homosexuals, her-
oinists and patients with haemo-
philia.

The infection of HIV is trans-
mitted from human to human 
through body fluids (semen, 
blood, vaginal discharge, breast 
milk). Infections can be caught 
through homo- and heterosexual 
intercourse, insemination, trans-
fusion of blood and blood prod-
ucts, use of blood contaminated 
needles, injections, or other sharp 
devices, contamination of injured 
skin or mucosa, transplantation 
of organs and tissues, and from 
mother to fetus/newborn, as well. 
The risk of contracting the infec-
tion in a single exposion may vary 
in the different modes. It is more 
than 90% in the case of blood 
transfusion, 0,1-1,0% for sexual 
intercourse and is less than 0,5% 
for percutaneous injuries of 
healthcare workers. The infection 
is likely to spread from an infect-
ed mother to her fetus or newborn 
with a risk of 30%2.

In contrast to the majority of 
infectious diseases with symp-

1 Alain Sobel, Francoise Hertier Augé: i: Ethi-
cal commitment. Az etikai elkötelezettség. In.: 
Az AIDS gondolkodás. Szerk. Léderer Pál, 
T-Twings Kiadó MTA Szociológiai Intézet, 
1994. – Р. 146.
2 Methodical letter about the infection of HIV 
and AIDS. Módszertani levél a humán immun-
deficiencia vírus ( HIV) fertőzésről és a szer-
zett immunhiányos szindrómáról(AIDS). – Bp., 
1992. – Р. 2-3. 

toms appearing shortly after the 
virus entered the body, and end-
ing with recovery or the death 
of the patient in a few weeks or 
months’ time, HIV shows a special 
course. Following a primary acute 
phase – passing without symptoms 
or with symptoms healed natural-
ly – a long, often asymptomatic 
phase appears, followed by weak, 
not life-threatening symptoms. 
The very last phase of the disease 
is AIDS, characterized with the 
appearance of tumors and/or sec-
ondary infections, each of which 
can eventually result in the death 
of the patient3. Hence, after con-
tracting the disease a shorter 
or longer period of incubation 
appears, following that, the clin-
ical symptoms of AIDS can only 
be tracked in a certain number of 
patients. The bigger part of the 
contracted people remain asymp-
tomatic carriers, however, they 
are as likely to infect it to oth-
ers as the ones who are effectively 
ill, as the virus in their bodies can 
also get transported to others. 
For this reason, when it comes to 
the spread of the disease, asymp-
tomatic carriers play an impor-
tant part4.

3. The role of law in the fight 
against epidemics

The response of a society to 
infectious diseases can be found 

3  Füst György: im.: 1437 p.
4 Molnár Miklós: AIDS and responsibility. 
AIDS és a felelősség. Belügyi Szemle, 1988. – 
6. szám. – Р. 47.



73

Криміналіст першодрукований № 11/2015

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
1

/2
0

1
5

most clearly in legal acts, court 
decisions and public administra-
tion policies. 

The infection is threatening 
or violating basically the life of 
the individuals, their bodies and 
health. However, when all this is 
a threat to a larger group of peo-
ple as well, we can talk about the 
threatening of public health, the 
community. Humans, as individ-
ual beings living in the society, 
have no limitless rights, their 
individual rights should always 
be put behind those of the commu-
nity, if their interests face each 
other. This applies also to the case 
of contracting and infecting the 
disease. 

Here comes the role of law in 
the fight against epidemics. The 
only question is whether law can 
interrupt an individual’s person-
al rights and if yes, in what way 
in order to treat a certain disease, 
deal with its aftermaths or in 
the given case, to prevent them. 
Should the individuals’ rights put 
behind, facing those of the com-
munity? 

There are two possible ways for 
a country to deal with the problem 
of infectious diseases, including 
AIDS. The traditional models puts 
the emphasis on public health care 
and security, therefore obligato-
ry actions are urged, resulting in 
the limitation of the individuals’ 
rights to personal life. The mod-
ern approach is based on respect-
ing the right of self determination 
and personal life. 

Legal regulations of infec-
tions were based on the expe-
riences of previous epidemics, 
therefore incorporating the tra-
ditional model of epidemiology. 
As the effect of the fear of epi-
demics and the obvious threat, 
the thought of obligatory pub-
lic health care intervention was 
formed, which we can still find in 
legal norms. In the fight against 
epidemics the evolution of the 
Hungarian legal regulations 
also followed the above men-
tioned path. The security of pub-
lic health was made institution-
al primarily by regulations in the 
public administration, and crimi-
nal law actions could only be tak-
en in the case of their violation, 
with secondary importance, as 
sanctions of the violation of pub-
lic administration regulations. 

The methods of the tradition-
al model of epidemiology is the 
screening of the infected popu-
lation, tracking down their per-
sonal connections, reporting and 
recording the cases found, and if 
needed, separating them. How-
ever, these methods can only be 
applied effectively in the case of 
infectious diseases, which have 
short periods of incubation and 
already known treatments, as 
identifying, recording and treat-
ing the infected population can 
result in stopping the spread of 
the disease. In the case of infec-
tions caused by HIV – originating 
from the character of the disease –  
these models cannot be applied 
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5 and they do not provide adequate 
solution to the social and health 
care problems of AIDS. 

It is undoubtedly true that sig-
nificant similarities can be found 
between AIDS and other sexual-
ly transmitted diseases, besides 
their pathogens being transmit-
ted through sexual intercourses. 
We have to look at not only the 
things in which AIDS is similar 
to previous epidemics, but also at 
those it is different from. 

4. HIV/AIDS as an epidemiologic 
problem

After the pandemics of AIDS 
appeared, it became clear that 
there is no simple response avail-
able to this healthcare crisis, as 
the medical, social and legal sides 
of the disease result in a huge 
amount of problems, and solving 
them is a challenge for the whole 
world. 

The significance of the ques-
tion can be best described by the 
statement of Daniel Defert at the 
Montreal Congress „HIV gives a 
bilateral character to the human 
body; it is threatened physically 
and threatening socially, both a 
bullet and a bullet-wound at the 
same time”1.

All the problems we face are 
rooted in this very simple state-
ment, as this is the cause of the 
unsolvable riddle of the rights and 
responsibilities of the individuals 
and the society. Most of the ques-

1 Alain Sobel, Francoise Hertier Augé: im. –  
P. 147.

tions related to the topic make us 
face a crossroad, and urge us to 
define priorities or find the com-
promise between the rights of the 
individuals and the society.

This disease cannot be put into 
the framework of traditional law, 
having several characteristics that 
make it absolutely different from 
other contagious diseases. In the 
case of HIV the infection lasts a 
lifetime, and the virulence cannot 
be stopped with treatment. For this 
reason, in contrast to other STDs, 
early diagnosis and primary treat-
ment do not prevent contracting 
the disease. HIV is most likely to 
evolve into AIDS, its course is ter-
minal, early therapy can improve 
life perspectives, though2.

Legal regulation of HIV/AIDS 
make a lot of questions needed to 
be answered. It is a basic dilem-
ma if the infection or the disease 
could be put under the tradition-
al policy of contagious diseases, 
or its special characteristics need 
independent policies. A decision 
has to be made in the question of 
volunteer or obligatory screen-
ing, as well. This latter may vio-
late the right of informed permis-
sion and self determination.

Another neuralgic point of 
the legal regulation of AIDS is 
the reporting policy of diagnosed 
infection and disease, and the reg-
ulation of its order. 

2 Dósa Ágnes: Thoughts about the legal regu-
lation of HIV-screening. Gondolatok a HIV-
szűrés jogi szabályozásáról. Lege Artis Medi-
cine, 1997. – P. 595.
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5. Opinions about legal 
regulation of AIDS according  
to the German legal literature

5.1. In the spread of HIV homo- 
and heterosexual intercourses 
form the most significant way of 
transmission in today’s Western 
Europe. Hence, in the following 
we try to focus on the question of 
the list of conditions under which 
someone can be legally punished 
for infecting others. 

After the appearance of AIDS 
in Germany, the very first ver-
dicts were born, judging those 
who threatened their sexual part-
ners with contracting the dis-
ease through sexual intercourse. 
This circumstance made the pre-
viously only theoretical scientific 
problem more colorful, especially 
because the first verdicts resulted 
in contradictions. 

According to the German crim-
inal law, only violent crimes, 
such as murders and assaults can 
be concerned. Infecting the dis-
ease threatens one’s health, there-
fore it can be considered physical 
assault, and the terminal nature 
of the disease can be interpreted as 
murder or manslaughter. Among 
the applicable lawsuits only inten-
tional actions can be discussed, 
as manslaughter and negligent 
assault can also result the same, 
and the causality between action 
and result can only be assumed. 
Proving this, in spite of a few rare 
cases, is hardly ever possible. 

According to the ruling view-
point, infecting with HIV equals 

heath threatening physical 
assault. In the previous verdicts 
mainly STDs were noted as infec-
tion cases, resulting in health 
damage. It is also true that in 
these cases, partly because of the 
short periods of incubation, the 
actual disease had also got to be 
realized well before the court deci-
sion was made. All this cannot be 
stated in the cases of HIV. In ref-
erence to the easily curable STDs, 
where infecting can be considered 
health damaging, it should also be 
accepted under the same terms in 
the case of HIV1. 

5.2. The Federal Court of Jus-
tice of Germany (BGH) stated in 
its very frst AIDS-related verdict2 
that the infected person becomes 
contagious from the moment 
the virus entered their body and 
remains that for the rest of their 
life. This circumstance can be 
considered such a severe change 
in the condition of the body, that 
results in a disease value without 
pain. 

Eberbach was among the first 
to take a stand on the legal pun-
ishment of AIDS. Meanwhile it 
has become widely accepted that 
an asymptomatic HIV-infected 
person whose disease has not yet 
been developed is considered to 

1 Scherf, im.: AIDS und Stafrecht: Schaffung 
eines Gefährdungstatbestandes zur Bestafung 
ungeschützten geschlechtsvehrkehrs. – Baden-
Baden, 1992. – P. 46.
2 Cornelius Prittwitz: „Das AIDS-Urteil”des 
Bundesgerichtshofs. (Zum Urteil des BGH vom 
4.November 1988.-Str 262/88) Strafverteidiger 
3/1989. – 123. – P. 128.
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5 be a patient, both because of their 
psychological and social situa-
tion. Eberbach originates the ver-
dict of health damage from this1. 
This standpoint is also represent-
ed by Kunz2 and Huber3 in the 
Swiss law. 

According to Eberbach the 
conscious infection of the virus 
could be prevented on the part of 
the infected person, as they are 
expected to use contraception 
during their sexual intercourses. 
Those who are aware of their dis-
ease and take part in sexual inter-
courses without using any con-
traception, act negligently and in 
some cases, intentionally, when 
they take the risk of infecting 
their partner into consideration. 

According to Becker this rea-
soning excludes several practi-
cal questions, specifically: who 
defines the expectable methods 
of contraception? What chang-
es can be expected in the sexual 
habits of a patient realizing the 
incurable state of his or her dis-
ease? Does the HIV-infected per-
son really have any legal obliga-
tions considering the immediate 
change of all of his or her hab-
its? And are they in a situation 

1 Karl Heinz Becker: AIDS, strafrechtliche 
Aspekte. 12. Strafverteidigertag 66.pp.
2 Karl-Ludvig Kunz: Aids und Strafrecht: Die 
strafbarkeit der HIV-Infektion nach schweiz-
erischem Recht. Schweizerische Zeitschrift für 
Strafrecht, 1990. – P. 46.
3 Christian Huber: HIV Infektion und AIDS-
Erkrankung im Lichte des Art.231.§.StrGB sow-
ie der Körperverletzung-, und Tötungsdelikte. 
Schweizerische Juristen-Zeitung, 1989. – P. 151.

where all these are possible? Is it 
not the duty of the society to treat 
and support the HIV-infected per-
son in a social psychological way, 
providing them with advice in the 
hope of forming future human 
relationships? 

Although Eberbach himself 
also acknowledges that the psy-
chological and social situation of 
the infected person can already 
mean ’patient’ status, during the 
process of legal evaluation this 
fact remains completely out of 
consideration, as the related legal 
bribe is filled in according to the 
perspective of the victim. 

In the case of HIV infection, 
Bottke4 defines the list of related 
crimes according to the following 
justification. The mere thought 
of infection is already stigmat-
ic for the victim, who is likely to 
have the disease for the rest of 
their lives, which results in los-
ing their chances for life, forcing 
a lot of inconveniences for them 
and besides its health damaging 
effect it is also threatening their 
lives. For this reason in the pri-
mary stages of AIDS and or in the 
lack of its total development or 
the presence of the resulting dis-
ease, we can also accept the fact 
of dangerous physical assault. If 
after the shorter or longer peri-
ods of incubation, the infection 
results in AIDS, then a serious 

4 Wilfried Bottke: Strafrechtliche probleme von 
AIDS und der AIDS Bekämpfung. In.: Schüne-
menn-Pfeiffer: Die Rechtsprobleme von AIDS, 
Baden-Baden, 1988. – P. 179.
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physical assault was realized. If 
the virus carrier infected the per-
son to damage their health termi-
nally or for an unpredictable peri-
od of time, then they realized the 
legal matter of poisoning. 

5.3. In the case of contract-
ing HIV the process of completed 
actions hardly ever proves to be 
successful, as the precondition of 
the crimes of completed physical 
assault and murder requires the 
proof that the suspect caused the 
result with their illegal behavior. 

Especially in the case of both 
homo- and heterosexual individu-
als who often change their sexual 
partners, and also among intrave-
nous drug users sharing needles, 
it is impossible to prove the con-
nection between the “potential-
ly infectious acts” and the actu-
al infections for several reasons. 
On the one hand, the victim – 
especially an individual belong-
ing to a risk group – could have 
already carried the virus, or could 
have been infected in another way 
afterwards. On the other hand, 
AIDS cannot be traced instantly 
after the alleged transfer; receiv-
ing a positive result only indicates 
that the infected person begins to 
produce antibodies, without any 
additional information to reveal 
the source or the support of the 
infection1.

Identifying the person respon-
sible – from a procedural point of 
view – is only possible in excep-

1 Bottke: im. – P. 180.

tional cases. When we are unable 
to prove the transmission of the 
infection, the question arises, if 
the deliberate endangerment of 
the sexual partner with HIV could 
be declared as an attempt?

Most of the parties involved in 
the AIDS-debate argue that only 
the combination of HIV infection, 
its penetration into the body’s 
cells and the consequent change 
in the physical condition pro-
vide basis for the deterioration of 
health, as declared in the statuto-
ry definition of physical assault.

Knauer2 shares the generally 
accepted view, that only the infec-
tion of HIV provides basis for the 
statutory definition of physical 
assault. If such case cannot be 
proven, or the causation in con-
tact is questionable, we can only 
declare it as an attempt.

5.4. In connection with the 
examined topic, another disputed 
field of knowledge in legal litera-
ture is the statutory assessment 
of the intention.

According to the legal prac-
tice of Federal Court of Justice 
of Germany the acceptance of 
acquiescence is evident, in case 
the offender executes its desire 
despite external danger, without 
hoping for a positive outcome, 
relying on chance for the known 
danger to befall, even if the result 
is undesirable for the offender.

2 Christoph Knauer: AIDS und HIV- Immer 
noch eine Herausforderung für die Strafrechts-
dogmatik. Goltdammer’s Archiv für Strafrech. 
1998/ 9. – P. 428. 
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5 According to Becker1, the as- 
sessment of foreseeable intent –  
despite the practice of the court –  
is unacceptable. The offend-
er accepting the result despite 
being undesirable is merely a fic-
tion, which is derived from the 
presumption, that the offend-
er committed an eminently dan-
gerous act, without hoping for a 
good outcome, and also that he 
or she acted (or continued to act) 
despite grave danger. The con-
cepts of grave and exceptional 
danger are up to measurement, 
thus tell nothing about the con-
crete likelihood of the occurrence 
of damage.

Bottke2 explains in connec-
tion with foreseeable intention, 
that the argument of the infected 
person that he or she hoped for a 
„positive outcome” despite know-
ing about the disease, did not take 
the danger seriously, or simply 
hoped that everything would turn 
better, cannot be devalued as sim-
ple defenses. It is actually a rea-
son to conduct a more detailed 
examination on the responsibility 
of the infected person.

5.5. Another conflicing area of 
legal literature is the question of 
imputability of subsequent conse-
quences, that is, whether we can 
consider the transmission of HIV 
as murder or at least its attempt, 
despite the fact that the death of 
the victim might happen after 
more than 10 years of the act.

1  Becker: im.: P. 66-78.
2  Bottke: im.: P. 187.

Schünemann considers the 
statutory assessment of mur-
der the case of AIDS infections 
inapplicable, because according 
to him, assessment descriptions 
of grievous physical assault and 
poisoning completely cover such 
cases.

According to Bottke, it can-
not be excluded, based on the fact 
that the result of the killing act 
unfolds its effect after a long dis-
ease3.

Based on the commentary on 
the German criminal code, fore-
seeable intention cannot be prov-
en by the fact that the offend-
er was aware of the risks of HIV 
infection, because we cannot 
exclude the possibility of him or 
her hoping that the phase of AIDS 
will not develop. Such consider-
ations contradict more and more 
with the practice to accept the 
assessment of such cases as mur-
der attempts, based only on the 
infected person’s sexual inter-
courses without protection4.

5.6. German legal literature 
poses the question, if the objec-
tive consideration of the infec-
tion’s consequences can be elimi-
nated, in case the sexual partner 
of an HIV antibody carrier will-
ingly takes the risk of having sex-
ual intercourse without protec-
tion.

Professional circles have 
almost completely reached a 

3 Knauer: im.: P. 436.
4 Schönke / Schröder: Strafgesetzbuch Kom-
mentár. 25. Auflage. – München, 1997. – P. 1516. 
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consensus on the question, if the 
victim (as an individual possess-
ing protected legal interest) is 
aware of the risk of infection at 
least to the extent of the infect-
ed person, who even manages to 
convince the aware victim – for 
instance to conduct sexual inter-
course – is he or she then respon-
sible for his or her own endan-
germent, regardless of the fact, 
that the infected person was 
aware of the probability of the 
infection, or the victim can eas-
ily disregard it1? 

If the person infected with 
AIDS is aware of his or her condi-
tion, knows about the dangers of 
transmission and assumes, that 
their partner is not aware of the 
risks of the infection, he or she 
violates the endangered individ-
ual’s right of disposal, if the vic-
tim – wishing the advantages of 
the relationship – is deliberate-
ly choosing risky contact and is 
acting accordingly. Deliberate 
motive can be assessed in such 
cases2.

6. Summary
Is criminal law adequate and 

necessary to resolve the conflict 
between AIDS patients, HIV posi-
tives and the so-called risk groups 
as one side, and the rest of society 
as the other side? 

Becker3 questions the role of 
criminal law in fighting AIDS. 

1 Bottke: im.: P. 182.
2 Bottke P. 186.
3 Becker: im.: P. 70.

According to his view, psychol-
ogists and social science experts 
agree in the fact, that sexu-
al behaviors cannot be changed 
overnight, and such changes 
need to be acquired and learned. 
These, however, in his opinion, 
are psychological-medical prob-
lems, and criminal law will only 
make their resolution harder. 
For this, and also for the reason 
that in most cases, based on the 
„in dubio pro reo” principle, the 
intent of physical assault cannot 
be proven, we should no longer 
rely on the application of crim-
inal law. In the strategy of the 
global fight against AIDS, where 
the aim is prevention, the miti-
gation of negative personal and 
social consequences and inter-
national cooperation, the appli-
cation of criminal law can be 
problematic. On the one hand, 
the application of precipitated 
and undifferentiated criminal 
law instruments – besides sanc-
tions – can lead to compulsional 
entitlements in criminal proce-
dures which is incompatible with 
a responsible strategy. We can 
also deem the attempt dangerous 
that reconciles the criminal law 
aspect of AIDS cases with certain 
medical and/or criminal policy 
considerations, which ultimate-
ly brings ad-hoc resulting with 
questionable benefits4.

4 Bernd-Dieter Meier: Strafrechtliche Aspekte 
der AIDS-Übertragung. Goltdammer’s Archiv 
für Strafrecht, 1989. – P. 207.
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OF TRANSNATIONAL CRIME*

Serhiy ZDOROVKO
PhD in Law, Associate Professor of Law Department of Kara-
zin Kharkiv National University, Senior Adviser of Justice, 
Honoured Prosecutor of Ukraine (Ukraine)**

* Конгреси Організації Об’єднаних Націй із запобігання злочинності та кримінального 
правосуддя – перші кроки на шляху побудови міжнародної криміналістичної характеристи-
ки транснаціональних злочинів.
** Здоровко Сергій Федорович – кандидат юридичних наук, доцент юридичного факульте-
ту Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, старший радник юстиції, 
почесний працівник органів прокуратури України.

Abstract
Author is prepared this article with idea of research transnational crime forms 

and international ways of fighting against it. Crime trends, abroad effect, orga-
nized crime forms grow up, transnational and global crime character are made state 
power connection in the approach of international join in crime fighting. This time 
international communication in crime counteraction is united activity of interna-
tional and local legal regulation on the purchasing legal defense of person (human 
rights), society, state and international global world from international or transna-
tional crime that could invade to state law and order. It is also important that this 
legal activity must have international and state legal regulation.

Author is analyzed results of United Nations Congresses on Crime Prevention 
and Criminal Justice with the aim of forming international criminalistic character-
istics of transnational crime.

Key words. Crime prevention, criminal justice, criminalistic characteristics, 
transnational crime, terrorist attacks, human trafficking, money laundering.

Сучасні тенденції злочинно- 
сті, вихід за межі держав, абсо-
лютне та відносне зростання, 
особливо її організованих форм, 
транснаціональний, а в деяких 
випадках й глобальний харак-

тер зумовили об’єднання зусиль 
держав шляхом міжнародно-
го співробітництва у боротьбі зі 
злочинністю.

На цей час міжнародне спів-
робітництво у боротьбі зі злочин- 
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боротьбі зі злочинністю;
4) утворення та формуван-

ня на договірній та іншій між-
народно-правовій основі між-
народних організацій та інших 
органів, які здійснюють свою 
діяльність у сфері боротьби зі 
злочинністю;

5) взаємодія із упередження 
вчинених злочинів або таких, 
що готуються, в тому числі, 
шляхом проведення в необхід-
них випадках оперативно-роз-
шукових дій (спеціальних роз-
слідувань за термінологією 
міжнародних угод);

6) надання правової допомо-
ги у сфері кримінального судо-
чинства (видача, взаємна пра-
вова допомога з кримінальних 
справ, здійснення кримінально-
го переслідування за запитами 
іноземних держав або передача 
юрисдикції, співпраця з орга-
нами міжнародної криміналь-
ної юстиції;

7) діяльність міжнародних 
організацій та органів (орга-
нів міжнародної кримінальної 
юстиції) з відправлення право-
суддя у справах про міжнарод-
ні злочини, здійснення кримі-
нального переслідування.

Організація Об’єднаних Націй, 
її органи та організації систе-
ми ООН в різних формах беруть 
участь в міжнародному співро-
бітництві по боротьбі зі злочинні- 
стю, використовуючи фактично 
всі із вищевказаних організацій-
но-правових форм. Її робота в цій 

ністю – це урегульоване норма-
ми міжнародного та внутріш-
ньодержавного права спільна 
діяльність суб’єктів міжнарод-
ного права та внутрішньодер-
жавних правовідносин по забез- 
печенню правового захисту осо-
би, суспільства, держави та сві-
тової спільноти від міжнародних 
та таких, що мають міжнарод-
ний характер злочинів, а також 
транснаціональних злочинів, 
які посягають на внутрішньо- 
державний правопорядок.

Зміст діючих у сфері бороть-
би зі злочинністю міжнародних 
угод та практики їх реалізації 
дозволяють виокремити голов-
ні організаційно-правові форми 
міжнародного співробітництва у 
боротьбі зі злочинністю, а саме:

1) прийняття узгоджених 
заходів із встановлення на між-
народно-правовому рівні зло-
чинності та караності певних  
суспільно небезпечних дій (дого-
вірна криміналізація міжнарод-
них злочинів та злочинів міжна-
родного характеру);

2) розробка та укладання між-
народних угод, прийняття інших 
міжнародно-правових докумен- 
тів як правової основи діяльно- 
сті держав, міжнародних органі-
зацій та їх органів у сфері бороть-
би зі злочинністю;

3) укладання міжнародних 
угод та видання документів, які 
регламентують порядок здій- 
снення їх повноважень, про-
цесуальний порядок здійснен-
ня міжнародного правосуд-
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сфері здійснюється як на міжна-
родному рівні, так й безпосеред-
ньо й в конкретних державах.

Організація Об’єднаних Націй 
є загальновизнаним центром 
координації діяльності дер-
жав та міжнародних організа-
цій у боротьбі зі злочинністю.  
А особливу роль в координацій-
ній діяльності, формуванні між-
народно-правової базі у бороть-
бі зі злочинністю, розробленню 
міжнародних стандартів у цій 
сфері відіграють Конгреси ООН із 
запобігання злочинності і кримі-
нального правосуддя, які розроб- 
ляють концептуальні положен-
ня спрямовані на вдосконален-
ня національних законодавств 
та розширення співробітництва 
правоохоронних органів різних 
держав у боротьбі зі злочинністю.

Конгреси ООН із запобіган-
ня злочинності і кримінального 
правосуддя (до 2005 р. – Конгре-
си ООН із запобігання злочин-
ності та поводження з правопо-
рушниками, в подальшому за 
текстом – Конгреси) скликають-
ся раз на п’ять років починаючи 
з 1955 р.

На порядку денному цих між-
народних форумів, які покликані 
аналізувати актуальні та принци-
пові питання здійснення право-
суддя, знаходять постійне відо- 
браження найбільш складні про-
блеми у сфері протидії злочин-
ності, які вимагають об’єднання 
зусиль більшості держав світу.

Рекомендації Конгресів за- 
кріплюються в резолюціях Гене- 

ральної Асамблеї ООН, яка прий- 
має та відкриває для підписан-
ня державам найважливіші 
міжнародні угоди універсаль-
ного характеру, які спрямова-
ні на боротьбу з міжнародною 
злочинністю. Документи Кон-
гресів допомагають орієнтувати 
міжнародну спільноту на вирі-
шення нових проблем у галузі 
запобігання злочинності і кри-
мінального правосуддя.

На Восьмому Конгресі ООН 
(Гавана, 1990 р.) відзначалось, 
що організована злочинність 
створює пряму загрозу націо-
нальній та міжнародній безпеці й 
стабільності та являє собою фрон-
тальну атаку на політичні та еко-
номічні влади, а також утворює 
загрозу самій державі. Вона пору-
шує нормальне функціонуван-
ня соціальних та економічних 
інститутів та компрометує їх, 
що призводить до втрати дові-
ри до демократичних процесів. 
Вона підриває процес розвитку  
і зводить нанівець досягнуті 
успіхи. Вона ставить у положен-
ня жертви населення цілих кра-
їн й експлуатує людську слаб-
кість, отримуючи при цьому 
прибутки. Вона охоплює, оку-
тує та навіть втягує у кабалу 
цілі прошарки суспільства у різ-
ні взаємопов’язані злочинні під-
приємства1.

1 Овчинский В. С.  ХХI век против мафии. 
Криминальная глобализация и Конвенция 
ООН против транснациональной органи-
зованной преступности. – М.: ИНФРА-М, 
2001. – 148 с.
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5 Питанням боротьби з між-
народними злочинами та особ- 
ливо транснаціональними зло-
чинами значну увагу приділя-
ли учасники Десятого Конгресу 
ООН (Відень, 2000 р.) та Дванад-
цятого Конгресу ООН (Сальва-
дор, 2010 р.). Так, у Віденській 
декларації про злочинність та 
правосуддя: відповіді на викли-
ки ХХІ ст. зазначено про необ-
хідність більш тісної коорди-
нації та співробітництва між 
державами у вирішенні сві-
тової проблеми злочинності, 
зміцнення внутрішніх систем 
кримінального правосуддя та 
національного потенціалу в сфе-
рі міжнародного співробітниц- 
тва1. При цьому, за основу було 
запропоновано прийняти робоче 
визначення транснаціональних 
організованих злочинів та їх 
приблизний перелік. Однак під 
час обговорення на вказаному 
форумі та в подальшому Комі- 
сією із запобігання злочинно- 
сті та кримінального правосуд- 
дя, підготовлений текст конвен-
ції не вдалось зберегти, в доку-
менті перелік цих злочинів не 
зберігся навіть у вигляді додатку.

Відповідно до класифікації 
ООН, на цей час усі транснаціо-
нальні злочини поділяються на 
17 груп:

1) відмивання грошей; 2) те- 
роризм; 3) викрадення творів 

1 Кибальник А. Г. Воздействие международ-
ного уголовного права на российское уголов-
ное право: автореф. дис. д-ра юрид. наук. – 
М., 2003. – 52 с.

мистецтва та предметів культу-
ри; 4) порушення права інтелек-
туальної власності; 5) незаконна 
торгівля зброєю; 6) викраден-
ня літаків; 7) морське піратство; 
8) захоплення наземного транс- 
порту; 9) заволодіння наземним 
транспортом; 10) комп’ютерна 
злочинність; 11) екологічна зло-
чинність; 12) торгівля людьми; 
13) торгівля людськими органа-
ми; 14) незаконна торгівля нар-
котиками; 15) фіктивне банк- 
рутство; 16) проникнення в 
легальний бізнес; 17) корупція 
та підкуп громадських та пар-
тійних діячів, осіб, що обира-
ються.

З урахуванням важливості 
цієї проблематики на цей час на 
порядку денному постає питання 
необхідності фундаментально-
го дослідження проблем форму-
вання системи протидії трансна- 
ціональним злочинам за допомо-
гою криміналістичних методів. 
Зазначена проблематика є вкрай 
актуальною, оскільки спрямо-
вана на розроблення найбільш 
ефективних прийомів, мето-
дів та засобів у боротьбі зі спе-
цифічною категорією злочинів, 
які виходять за межі однієї кра-
їни. Розслідування цих злочинів 
являє певну складність та відріз-
няється специфікою.

У зв’язку з цим виникає по- 
треба визначення структури  
криміналістичної характерис- 
тики транснаціональних зло-
чинів, побудови її інформацій-
ної моделі, а також установ-
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лення кореляційних (від лат. 
correlatio – співвідношення) 
залежностей між окремими її 
елементами.

Традиційна криміналістич-
на характеристика є результа-
том узагальнення та наукового 
аналізу судово-слідчої практи-
ки та розглядається як узагаль-
нений та упорядкований (рідше 
як сукупність) опис криміналіс-
тично значущих та закономірно 
пов’язаних типових ознак кате-
горії злочинів, що досліджуєть-
ся, з метою формування науко-
во обґрунтованих рекомендацій 
для наукової організації розслі-
дування злочинів.

Типова схема криміналістич-
ної характеристики охоплює: 
відомості про кримінально- 
правову кваліфікацію злочину, 
відомості про особу типового 
злочинця, про типові обстави-
ни вчинення злочину (час, міс-
це та умови), типовий предмет 
посягання, типовий спосіб учи-
нення та приховування цього 
виду злочину та типову слідову 
картину (наслідки), характерну 
для застосування того або іншо-
го способу1.

У вітчизняній криміналісти-
ці проблеми протидії трансна-
ціональній злочинності (як й у 
цілому на пострадянському про-
сторі) ще не отримали достат-
ньої розробки в літературних 
джерелах. У сучасній кримі-
налістичній літературі є лише 

1 Белкин Р. С. Криминалистика: проблемы 
сегодняшнего дня. – М., 2001. – 222 с.

окремі наукові публікації, в 
яких в основному акцентується 
увага на необхідності досліджен-
ня цієї проблеми2.

У кримінальному та кримі-
нально-процесуальному законо-
давстві країн англо-саксонської 
та романо-германської групи, а 
також у країнах пострадянсько-
го простору (у тому числі й Укра-
їни) відсутні конкретні статті, які 
стосуються кримінально-право-
вої характеристики транснаці- 
ональних злочинів.

При цьому можна ствер-
джувати, що на жаль у слідчій 
практиці правоохоронних орга- 
нів України розслідування цієї 
категорії справ є вкрай рідкіс-
ними фактами, що негативно 
позначається на підготовці прак-
тичних фахівців для боротьби 
з цими видами злочинів та як 
наслідок відсутністю емпіричної 
бази для науковців з метою роз-
робки практичних рекомендацій 
для боротьби з транснаціональ-
ними злочинами. 

Однак на протязі тривало-
го часу міжнародна спільнота 
в особі Організації Об’єднаних 
Націй приймає конкретні захо-
ди з метою зрушити з місця у 
цьому питанні, приймаючи на 
Конгресах ООН конкретні захо-
ди, які можуть слугувати краї- 
нам – членам цієї впливової ор- 
ганізації робити реальні кроки 

2 Біленчук П. Д., Гель А. П., Семаков Г. С.  
Криміналістична тактика і методика розслі-
дування окремих видів злочинів. – К., 2007. –  
С. 327-359.
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5 у напрямку побудови криміна-
лістичних характеристик цієї 
групи злочинів.

Аналіз міжнародно-правових 
документів з питань боротьби з 
транснаціональною злочинні- 
стю, на нашу думку, дає підста-
ви стверджувати про наступне:

1. Виокремлюється декілька  
характерних рис транснаці- 
ональних злочинів:

– здійснення в широких мас- 
штабах шляхом утворення та 
експлуатації ринків незаконних 
товарів та послуг (Матеріали 
VIII Конгресу ООН із запобіган-
ня злочинності та поводження 
з правопорушниками. Гавана, 
вересень, 1990 р.);

– утворення характеру про-
мислу, наявність системи захис-
ту від соціального контролю 
з використанням насильства, 
залякування, корупції, отри-
мання прибутку незаконним 
шляхом (Підсумковий доку-
мент Міжнародного семінару 
ООН з питань боротьби з органі-
зованою злочинністю. Суздаль, 
жовтень, 1991 р.);

– проникнення до прибутко-
вих законних видів діяльності, 
розмивання меж між організо-
ваною злочинністю та злочин-
ністю «білих комірців» (Допо-
відь Генерального Секретаря 
ООН «Вплив організованої зло-
чинності на суспільство в ціло-
му» на Другій сесії Комісії із 
запобігання злочинності і кри-
мінального правосуддя ЕКОСОР. 
Квітень, 1993 р.);

– надбання спеціальних нави-
чок та професіоналізму (Довід-
ковий документ до Всесвітньої 
конференції на рівні міністрів 
внутрішніх справ «Про органі-
зовану транснаціональну зло-
чинність». Неаполь, листопад, 
1994 р.).

Наведені факти дають під-
стави вважати, що з початку  
90 рр. ХХ ст. та протягом остан-
ніх 10 років ХХI ст. світова 
спільнота під егідою Конгре-
сів ООН взяла на себе ініціати-
ву створення міжнародної кри-
міналістичної характеристики 
транснаціональних злочинів.

За підсумками роботи Дванад-
цятого Конгресу ООН із запобі-
гання злочинності і криміналь-
ного правосуддя (Сальвадор, 
квітень, 2010 р.) були прийня-
ті заходи щодо кримінального 
правосуддя по боротьбі з неза-
конним ввезенням мігрантів 
та торгівлею людьми; відми-
ванням грошових коштів на 
основі відповідних документів 
Організації Об’єднаних Націй 
та інших документів; останні-
ми тенденціями у використан-
ні науково-технічних досягнень 
правопорушниками, в тому чис-
лі, з кіберзлочинністю.

З урахуванням того, що на 
цей час віднесення злочинів 
до групи транснаціональних є 
умовним, оскільки міжнародно- 
правове регулювання цієї сфери 
знаходиться в постійній динамі-
ці за рахунок того, що все біль-
ша кількість злочинів набуває 
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міжнародного характеру учас-
никами Дванадцятого Конгресу 
ООН зроблено спробу визначити 
криміналістичну характеристи-
ку деяких видів злочинів цієї 
групи.

Щодо характеристики зло-
чинів міжнародного характеру, 
пов’язаного з торгівлею людь-
ми, учасники Конгресу зазна-
чили наступне: торгівля людь-
ми являє собою серйозний 
прояв транснаціональної фор-
ми організованої злочинності. 
Оптимальним способом осмис-
лення складності характеру тор-
гівлі людьми є розуміння цього 
явища як системи угод. Ключо-
вими елементами цих систем є 
ролі, виконання яких необхід-
но для того, щоб ця дія була ско-
єна. В обов’язковому порядку 
передбачається наявність двох 
таких елементів: по-перше, 
повинно мати місце діяння вчи-
нене за допомогою незакон-
них засобів, наприклад, засто-
сування сили, примушування, 
обман або будь-яке зловживан-
ня владою або уразливим ста-
ном; та, по-друге, цей вид діяль-
ності повинен бути здійснений  
з метою експлуатації. Економіч-
ним стимулом торгівлі людьми є 
прибуток від експлуатації жерт-
ви злочину. Торгівля людьми 
передбачає суміжні види зло-
чинної діяльності. Наприклад, 
для деяких злочинних дій цієї 
категорії передбачається підроб- 
лення документів, відмиван-
ня грошових коштів, корупцій-

ні дії та ін. В окремих випадках 
учасниками таких операцій є 
особи із сфери експорт-послуг, 
збирачі боргів та охоронці. Для 
застосування системного підхо-
ду важливо розуміти, що кожна 
із цих ролей може виконуватися 
одним або декількома учасника-
ми. Наприклад, в торгівлі людь-
ми деякі злочинці можуть одно-
часно бути вербувальниками, 
перевізниками або охоронцями, 
або ж відігравати низку інших 
ролей, тим самим звужуючи 
кількість учасників злочинної 
групи. Поряд із цим нечисельні 
групи із двох-трьох осіб можуть 
спеціалізуватися на виконанні 
однієї конкретної ролі.

Слід зазначити, що в торгівлі 
людьми також активно беруть 
участь й злочинні групи, які 
мають більш традиційну орга-
нізацію. Вони можуть брати на 
себе виконання однієї, декіль-
кох або всіх ролей у сфері неза-
конної торгівлі людьми. Наре-
шті, системний підхід аналізу 
криміналістичної характерис-
тики цього злочину дозволяє 
усвідомити важливість зв’язків 
між «верхами» та «низами» у 
структурі злочинної групи.

Методи, які використову-
ють злочинні групи для торгівлі 
людьми зазвичай прості. Ці осо-
би, як правило, діють у певних  
країнах, перш за все в тих, з 
якими вони знайомі завдя-
ки своєму колишньому грома-
дянству або етнічним зв’язкам. 
Для перевезення осіб вони часто 
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5 використовують комерційних 
перевізників й зовнішньо закон-
ні методи подолання міграцій-
ного контролю. Стосовно остан-
нього, то заповзятливі особи 
нерідко займаються пошуком 
«зручної візи». Пошук «зручної 
візи» представляє собою пода-
чу заяви про видачу візи одно-
часно в декілька посольств або 
консульств будь-якої держа-
ви в різних регіонах. Доціль-
ність процедури пошуку «зруч-
ної візи» пояснюється двояко: 
по-перше, консульські співро-
бітники одних установ можуть 
підходити до розгляду заяви 
про видачу віз менш суворо ніж 
інші. По-друге, якщо торговець 
людьми одночасно подає лише 
одну – дві заяви на видачу візи, 
у нього менше шансів приверну-
ти до себе увагу.

На протилежному рівні кла-
сифікації мережі торгівлі людь-
ми знаходяться великі орга-
нізовані злочинні групи, які 
контролюють всі аспекти цієї 
діяльності. Великі транснаці-
ональні мережі, зазвичай міс-
тять велике коло учасників та 
охоплюють широкі географіч-
ні райони. До сфери діяльно- 
сті цих мереж попадає більше 
людей, які стають об’єктами 
торгівлі людьми. Зазвичай вони 
діють більш тривалий промі- 
жок часу на відміну від своїх 
«побратимів» із підприємниць-
ких груп, забезпечуючи пере-
міщення осіб через свої мере-
жі на постійній основі. В силу 

цього вони здатні більш актив-
но впроваджувати нововведення 
та постійно вести пошук нових 
маршрутів або пунктів виїз-
ду. Крім того, транснаціональ-
ні групи використовують бага-
точисельні маршрути по цілому 
ряду напрямків своєї злочин-
ної діяльності і зазвичай най-
частіше виявляються заміша-
ними у таких видах діяльності, 
як незаконний обіг наркотиків 
та контрабанда зброї. Для подіб- 
них груп у значній мірі харак-
терна наявність зв’язків з особа-
ми, які забезпечують допоміжні 
послуги, як наприклад, покро-
вителі в органах влади, збира-
чі боргів, виготовлювачі підроб- 
лених документів, спеціалісти  
з відмивання грошових коштів  
і навіть із збирання деякої опе-
ративної інформації.

Важливим моментом у роз-
гляді цієї категорії справ є 
питання виявлення «жертви» 
злочину. Тому необхідно мати 
на увазі такі складові кримі-
налістичної характеристики, а 
саме1: в пункті або країні похо-
дження особи, які займають-
ся торгівлею людьми, користу-
ються уразливим становищем 
людей. Учасники злочинних 
угруповань – «дилери» отри-
мують вигоду з такого стано-
вища, пропонуючи майбутнім 

1 International Migration and Human Rights 
Global Migration Group, October 2008. 
Доступно на веб-сайті: http://www.globalm-
igrationgroup.org/pdf/Int_Migration_Human_
Rights.pdf.
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«жертвам» цікаві перспективи 
та кошти для міграції в пошу-
ках більш вигідних можливо- 
стей. Під час транзиту мігран-
ти, не рідко піддаються нелюд-
ському або принижуючому гід-
ність поводженню. Вони також 
нерідко піддаються сексуальній, 
трудовій або іншій експлуатації.  
У країні призначення, особи які 
стали жертвами торгівлі, підда-
ються експлуатації з боку своїх 
дилерів.

Своєчасне виявлення осіб, 
які стали об’єктом торгівлі є 
необхідною умовою для визна-
ння їх потерпілими та, відпо-
відно забезпечення їм доступу 
за допомогою та захисту. Осо-
би, для яких контакти з потер-
пілими найбільш вірогідні (такі 
як працівники поліції та орга-
ни правосуддя, а також праців-
ники медичних, соціальних та 
інших служб) повинні прохо-
дити підготовку, завдяки якій 
вони зможуть виявляти потер-
пілих та уважно відноситись до 
їх потреб.

Деякі факти можуть усклад-
нювати виявлення жертв тор-
гівлі людьми на початковому 
етапі. Наприклад, виявлення 
потерпілих на кордоні або під 
час міграційної перевірки мало-
вірогідно, оскільки самі потер-
пілі не розуміють, що стали 
об’єктом торгівлі. Однак, при 
вирішенні простих питань від-
носно їх намірів по знаходжен-
ню та планів щодо поїздки до 
країни призначення, надаєть-

ся можливість виявити випад-
ки торгівлі людьми. Поряд із 
цим, проведення адресних про-
світницьких компаній, засно-
ваних на реальних фактах, є 
ефективним засобом звернен-
ня уваги суспільства для вияв-
лення жертв торгівлі людьми. 
При цьому, зазначені компа-
нії повинні виходити за межі 
викладення спрощених погля-
дів на торгівлю людьми та пов-
ністю розкривати перед суспіль- 
ством функціонування механіз-
му торгівлі людьми. Наприклад, 
необхідно звертати увагу на те, 
що торгівля людьми містить як 
міжнародний, так й внутріш-
ній характер, що вона здійсню-
ється з метою не лише сексуаль-
ної або трудової експлуатації, а 
й підневільного стану в домаш-
ніх умовах і, що її жертвами 
стають не лише жінки та діти, 
а й чоловіки1. На цьому Кон-
гресі ООН також було зроб- 
лено спробу вичленити харак-
терні риси притаманні кіберзло-
чинності.

Така інформаційна база має 
привернути увагу фахівців у 
галузі криміналістики, оскіль-
ки вона базується на світовій 
практиці, тобто на узагальнен-
нях створених різними фахівця-
ми шляхом аналізу отриманого  

1 Двенадцатый Конгресс ООН по пред- 
упреждению преступности и уголовному пра-
восудию (Сальвадор, 12-19 апреля 2010 г.): сб. 
документов / сост.: А. Г. Волеводз, С. М. Тара-
сенко, В. А. Ализаде. Том 2. – М.: Юрлитин-
форм, 2011. – С. 3-11.
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5 від правоохоронних органів 
країн, які входять до Організа-
ції Об’єднаних Націй, безпосе-
редніх даних із зазначеної кате-
горії цих злочинів.

Висновки
1. Побудова загальної харак-

теристики транснаціональних 
злочинів на цей час є проблем-
ним питанням, оскільки ці види 

злочинів мають стійку тенден-
цію постійної зміни.

2. Більш доцільним убачаєть-
ся направити зусилля з побудови 
криміналістичних характерис-
тик з кожного із визначених на 
цей час ООН транснаціональних 
злочинів, що й підтверджуєть-
ся рішеннями Конгресів ООН із 
запобігання злочинності і кри-
мінального правосуддя.
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Abstract
The study deals with theoretical and practical aspects of the fight against child 

pornography in the Slovak Republic (legal, criminological, police aspects). The 
authors define and characterize crime against morality as a type of general crime in 
terms of sex-related crimes. 

Furthermore, an analysis of a particular crime against morality, i.e. child por-
nography, from a legal point of view is presented. One part of the study brings the 
results of a research (through questionnaire survey) which has been conducted in 
the police by the members of the Criminal Police Department of the Academy of the 
Police Force. 

Key words. Сrimes against morality, sexual crimes, child pornography, produc-
tion of child pornography, dissemination of child pornography, possession of child 
pornography, pornographic performance, cyber grooming, sex-stalking, detection, 
investigation.

Introduction
It is argued that all crimes have 

a general immoral basis that is con-
demned as wrong or bad and for-

bidden by the society, but there 
is a specific group of offences 
which is in many societies labelled  
as “crimes against morality”, or 
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5 “sexual crimes”. The term “crimes 

against morality”, however, is not 
synonymous with “sexual crimes”, 
and they should rather be viewed as 
a system and a subsystem. On the 
other hand, these crimes (especial-
ly sex-related crimes) share the fol-
lowing common characteristics:

– They tend to have a sexual 
basis,

– They are often intended to do 
sexual harm,

– They are argued to be victim-
less crimes (when the acts occur 
between consenting adults),

– They are considered essen-
tially private acts, but they often 
occur and are regulated in the 
public domain,

– They have been recognized 
and regulated by the state as 
a criminal offence relatively 
recently (in the past 150 years)1.

The main goal of presenting 
information in a scientific study 
is to share knowledge and par-
tial results from the research2 
with a scientific community. The 
applied research titled “Problems 
during Detection and Clarifica-
tion of Particular Crimes against 
Morality” was launched in 2013 
and it was focused on the detec-
tion and clarification (i.e. inves-
tigation) of particular crimes 
against morality (rape, sexual 
1 Carpenter B., Hayes S. Crimes against morality. 
Available at: http://www.academia.edu/215622/
Crimes_Against_Morality.
2 Hullová M. a kol. Projekt vedecko-výskumnej 
úlohy: Problémy pri odhaľovaní a objasňovaní 
vybraných druhov trestných činov mravnostnej 
kriminality. – 43 s. 

abuse, sexual violence, procur-
ing and soliciting prostitution, 
manufacturing of child pornog-
raphy), and mainly on the police 
reality (processes, determinants, 
and constructs of detection and 
clarification3).

Characteristics of Crimes 
against Morality from Legal  

and Criminological Point  
of View

Theoretical literature gives 
many definitions of crimes against 
morality, generally known as 
crimes against public or private 
morality or sexual morality. On 
the other hand, the term “crime” 
generally refers to “conduct that 
is considered contrary to commu-
nity standards of justice, honesty, 
or good morals”. The legal concept 
describes the so called “moral tur-
pitude” as a degree of crime seri-
ousness (certain crimes involve 
moral turpitude and some of them 
do not). 

“When we use the term mora- 
lity in everyday language, we are 
usually referring to a descriptive 
account of social mores or person-
al conviction about the general 
kinds of behaviour in which people 
in a society should engage”4.

In the theory of operative 
search activity (according to our 
knowledge and respecting the spe-

3 Lisoň M. Teória policajného operatívneho po- 
znania. – Bratislava: Akadémia PZ, 2012. – P. 32.
4 Carpenter B., Hayes S. Crimes against morality. 
Available at: http://www.academia.edu/215622/
Crimes_Against_Morality.
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cifics, history and tradition of our 
region and law) we understand 
crime against morality as a type of 
crime (a socially unacceptable, his-
torically determined phenomenon) 
which consists of criminal acts 
that threaten or harm the interest 
protected by the society:

– Life and health of the citizens,
– Healthy development of young 

people,
– Freedom in making a deci-

sion on a sexual relationship,
– Moral principles of the society.
The given definition indi-

cates that each crime against 
morality is strictly specific and 
not all the interests protected by 
the society must be threatened 
or harmed in one (specific) crime 
against morality. For example, 
prostitution can be done vol-
untarily, without unhealthy 
effects on the prostitute and 
only “the moral principles” are 
to be considered (as threatened 
or harmed interests protected by 
the society).

Taking into account the theo-
retical knowledge, there are many 
aspects that can be used to char-
acterize this phenomenon (some 
of them will be specified in more 
detail). For instance, according to 
the interest protected by the soci-
ety crime against morality is a 
type of general crime

The statistical data (number 
of crimes recorded by the Police 
Force of the Slovak Republic in 
2014) indicates that the propor-
tions of the types of crime are 

rather imbalanced, as may be seen 
in the chart below.

Chart 1. Structure of Total Crime Rate 
in the SR in 2014

Legend: GC – general crime

Researches (NSOPW) show 
that as many as 1 in 4 girls and 
1 in 6 boys were sexually abused 
at some point in their childhood, 
and about 18 % of women have 
been raped during their lifetime1. 
Although the percentage rate 
of the crime against morality in 
the Slovak Republic is very lit-
tle (1.75 % of general crime, and 
1.04% of all criminality in 2014), 
the social gravity of this type of 
crime is high (negative effects and 
consequences on human beings, 
high level of latency, problems in 
detection, etc.).

The Slovak legislation stip-
ulates that in certain cases of 
crimes against morality the per-
petrator may be sentenced to 

1 NSOPW. Facts and statistics. Available at: htt-
ps://www.nsopw.gov/en/Education/FactsStatis-
tics?AspxAutoDetectCookieSupport=1.
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5 imprisonment for 20 - 25 years, or 
for life. These cases include rape, 
sexual violence, and sexual abuse, 
child pornography, trafficking in 
human beings and pimping.

According to the social gra- 
vity, three categories of crimes 
against morality are defined in 
the Slovak criminal law:

– Misdemeanours,
– Felonies,
– Particularly serious felonies.
For instance, the most serious 

types of crimes against morali-
ty, i.e. particularly serious fel-
onies, include: trafficking in 
human beings (who obtains sub-
stantial benefit; causes grievous 
bodily harm or death, or other par-
ticularly serious consequence; as a 
member of dangerous grouping), 
placing a child under the control 
of another (who causes grievous 
bodily harm or death, or other par-
ticularly serious consequence), 
rape (who causes grievous bodi-
ly harm or death; acts under a 
crisis situation), sexual violence 
(who causes grievous bodily harm 
or death; acts under a crisis situ-
ation), sexual abuse (who causes 
grievous bodily harm or death; 
acts under a crisis situation), pro-
curing and soliciting prostitution 
(who causes grievous bodily harm 
or death; manufacturing of child 
pornography (who obtains sub-
stantial benefit; causes grievous 
bodily harm or death; as a mem-
ber of dangerous grouping).

According to the manner of 
commission of crime, some crimes 

against morality are categorized as 
organized, or internationally orga-
nized, e.g. trafficking in human 
beings or in children, pimping, and 
child pornography. Organization 
simplifies the way of committing 
the crime, brings higher financial 
profit, helps avoid criminal pros-
ecution, etc.

According to the way and 
form of its expression, most of 
the crimes against morality are 
latent, which means that there is 
a chance for the crimes not to be 
revealed by the police. The causes 
vary, sometimes it is caused by 
the perpetrators (they usually 
make an effort not to be caught 
at the crime scene), but most of 
the times it is caused by the vic-
tims. For example, the victims 
of property crime usually do not 
hesitate to announce the incident 
to the police, however the victims 
of crimes against morality feel 
inhibited to do so (due to shame, 
sense of inferiority, anxiety, fear 
of revenge, etc.).

According to the number of 
crimes, most of the crimes against 
morality are committed in series 
(multiple-offenses), take longer 
time and there is quite a high lev-
el of recidivism (in 2014 – 6 % of 
repeated crimes against morali-
ty, 9 % in violent crime, 11 % in 
property crime, 4 % in econom-
ic crime). The reason is the inter-
nal motivation of the perpetra-
tor (not infrequently it is a sexual 
deviation – researches suggest 
it constitutes one fifth of these 
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crimes). It means that the crim-
inal act usually is not a one-off 
incident, mainly in the cases of 
rape, sexual abuse, trafficking 
in human beings, child pornogra-
phy, pimping, etc. 

Crimes against morality are 
regulated by the Criminal Code; 
in the Slovak criminal law these 
types of crimes are not concen-
trated in one specific part of the 
act. The sections related to crimes 
against morality are dispersed 
in Chapters No 1, 2, 3 and 9 of 
the Act No 300/2005 (Criminal 
Code).

Generally, in 2014 in Slovakia 
the most frequent types of crimes 
against morality were: sexual 
abuse (538 criminal cases), rape 
(87 criminal cases), child pornog-
raphy (66 criminal cases), oth-
er sexual deviation (61 criminal 
cases), sexual violence (54 crim-
inal cases), trafficking in human 
beings (15 criminal cases), pro-
curing and soliciting prostitu-
tion (11 criminal cases), exposing 
others to human immunodefi-
ciency virus and venereal diseas-
es (8 criminal cases), and corrupt-
ing morals (3 criminal cases). The 
proportion of the main types of 
crimes against morality is pre-
sented in the chart below. 

In 2014, an estimated 851 
crimes against morality occurred 
in the Slovak Republic (673 of 
them were successfully cleared 
up), which was a decrease by 18 %  
from the year 2011. When con-
sidering the fourteen-year trend, 

the 2013 total number of crimes 
against morality was nearly the 
same as in 2007 and the 2014 
total number of crimes against 
morality was nearly the same as in 
2003. The highest level of crimes 
against morality occurred in 2011 
(1,041 criminal cases and 717 of 
them were cleared-up) and has 
had a decreasing trend since. The 
Police Force of the Slovak Repub-
lic recorded the lowest level of 
crimes against morality in 2010 
(678 crimes, while 513 of them 
were cleared-up). As can be seen 
in the chart below, the number of 
crimes against morality and the 
number of solved cases (according 
to the fourteen-year trend) has 
been fluctuating.

Sexual abuse and sexual 
exploitation of children, includ-
ing child pornography, constitute 
serious violations of fundamen-
tal rights, in particular the rights 
of the child. Certain antisocial 
activities (conducts and behav-
iours) threaten their physical and 

Chart 2. Proportion of the Main Types 
of Crimes against Morality  

in the Slovak Republic in 2014
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mental health, life, moral edu-
cation and development, moral 
principles of a society, and some-
times they enable the offenders to 
enrich unlawfully. According to 
the Slovak Criminal Code (Act No 
300/2005), the offences concern-
ing child pornography are pun-
ishable and include the following:

– Manufacturing of child por-
nography (Section 368),

– Dissemination of child por-
nography (Section 369),

– Possession of child pornog-
raphy and participation in por-
nographic performance (Section 
370).

Moreover, in certain situa-
tions a perpetrator can commit 
various types of crimes (ideal con-
currence of crimes – “concours 
idéal des infractions” or real con-
currence of crimes – “concours 
réel des infractions”), e.g. bodily 
harm; exposing others to human 

immunodeficiency virus; expos-
ing others to venereal diseases; 
illicit distribution of drugs; serv-
ing alcoholic beverages to minors; 
trafficking in human beings; traf-
ficking in children; extortion; 
duress; forcible entry into dwell-
ing; breach of mailing secrets; 
sexual abuse; sexual intercourse 
between relatives; corrupting 
morals of youth; and corrupting 
morals.

Crimes related to child por-
nography have been implement-
ed by a domestic act of legisla-
tion, i.e. Act No 183/1999. Since 
that time, the legal definition has 
been many times modified. Now-
adays, the term “pornography” 
is defined in Section 132, para. 
2 of the Criminal Code as a “por-
nographic material that visual-
ly depicts sexual intercourse, dif-
ferent act of sexual intercourse, 
or other conduct similar to sexu-

Chart 3. Rate of the Crimes against Morality and the Clear-up Rate  
(the fourteen-year trend: 2001-2014)

Child Pornography De Lege Lata
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al intercourse, or naked human 
genitalia, and that is designed 
to gratify sexual desire of anoth-
er”. On the other hand, “child 
pornography” is defined in Sec-
tion 132, para. 3 of this Act as a 
“pornographic material that visu-
ally depicts sexual intercourse, 
pretended sexual intercourse, dif-
ferent act of sexual intercourse, 
or other conduct similar to sexu-
al intercourse with a child, or with 
a person who looks like a child, or 
naked parts of the child’s body 
or of the person who looks like a 
child, and that is designed to grat-
ify sexual desire of another”.

When discussing child pornog-
raphy, it is necessary to define 
the terms child, minor, and oth-
er relevant terms. According to 
the Slovak criminal law “a minor” 
is a person under the age of 18 
unless they have reached the legal 
age (majority) earlier (e.g. by 
entry into marriage). Apart from 
that, it is necessary to distin-
guish between a “child” (a person 
who, at the time of commission of 
the criminal offence, is younger 
than 14 years of age), “juvenile or 
young offender” (a natural person 
who, at the time of commission of 
the criminal offence, is over 14 
and under 18 years of age), and 
“a young adult” (a person who is 
between 18 and 21 years old). 

The facts above bring us to the 
conclusion that the definitions, 
as well as the specific age rang-
es vary, but all the categories of 
young persons require a targeted 

specific approach to their protec-
tion.

When considering the manu-
facturing of child pornography, 
the Slovak Criminal Code provi-
sion stipulates the basic element 
of the crime, i.e. “if any person 
exploits, elicits, offers or otherwise 
abuses a child for manufacturing 
child pornography, or child porno-
graphic performance, or enables 
such abuse of a child, or otherwise 
participates in such manufactur-
ing, shall be liable to a term of 
imprisonment of 4 to 10 years”. In 
the case of aggravating circum-
stances and special consequences 
of the offence, an offender shall 
be liable to a stricter sentence of 
imprisonment (7 - 20 years), par-
ticularly in the cases when:

– The offence was committed 
against a child under 12 years of 
age (although according to the 
Slovak legislation, the legal age 
of consent for sexual activity is 
15 years),

– The offence was commit-
ted in a more serious manner (the 
presence of exploitation, coer-
cion, force, or threats, abuse of a 
position of power of the offender, 
or weakness of the victim, etc.),

– The offence was committed 
in public,

– The offence involved seri-
ous violence or caused a grievous 
bodily harm or death to a child or 
children, 

– A substantial or large-scale 
benefit through its commission 
was obtained, 
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5 – The offence was commit-
ted by a member of a dangerous 
grouping (a criminal group, an 
organized group).

In the context of the facts list-
ed above it is possible to state that 
the legal acts of the EU have been 
completely adopted by the Slovak 
Republic, as production of child 
pornography is punishable by a 
term of imprisonment of more 
than five years.

Moreover, the term “porno-
graphic performance” was imple-
mented into the Slovak legislation 
thanks to the Directive of the Euro-
pean Parliament and of the Council 
on combating sexual abuse, sexual 
exploitation of children and child 
pornography, repealing Frame-
work Decision 2004/68/JHA. For 
the purpose of this directive “por-
nographic performance” shall 
mean the live exhibition, including 
by means of information and com-
munication technology:

– Of a child engaged in real or 
simulated sexually explicit con-
duct;

– Of the sexual organs of a child 
for primarily sexual purposes.

Nowadays, new trends in 
commission of the crime occur 
more often. For instance, sexual 
abuse and exploitation are facil-
itated by the use of information 
and communication technologies 
(cyber grooming, sex-stalking, 
dissemination of child pornogra-
phy through the Internet). Cyber 
grooming is the process when the 
perpetrator:

– Identifies potential child vic-
tims, 

– Pretends he is someone else 
(young, trustworthy, friendly, 
sympathetic, etc.),

– Gains their trust,
– Abuses, exploits, rapes, forc-

es, solicits a child for sexually 
explicit conduct,

– Uses their “secret” for con-
tinuing in commission of the 
crime. 

These types of conducts (solici-
tation of children for sexual pur-
poses) are punished in accordance 
with Section 201a of the Slovak 
Criminal Code (“if an offender, 
who is not a child, proposes per-
sonal meeting to a person young-
er than 15 years through elec-
tronic communication devices or 
services with a purpose to commit 
a crime of sexual abuse and man-
ufacturing of child pornography, 
shall be liable to a term of impris-
onment of 6 months to 3 years”). 

Sex-stalking is a type of con-
duct in which an offender follows, 
harasses or threatens another per-
son (including a child). Protection 
of the human rights and freedoms 
(related to this type of unsocial 
human behaviour) is guaranteed 
by the provision of Serious Pur-
suit (Section 365a of the Criminal 
Code). The section stipulates the 
basic element of the crime as fol-
lows: “any persons who pursuits 
another person for a long term in 
such a manner which may give 
rise to justifiable fears about the 
health, life, or the health of a close 
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person, or causes deterioration in 
quality of life by:

– Threatening another with 
inflicting bodily harm, or other 
harm,

– Seeking personal closeness or 
following another,

– Contacting through a third 
person or electronic communica-
tion services, in writing, otherwise 
against will of another,

– Abusing personal data of 
another for the purpose of gaining 
personal contact or other contact,

– Or otherwise restricting in 
common way of life, shall be liable 
to a term of imprisonment of up to 
1 year”.

Dissemination of child pornog-
raphy is defined in the provision 
of Section 369 of the Slovak Crim-
inal Code which stipulates the 
basic element of the crime as fol-
lows: “if any person disseminates, 
transports, procures, makes acces-
sible or otherwise puts into distri-
bution child pornography shall be 
liable to a term of imprisonment 
of 1 to 5 years“. It is obvious that 
the information and communica-
tion technologies facilitate the 
commission and concealment of 
the crime (before, in the course 
of, and after the commission). It 
is necessary to reduce the circula-
tion of child pornography (which 
usually contains sex abuse imag-
es) by making it more difficult 
for offenders to upload such con-
tent onto the publicly accessible 
web, and to download child abuse 
material as well. The removal of 

child pornography content at its 
source is difficult when the orig-
inal materials are not located in 
the territory of the Slovak Repub-
lic or within the EU. For that pur-
pose, different mechanisms can 
be used, involving identification 
of the Internet pages which con-
tain or disseminate child pornog-
raphy, blocking access to such 
Internet pages, and their effec-
tive removal. Apart from that, 
developed cooperation with Inter-
net service providers, other coun-
tries, and international organ-
isations is important in the fight 
against this negative social phe-
nomenon.

It is possible to state that the 
legal acts of the EU have been 
completely adopted by the Slo-
vak Republic, and the distribu-
tion, dissemination, transmission, 
offering, supplying, or making 
available of child pornography is 
punishable by a term of imprison-
ment of more than 2 years. 

The last one and a very specif-
ic offence related to this type of 
crime is the possession of child 
pornography. It is listed in the 
provision of Section 370 of the 
Criminal Code which stipulates 
the basic element of the crime as 
follows: “if any person have in 
their possession child pornogra-
phy or act with the intention to 
gain access to child pornography 
through electronic communica-
tion devices or services, shall be 
liable to a term of imprisonment 
of up to 2 years”. As can be seen in 



Le Criminaliste Premier Imprimeur № 11/2015

100
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

1
/2

0
1

5 the legal concept, the Slovak leg-
islation tries to respond to these 
new trends in the commission of 
the crimes. Apart from that, the 
legal acts of the EU (rules and 
standards) have been complete-
ly adopted, and the acquisition or 
possession of child pornography 
is punishable by a term of impris-
onment of more than 1 year. 

Child Pornography from  
a Policing Point of View  

(Detection & Investigation)
Child pornography requires 

specific skills of police specialists 
who can recognize the symptoms, 

features, means and other rele-
vant characteristics of the crime, 
as well as the possible offenders 
and potential victims. Because of 
the latest development in comput-
er technologies, including online 
services, the perpetrator is able 
to communicate with the victim 
with greater ease or with great-
er technical advancement, which 
makes these crimes very difficult 
to detect or investigate quickly 
and thoroughly.

In 2014, 66 criminal cases of 
child pornography were detected 
by police officers; 33 of them were 
successfully solved (the clear up 

Table 1. Child Pornography in the Slovak Republic, 2014

2014
MANUFACTUR-
ING OF CHILD 

PORNOGRAPHY

DISSEMINA-
TION OF CHILD 

PORNOGRA-
PHY

POSSES-
SION OF 

CHILD POR-
NOGRAPHY

TOTAL 
NUM-
BER

Detected 20 27 19 66

Solved 11 12 10 33

% 55 44.44 52.63 50

Chart 4. Criminal Offenders of Child Pornography  
(according to their age and gender), 2014
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rate was exactly 50 %). The most 
frequent type of crime related to 
child pornography in 2014 was 
the dissemination of child por-
nography. According to the Slo-
vak Criminal Code, dissemination 
also includes: launching the dis-
tribution of child pornography, 
its transportation, procurement 
or otherwise making child por-
nography accessible.

As may be seen in Chart 4, the 
most common child pornography 
offenders in 2014 in the Slovak 
Republic, according to their age 
and gender, were men aged 19 - 30.

Criminal offenders often use 
online communication services or 
online social networking services 
such as instant messaging, e-mails, 
blogs, forums, chat rooms, and 
social networking sites (e.g. Skype, 
Pokec.azet.sk, or Facebook). At the  
beginning they contact the poten-
tial victim and gain their confi-
dence. Afterwards they convince 
the victim to share or disclose 
some personal information which 
can later be used for coercion. 
On the basis of that they solic-
it (authorize, urge, command, 
entice, request or advice) a child 
for sexually explicit conduct 
(masturbation, lascivious exhi-
bition of genitals, pubic areas, 
breasts or other naked parts of the 
body). The purpose is to obtain, 
possess and disseminate visual 
depiction of minors through pho-
tography, film, video, picture or 
computer-generated image. The 
experience from the recent crim-

inal cases solved by the Slovak 
Police Force shows that the typ-
ical features (circumstances and 
conditions) of child pornogra-
phy have been: higher anonymi-
ty, indirect contact, distortion of 
reality under the false pretext of 
personal benefit, signs of patho-
logical behaviour, etc.

The investigation of crimes 
against morality (often sexual 
crimes) is emotionally and psy-
chologically difficult, as the 
police officers have to deal with 
human sexual behaviour, devi-
ant sexual criminal behaviour 
and highly traumatized chil-
dren. When discussing sex, espe-
cially with children, the inves-
tigation requires a high level of 
sensitivity. It is not by chance 
that the most successful tech-
niques of interviewing young 
children have been developed by 
the therapeutic community. In 
order to avoid a potential trauma 
that could be caused by multiple 
interviews or by different inter-
viewers it is recommended to vid-
eotape the interview.

Apart from that, the stage of 
the child’s development and child 
language issues need to be taken 
into consideration. With regard 
to that, it is possible to use aids 
such as dolls, toys or pictures. 
Sometimes these can help the 
children to talk and discuss the 
difficult events. Good police offi-
cers should keep in mind the spe-
cial interrogation (interviewing) 
strategy. 
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5 Because of the fact that chil-

dren and adolescents are not usu-
ally able to understand the legal 
terms and legal concept correct-
ly, the questions must be précised 
clearly and understandably. 

Moreover, there is a lot of evi-
dence (researches) to support 
“that suggestive and leading ques-
tion more often lead to inaccurate 
and false reports than open-ended 
and non-suggestive questioning”1. 

The environment of the inter-
rogation (or the interview) has an 
impact on the results and success-
fulness of the interrogation (inter-
view), as well. Based on the find-
ings from researches and studies, 
“when children are interviewed 
by friendly, supportive interview-
ers (e.g. smiled, made eye contact, 
sat with a relaxed posture), errors 
and suggestibility decreased in 
comparison to intimidating, non-
supportive interviewers”2.

In general, it is recommend-
ed to respect the findings: when 
carrying out interviews of chil-
dren or adolescents, a relevant 
adult remains close at hand (how-
ever it is not necessary that the 
person is actually present in the 
same room). On the other hand, 
when the same adult person is 
suspected of having committed 

1 Redlich D. A., Silverman M., Steiner H. The 
police interrogation of children and adolescents. 
Available at: http://www.albany.edu/scj/docu-
ments/Chapter05Lassiter.pdf. – P. 115.
2  Redlich D. A., Silverman M., Steiner H. The 
police interrogation of children and adolescents. 
Available at: http://www.albany.edu/scj/docu-
ments/Chapter05Lassiter.pdf. – P. 116.

the crime in question (e.g. paren-
tal sexual abuse), this fact can 
lead to a “negative situation” dur-
ing the interrogation or interview 
(where the child lies, remains 
silent, feels guilty and responsi-
ble for the crime, is frightened, 
ashamed, etc.). The final numbers 
of interviewers and people (inves-
tigator, criminal police officer, 
social worker or medical person-
nel) who are present or involved 
in the police interrogation or 
interview can have an impact on 
the development of the interro-
gation (interview). Therefore it 
is recommended to minimize the 
number of persons present. 

Apart from that, the gender 
of the interviewer and the victim 
play a key role here (the best prac-
tice is respecting the rule: a male 
interviewer – a male victim; a 
female interviewer – a female vic-
tim).

Questionnaire Survey on the 
Effectiveness of the Fight against 

Child Pornography
Apart from the analysis of the 

national legal system of the fight 
against child pornography (pre-
sented above), the members of the 
Criminal Police Department of 
the Academy of the Police Force 
in Bratislava have conducted a 
questionnaire survey.

The data collection in the 
first phase of the research proj-
ect was carried out from January 
2015 to March 2015. The sample 
has consisted of 12 respondents 
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(police officers dealing with child 
pornography and other crimes 
against morality; limited size 
sample). 

The police experts present-
ed the opinions that the national 
system of child pornography con-
trol has reached a sufficient level. 
According to the respondents, the 
term of imprisonment is adequate 
and corresponds with the social 
gravity of this negative social 
phenomenon. 

In spite of the fact, that the 
clear-up rate was not so high in 
comparison with other types of 
crimes (e.g. in 2014, 66 crimes 
related to child pornography 
were detected by the Police Force 
of the Slovak Republic, while 
50 % of them were successful-
ly solved; 538 of crimes of sexual 
abuse were recorded, while 85%  
of them were cleared-up), the po- 
sitive feature of these crimes is 
(according to the opinions of the 
respondents), that it is possible to 
conduct a „retrospective inves-
tigation“, as the process of cre-
ation and storing of digital trac-
es is different from other crimes, 
e.g. biological or trasological 
traces. The trace is de facto not 
destroyable, because every con-
duct which leads to its destruc-
tion creates other, i.e. new traces. 
In the case when the perpetrator 
uses technical equipment for the 
concealment of his own identity 
or conduct (e.g. anonymizer), this 
is considered aggravated circum-
stance.

The respondents have stressed 
the significance of preventive 
activities and the need of a good 
police reputation and public con-
fidence in policing, because it 
may help to increase the effec-
tiveness of detection and clari-
fication (investigation) of this 
type of crime. Moreover, they 
have pointed to an insufficient 
number of reports of the crime, 
often caused by the victims and 
the offenders, but sometimes 
by the witnesses as well (e.g. a 
school director has not report-
ed information on teachers –  
paedophiles in order to protect 
the reputation of the school, and 
has enabled the offender to con-
tinue in commission of the crime 
at another school, or in another 
city).

Conclusion
The authors of the study have 

presented the findings obtained 
through a content analysis of legal 
documents, and the questionnaire 
survey. They have attempted to 
elaborate on the issues concern-
ing the effectiveness of the legal 
system and the fight against child 
pornography. Despite the fact, 
that they have arrived at the con-
clusion that the legal system and 
the fight against child pornogra-
phy in the Slovak Republic appear 
as effective, it is still necessary to 
improve the detection and inves-
tigation tools, as the clear-up rate 
and the number of recorded crimes 
(by the police) are not sufficient. 
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5 The authors of the study are con-
vinced, that the presented find-
ings will offer certain open space 

for discussion and effective con-
trol of this negative social phe-
nomenon.
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ПРОБЛЕМИ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ ТЕХНІКИ

CRIMINALISTIC TECHNIQUES ISSUES

Abstract
The paper provides a historical introduction to the sources of probabilistic think-

ing including Bayesian Methods in forensic science. Starting form Aristotle and 
through the ages of Bayes the key figure of founding the contemporary probabilistic 
methodology used everywhere in different sciences. In forensic science substantial 
for DNA and fingerprint analysis. The Bayesian Networks will be important to the 
evidence evaluation and taken into consideration as a tool for the future forensic sci-
entists. Some samples of miscarriage of justice caused by improper usage of probabi-
listic approach are given providing variety of viewpoints to the readers.

The article is devoted to introduction and overview to the history and the sourc-
es of probabilistic approaches including Bayesian Methods in forensic science from 
Hungarian viewpoints.

Key words. Probability, Bayesian methods, forensic sciences, criminalistics.

«In mathematics, one does not understand things 
but gets used to them».

John von Neumann

THE SOURCES OF PROBABILISTIC 
THINKING IN FORENSIC SCIENCE*

József ORBÁN
BSc in Electronics, MBA in Telecommunications, PhD candi-
date at the Doctorate School of the Faculty of Law of University 
of Pécs in the Forensic Science Workshop (Hungary)**

* Джерела вірогідного мислення в криміналістиці.
** Орбан Йожеф – бакалавр з електроніки, магістр бізнес адміністрування з телекомунікацій, док-
торант Докторантської Школи Університету Печі за криміналістичним напрямком (Угорщина).

The origins of probabilistic 
thinking

Making sense of informa-
tion in probabilistic terms must 
have originated with the dawn of 
human cognition. The probabili-
ty, or in other words the credibil-
ity and relevance – or degree of 

exclusion, – of a special kind of 
information, criminal evidence, 
is the basis of legal judgement, 
the culmination of the crimino-
logical process. In this process, 
the results of the enquiry and the 
possible consequences of deci-
sions require further decisions to 
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of as a game between the decision 
maker and the party on the oppo-
site side. The party on the oppo-
site side may be a real entity, such 
as the defendant, the witness, 
nature, or a fictive one, such as 
political interest, for example. It 
is easy to realize that game theo-
ry, which provides a mathemati-
cal framework for understanding 
the dynamics of such processes, is 
of far greater significance than its 
name suggests, and it constitutes 
an important part of a scientifi-
cally informed strategy construc-
tion in legal decision making.
While taking into account mul-
tiple uncertain factors simulta-
neously, strategies in military or 
criminal investigation aim to pro-
vide a course of action for – and 
subsequently enhance the deci-
sion making of – the relevant lead 
investigator. Experience, quick 
recognition of connections, and 
intuition significantly improve 
the appropriateness of the deci-
sion maker’s judgement. The 
degree of success of the decision 
making process can be enhanced 
by the application of probabilis-
tic networks, or, in other words, 
Bayesian networks: the simulta-
neous utilization of probability 
theory, combinatorics, game the-
ory, decision theory, graph the-
ory and artificial intelligence1, 
which may speed up the forma-

1 The approach according to which artificial 
intelligence involves all the previous ones is 
also reasonable.

tion of verdicts substantially.
Apart from enabling the kind 
of fast acting that is required in 
fresh pursuit, ithas the addition-
al advantage of reducing the pos-
sibility of error even in the case 
of an exceptional decision maker. 
The evolution and intertwining of 
the contributing disciplines list-
ed above accounts for the current 
scientifically buttressed basis for 
sound decision making.

The conceptual framework of 
probability theory was developed 
as a response to problems in games 
of chance. By insisting on proofs 
as a way of arriving at judge-
ments, human thinking favoured 
categorical decisions over prob-
abilistic ones, to the extent that 
the word “perhaps” was frequent-
ly subject to scorn2. In the dark-
er days of the history of criminal 
justice, proof – at times acquired 
even by means of torture – mere-
ly served the purpose of support-
ing the case for the guilty ver-
dict, foreclosing the possibility 
of exculpation3. On Aristotle’s 
account, the fundamental prin-
ciples of proof include the notion 
that everything has to be either 
stated or denied and that “it is 
impossible for anyone to sup-
pose that the same thing is and 

2 This is well illustrated by a humorous Hun-
garian folk saying, according to which the dif-
ference between politicians, women and men 
is that for the latter, the use of the word talán 
(“perhaps”) is forbidden, while for the latter 
two, it is a requirement.
3 Torture was abolished in Hungary by clause 
XLII of 1791. 
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is not”1. “Nor can be any inter-
mediate between contrary state-
ments, but of one thing we must 
either assert or deny one thing”2. 
According to Brakel (1976) and 
Schneider (1980) Aristotle divid-
ed events into three classes:  
1) those that are certain to occur, 
2) those that occur reliably in 
most cases, 3) and those that 
occur occasionally and unpredict-
ably. Regarding the etymology 
of the term “probability”, Cice-
ro is credited with the first use of 
the Latin word probabilis, which 
subsequently became established 
in similar forms in English and 
the neo-Latin languages after the 
17th century. Prior to that, the 
near-synonymous word “chance” 
had been in use in the English 
speaking world. The term “like-
lihood” became widespread in the 
20th century, and it took root in 
Hungarian, as well. 

At the dawn of the develop-
ment of Roman law, the expe-
riences and dilemmas encoun-
tered in the evidentiary process 
of legal disputes led to the emer-
gence of financial-legal catego-
ries and principles3. The phras-
es fecisse videtur and fecisse non 
videtur (“it seems that”) appear-
ing in the sentence constructions 
of extant Roman judgements sug-

1 Aristotle, Met., IV 1005b 24.
2 Aristotle, Met., IV 1011b 25.
3 Bessenyő A.: A római magánjog az európai 
gondolkodás történetében [Roman Private Law 
I. Roman Private Law in the History of Europe-
an Thought] (Dialóg Campus 2003) 133.

gest that the distinction between 
the objective truth and the ver-
sion of the truth that emerge-
sin the course of a lawsuit is not 
a recent invention4. However, the 
use of the mutual corroborative 
or weakening force of non-defin-
itive evidence was possible only in 
private lawsuits and even there, 
only with certain restrictions. 
In criminal cases, only the use of 
definitive evidence was allowed. 
As the Roman emperor Gratian 
put it in 382, evidence has to be 
unequivocal and as clear as day.
In Bartolus, some traces of the 
probabilistic process approach 
to proof can be discerned in that 
the judge’s initial absolute lack of 
knowledge (nesciencia) is replaced 
by a conception of the events open 
to doubt (dubitatio) on the basis 
of the testimony of the opposing 
parties. Proof served the purpose 
of resolving the tension between 
the unlikely, the uncertain, the 
probable and the definite. The 
first effects of proof result in the 
judge’s forming a suspicion (sus-
picatio), which then solidifies into 
stronger and stronger – if not 
indubitable – opinion (opinio) in 
the light of stronger and stronger 
arguments. With the presump-
tion of full-fledged certainty 
(perfecta probatio), the judge 
arrives at the judgement with a 
sense of perfect conviction (per-
fecta credulitas)5. The sense of 

4 Nótári T. Római jog [Roman Law] (Lectum 
Kiadó 2014) 304.
5 Benedek F., ‘Jogtörténeti adalékok a bizony- 
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5 unease felt in connection with 
the application of non-definitive 
evidence is well demonstrated by 
the in dubio pro reo principle that 
is still in use today. That is why 
the acquisition of the defendant’s 
confession was deemed so impor-
tant, because it rendered the deci-
sion definitive. Opportunities 
for the elimination of doubt were 
seen in oath, torture as well as in 
the attainment of different sorts 
of divine evidence. 

St Thomas Aquinas drew a 
threefold distinction between 
certain knowledge, probabilistic 
knowledge and chance1.

According to Hald, two ear-
ly conceptions of probability are 
the objective, statistical or alea-
tory probability on the one hand, 
which was held to provide the out-
come of experiments or games, 
and subjective, personal or epis-
temic probability on the other 
hand, which is a measure of the 
degree of belief and is not nec-
essarily based on statistical evi-
dence2. Hald’s historical overview 
is primarily concerned with objec-
tive probability, which was previ-
ously referred to as “chance”. As 
he points out, James Bernoulli 

osság és valószínűség problémájához’ [Adden-
da from legal history to the problem of certain-
ty and probability] In: L Vargha (ed), A valós 
zínűség szerepe az igazságszolgáltatásban [The 
Role of Probability in Legal Justice] (Confer-
ence volume Pécs 1979) 4.
1 Hald A. A History of Probability and Statis-
tics and Their Applications before 1750 (Wiley 
2003) 30. 
2 Ibid. 28-29.

was the first to distinguish unam-
biguously between the two kinds 
of probability3. Hasover and 
Rabinovich provides Talmudic 
and rabbinic examples4. Ian Hack-
ing gives a clear articulation of 
the modern dual understanding 
of probability in his seminal 1975 
book, The Emergence of Probabi- 
lity.

Probability research until  
the end of the 19th century
Doubt can be understood as a 

sign indicating a lack of perfect 
certainty, or, in other words, the 
presence of uncertainty, which 
can be rendered measurable most 
appropriately by the applica-
tion of mathematical probabil-
ity. The evaluation of evidence 
and the subsequent – especial-
ly legal – decision provide a basis 
for the exploration of the mutu-
al relationships between mathe-
matics and the law, which is why 
the development of the two dis-
ciplines will be discussed in tan-
dem.

From the Pascal-Fermat  
correspondence to the Bernoullis

Relatively late, in the 17th cen-
tury, scientific progress began 
to take off spectacularly part-
ly due to the influence of empiri-
cism and rationalism character-

3 Ibid.
4 Hasover A. M. ‘Random mechanisms in Tal-
mudic literature’ (1967) 54 Biometrika 316; NL 
Rabinovitch, ‘Combinations and probability in 
rabbinic literature’ (1970) 57 Biometrika 203.
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izing the Enlightenment. It was 
around that time that the corre-
spondence between Pascal and 
Fermat – so frequently quoted in 
the literature on probability the-
ory – began. Fermat was a lawyer 
by profession and a mathematics 
enthusiast1. The correspondence 
concerns a problem in a game of 
chance originally posed in medi-
aeval times and rediscovered by 
Chevalier de Méré. The two sci-
entists reached the solution by 
1654, which is also the year to 
which the birth of probability the-
ory is dated on account of Pascal’s 
letter to the academy in Paris in 
which he expressed his intention 
of constructing a mathematics of 
chance2.

The simultaneous treatment of 
the two seemingly disparate dis-
ciplines is not a modern inven-
tion as indicated by the title – De 
Usu Artis Conjectandi in Jure – of 
the doctoral dissertation of Nico-
laus Bernoulli, a member of the 
famous Bernoulli dynasty3, which 
he submitted on 14 June 1709 in 
Basel and concerns the theory of 
probability4. Nicolaus also pub-

1 Ibid. 43.
2 Sain M. Nincs királyi út! Matematikatörténet 
[There is No Royal Path! A History of Mathe-
matics] (Gondolat 1986).
3 It is rightly regarded as remarkable that the 
Huguenot Bernoulli family enhanced Basel’s 
reputation by producing eight famous natural 
scientists. That is the reason why it makes sense 
to always mention the first name when refer-
encing the work of one of the members of the 
dynasty.
4 Bernoulli N. De Usu Artis Conjectandi in Jure 
(Basel 1709). Reprinted in Die Werke von Jakob 

lished a book written by his uncle-
Jakob after the latter’s death 
titled Ars Conjectandi (“The Art 
of Conjecturing”), which intro-
duces the concept of the law of 
large numbers. This bears some 
emphasis because the principles 
of probability formulated in this 
work are only valid in cases in 
which the number of events con-
sidered is sufficiently large. 

Thomas Bayes
The Huguenot Abraham de 

Moivre transported the doctrines 
from continental Europe to Eng-
land in 1718 when escaping per-
secution thanks to the publica-
tion his textbook, The Doctrine 
of Chances. Given the similari-
ty of the titles5, it is reasonable to 
assume that Thomas Bayes was one 
those numerous British mathema-
ticians who were influenced by de 
Moivre’s work. The biographical 
data of Bayes paint an interesting 
picture. Due to the close relation-
ship between Bayes and the present 
subject, I believe it is important not 
to restrict the mention of the main 
events of his life to a footnote. 
Thomas Bayes was born in 17026 
in Hertfordshire. At 18 years 
of age, he takes up the intrigu-
ing combination of Theology and 

Bernoulli, Vol 3 (Birkhiiuser 1975) 287–326. 
Translated into English by T Drucker (unpub-
lished 1976).
5 Cf. Bayes’s ‘An Essay towards solving a Prob-
lem in the Doctrine of Chances’.
6 Due to a lack of birth records, his date of birth 
is questionable. On the basis of indirect evidence, 
some date it to 1701, while others to 1702.
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5 Logic at the University of Edin-
burgh. He returns to his birth-
place three years later to assist 
his father in tending to the life of 
the nonconformist congregation 
of his father. Later, in 1734, he 
moves to Tunbridge Wells where 
he holds the position of minis-
ter of the Mount Sion chapel. In 
1742, he is elected to be a fellow 
of the Royal Society, but we can 
only speculate as to the nature of 
the work warranting his admis-
sion. A few years later, he retires 
from chaplaincy on account of 
his illness, and in 1761, he passes 
away. The beginning of the resur-
rection of his spirit can be dated 
to 10 November 1763, when Rich-
ard Price, a Welsh philosopher 
of considerable influence1, sends 
his essay2 found among his doc-
uments to John Canton with the 
personal recommendation that 
he regards Bayes’ essay as a piece 
of “experimental philosophy”3 

1 Among his numerous connections, note-
worthy are his ties to some of the Found-
ing Fathers, such as Benjamin Franklin, John 
Adams or Thomas Jefferson (the latter two of 
whom being the second and the third presi-
dent of the United States of America, respec-
tively). Honourable mentions are David Hume 
and Adam Smith, names that will be more than 
familiar to those with an interest in philosophy 
or economics.
2 Subsequently published as ‘An Essay towards 
solving a Problem in the Doctrine of Chances. 
By the late Rev. Mr. Bayes, communicated by 
Mr. Price, in a letter to John Canton, M. A. and 
F. R. S.’
3 The theory of probability was treated as the 
Cinderella of mathematics until as late as the 
beginning of the 20th century as it was regard-
ed a dubious discipline on the border of math-

the “communication” of which 
to the Royal Society “cannot be 
improper”4. The social connec-
tions of Price, who was socially 
considerably active and 20 years 
the junior of Bayes, made the suc-
cess of the posthumous publica-
tion likely. Bayes’ hardly more 
than twenty page long study 
stirred Price’s imagination, and 
he regarded it as containing the 
mathematical proof of God’s exis-
tence.

In his short essay, Bayes con-
structed one of the most impor-
tant theorems of probability the-
ory, the Bayes theorem. By means 
of his letter of recommendation 
referred to above, in which he 
emphasized the importance of 
the topic, Price made possible the 
publication of the document that 
proved to be the foundation of 
what subsequently became known 
as Bayesian statistics.

The treatment of probability 
after Bayes until  
the 19th century

Until the 18th century, the 
theory of probability was referred 
to as the doctrine of chances in 
the English speaking world, and 
it remained dormant until as late 
as the middle of the 19th century. 
Maxwell motivated the impor-
tance of probability theory by 

ematics, physics and philosophy. A Rényi, Ars-
Matematica (Typotex 2005) 167.
4 Bayes T., Price R. ‘An Essay towards Solving 
a Problem in the Doctrine of Chances’ (1763) 
53 Phil Trans R Soc 370.
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pointing out that logic is appli-
cable only in those things that 
are certain, impossible or entire-
ly equivocal, and (fortunately!) 
none of those do we have to sup-
port with arguments. The logic of 
the real world, however, requires 
that the rational thinker take the 
degree of probability into consid-
eration1.

The influence of the methods  
of probability theory on science 

in the 20th century
The importance of chance and 

uncertain events, and concomi-
tantly, the importance of prob-
ability theory became fully rec-
ognized in the 20th century. 
Kolmogorov’s tiny book published 
in 1933 marked the beginning of a 
new chapter in the history of prob-
ability theory with the conception 
of the foundation of frequentist 
probability. 

Bayesian thinking can be illus-
trated by its deep and diversified 
literature, while the primacy of 
the simple (naïve) approach is bet-
ter served by the need for accep-
tance and assimilation. 

During World War II, the 
demand for radar technology in 
the arms industry prepared the 
ground for the development of a 
new theoretical framework. First, 
the need for calculating the prob-
ability of wanted signals, thenthe 
need for the probabilistic identi-
fication or friend or foe (IFF) cre-

1 Jaynes E. T. Probability Theory: The Logic of 
Science, BG Larry (ed) (Cambridge 2010) 3.

ated an immense opportunity for 
the evolution of applied math-
ematics, and especially to the 
detailed elaboration of the domain 
of credible probability. In the 
realm of radar signal processing, 
complex mathematical deriva-
tions led to the appropriate inter-
pretation of theoretical problems, 
which subsequently became one 
of the invisible pillars of the safe 
air transport of civilians. Certain 
concepts took such deep root that 
the notion of ROC2 assigned to the 
decision logic of the radar receiv-
er was adopted without modifi-
cation in biostatistics, for exam-
ple3. Why did one of the most avid 
adopter of the methodology hap-
pen to be biostatistics? Biological 
– and especially human biological 
– research concerns the study of 
organisms that belong to the same 
species but whose response char-
acteristics can only be probabilis-
tically described as uniform. This 
drew the attention of biostatistics 
researchers to the concept of sub-
jective probability.

A special domain of the prac-
tical application of Bayesian 
subjective probability is that of 
Bayesian networks, the emer-
gence of which can be derived 
from Wright’s study of hamster 

2 ROC: Receiver Operating Characteristic.
3 Lugosi L., Molnár I. ‘Orvosi diagnosztikus 
próbák értékelése: Bayes-tétel, ROC-görbeés 
Kappa-tesztalkalmazása’ [The assessment of 
medical diagnostic trials: The application of 
Bayes’ theorem, the ROC curve and the Kappa 
test] (2000) 141 OrvosiHetilap 1725.
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5 reproduction published in 19211, 

and was substantially developed 
and refined towards the end of 
the 1970s with the advent of Arti-
ficial Intelligence research, to the 
extent that it is now of accessi-
ble benefit in terms of organiza-
tional problem solving. At the 
beginning, the scientist mainly 
responsible for the study and pop-
ularization of Bayesian networks 
was Judea Pearl2. The study and 
application of Bayesian networks 
in forensic science and criminal-
istics was carried out overseas 
and in the Far East. By way of 
notable examples, publications 
by research groups in the Unit-
ed States3, Brazil4 or Hong Kong5 
spring to mind. In 1977, Feinstein 
bemoaned the lack of sufficient 

1 Wright S. ‘Systems of  Mating I: The Biometric 
Relations between Parent and Offspring’ (1921) 
6 Genetics 111.
2 Pearl J. ‘Reverend Bayes on Inference 
Engines: a Distributed Hierarchical Approach’ 
(1982) Proceedings, AAAI National Conference 
on AI, Pittsburgh 133. http://www.ece.tamu.
edu/~bjyoon/ecen689-604-fall10/Pearl_1982.
pdf accessed on 20/07/2013.
3 Hepler A. B. ‘Improving Forensic Identifi-
cation Using Bayesian Networks and Relat-
edness Estimation: Allowing for Population 
Structure’https://www.ncjrs.gov/pdffiles1/nij/
grants/231831.pdf accessed on 20/07/2013.
4 Carvalho R. N., Laskey K. B., Costa P. C. G., 
Ladeira M., Santos L. L. Matsumoto ‘Probabil-
istic Ontology and Knowledge Fusion for Pro-
curement Fraud Detection in Brazil’ http://link.
springer.com/chapter/10.1007%2F978-3-642-
35975-0_2#page-1 accessed on 20/07/2013.
5 Kwan M. Y. K., Law F. Y. W., Lai P. K. Y. 
‘Computer Forensics Using Bayesian Network: 
A Case Study’ http://i.cs.hku.hk/cisc/foren-
sics/papers/BayesianNetwork.pdf accessed on: 
20/07/2013.

support of biostatisticians,6 but in 
2004, David Spiegelhalter and his 
colleagues welcomed the favour-
able change that had occurred 
since then7. It is also worth men-
tioning asceptical voice in connec-
tion with the approach: in criti-
cising Spohn’s paper8, Cartwright 
questions whether a blanket caus-
al interpretation of Bayesian net-
works is warranted, and in doing 
so, she also attacks Spohn’s treat-
ment of probabilities9.

It is appropriate at this point 
to mention a few relevant stud-
ies, for instance, the work on 
computer forensics carried out 
at the University of Hong Kong 
in which the researchers testhy-
potheses concerning the illegal 
file sharing (Bit-Torrent) activ-
ity of a defendant by means of 
a Bayesian network10. Another 
study run by Hepler and Dawid 
illustrates the potential of Bayes-
ian networks in terms of dealing 
with paternity cases relying on 
6 Feinstein A. R. ‘Clinical Biostatistics XXXIX: 
The Haze of Bayes, the Aerial Palaces of Deci-
sion Analysis, and the Computerised Ouija 
Board’ (1977) 21 Clinical Pharmacology and 
Therapeutics 482. 
7 Spiegelhalter D. J., Abrams K. R., Myles J. P. 
Bayesian Approaches to Clinical Trials and 
Health-Care Evaluation (John Wiley & Sons 
2004) 3.
8 Spohn W. ‘Bayesian Nets are all there is to 
Causal Dependence’ in MC Galavotti, P Sup-
pes and D Costantini (eds) Stochastic Causality 
(CSLI Publications 2001) 157.
9 Cartwright N. ‘What Is Wrong With Bayes 
Nets?’ (2001) 84 The Monist 242.
10 Kwan M. Y. K., Law F. Y. W., Lai P. K. Y. 
‘Computer Forensics Using Bayesian Network:  
A Case Study.’
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population substructure-based 
DNA evidence1. Prakken and col-
leagues employ Bayesian net-
works to model crime scenarios2. 
Hepler, Dawid and Leucari dem-
onstrate the use of Bayesian net-
works via the analysis of the evi-
dence concerning the Sacco and 
Vanzetti murder case3. Interest-
ingly, Kadane and Schum already 
provided a detailed Bayesian 
analysis of the Sacco and Vanzet-
ti case back in 19964.

As an extension of evidence-
based medicine5, an approach 
rooted in Bayesian philosophy, 
Sherman lays down the founda-
tions of what he refers to as “evi-
dence-based policy”.

It is an indication of the reac-
tionary nature of the judicia-
ry that in spite of the consider-
able research, in 2010, the Court 
of Appeal in the United Kingdom 
ruled in connection with the R v T 
case that neither the Bayes theo-
rem nor the likelihood ratio may 

1 Hepler A. B., Dawid A. P. ‘Incorporating Pop-
ulation Structure into Forensic Bayesian Net-
works’ http://128.40.111.250/evidence/content/
copenhagen.pdf accessed on 08/03/2014.
2 Prakken H., Vlek C., Verheij B., Renooij B. S. 
‘Modeling Crime Scenarios in a Bayesian Net-
work’ http://www.cs.uu.nl/groups/IS/archive/
henry/icail13vlek.pdf accessed on 08/03/2014.
3 Hepler A. B., Dawid A. P., Leucari V. ‘Object-
Oriented Graphical Representations of Complex 
Patterns of Evidence’ http://tillers.net/hepler-
dawid-leucari.pdfaccessed on 08/03/2014
4 Kadane J. B., Schum D. A. A Probabilistic 
Analysis of the Sacco and Vanzetti Evidence 
(John Wiley & Sons 1996).
5 Heneghan C., Badenoch D. Evidence-Based 
Medicine Toolkit (Blackwell 2006) 81.

be used for the appraisal of foren-
sic evidence except in the spe-
cial case of DNA-based investiga-
tions6. In their paper dedicated to 
the assessment of the ruling, Fen-
ton and Neil indignantly point 
out that one need not understand 
everything about how the circuits 
of a calculator operate in order to 
be able to use it fruitfully7.

Already in 1982, the Ameri-
can Pearl alluded to the potential 
usefulness of Bayesian networks 
in judicial reasoning and refer-
enced Schum and Martin’sreport 
concerning their research into the 
legal application of Bayesian net-
works8.

The method can be applied to 
the search for criminological-
ly interesting documents and 
verbal expressions on comput-
ers used by criminals as well to 
the continuous observation of 
the correspondence of monitored 
individuals. In their work on an 
information retrieval system 
mentioned above, de Campos and 
his colleagues relied on the belief 
network model of Ribeiro and col-
leagues9.

6 http://www.bailii.org/ew/cases/EWCA/Crim/ 
2010/2439.pdf accessed on 08/03/2014.
7 Fenton N., Neil M. ‘On Limiting the Use of 
Bayes in Presenting Forensic Evidence’ (2012) 
http://www.eecs.qmul.ac.uk/~norman/papers/
likelihood_ratio.pdf accessed on 08/03/2014.
8 Pearl, 133.
9 Campos L. Md., Fernández-Luna J. M., Huete 
J. F., Martín C. and Romero A. E. ‘An Informa-
tion Retrieval System for Parliamentary Doc-
uments’ in O. Pourret, P. Naim and B. Marcot 
(eds) Bayesian Networks: A Practical Guide to 
Applications (Wiley 2008).
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5 In many cases, the application 
of Bayesian networks to crimi-
nological research can already 
be considered a success. Boondao, 
who is concerned with the risk 
factor analysis of criminal behav-
iour, cites a study carried out by 
WSEAS which provides a Bayes-
ian network-based overview of the 
nature and situation of breaches 
of law1.

In 2000, Kaye2 emphasized the 
beneficial effects of the Bayes-
ian method in terms of decreasing 
the number of legal mistakes cit-
ing Professor Ronald Allen, who 
had warmly recommended the 
method to legal professionals as 
a support tool. The relationship 
between Bayesian methods and 
Artificial Intelligence is strong, 
since Bayesian networks can be 
improved by means of self-learn-
ing mechanisms. I wish to empha-
sise, however, that in many cases, 
the application of AI3 should be 

1 Boondao R. ‘Crime risk factor analysis’ in  
O. Pourret, P. Naim and B. Marcot (eds) Bayesi- 
an Networks: A Practical Guide to Applications 
(Wiley 2008).
2 Kaye D. H. ‘Bayes, Burdens, and Base Rates’ 
(2000) 4 IJE & P 260.
3 In my view, the concept of Artificial Intelli-
gence does not satisfy the ordinary expectations 
(sometimes also reiterated in scientific circles) 
generated by its name. In comparison, human 
intelligence is constituted by the brain’s – partly 
learned, partly individual-specific – information 
related assembly of complex experience manip-
ulating capacities including recognition, recall, 
association, inference, decision-optimizing and 
decision-monitoring. Artificial Intelligence is 
concerned with the computational modelling of 
some of the listed abilities as well as with produc-
ing so-called intelligent devices bestowed with 

understood as providing support 
rather than replacement in the 
work of the forensic expert.

The work of Challa and col-
leagues leads to areas that may 
prove a rich source of both the-
oretical and practical know- 
ledge directly applicable in crim-
inalistics and crime-prevention. 
Although their research focus-
es on target tracking radar tech-
nology, it provides such gener-
al, mathematically grounded, 
visually illustrated object track-
ing examples that their method, 
applied to CCTV footage, may be 
fruitfully utilized in the investi-
gative phase of criminalistics.

The emergence of probabilistic 
thinking in Hungary and  

its relevance to forensic science
One of the first and most inter-

esting examples of Hungarian 
probabilistic thinking in the 19th 
century appears in the work of 
Antrás Fáy, who collected human 
lifespan-related statistical infor-
mation in his effort to establish 
the first Hungarian life insur-
ance company. The first notewor-

capacities faintly resembling those of humans, 
such as making human-like decisions or stor-
ing and recognizing information, thus producing 
the semblance of intelligent behaviour. Howev-
er, such efforts rarely come close to replicating 
the original capacities. Thus, even mechanisms 
dedicated to problems trivial to humans such as 
the spellcheck system of computers can produce 
endearingly – or annoyingly – inaccurate sugges-
tions, not to mention the lack of text-interpreting 
abilities or web-based translating tools capable of 
producing minimally acceptable results.
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thy Hungarian mathematician 
who specialised in probability 
theory may be Károly Jordan on 
the basis of his paper published 
in 19211. In a monograph, he crit-
icized those statisticians who 
intended to ignore probabili-
ty theory2. Names such as Györ-
gy Pólya3, Alfréd Rényi4, András 
Prékopa5 and László Lovászmay 
also be mentioned. Among the 
Hungarian representatives of bio-
statistics, the name of Elek Dinya 
springs to mind.

In criminal acts, suspicion is 
related to probability, and degrees 
of suspicion represent degrees 
ofprobability, as was well articu-
lated by Endre Bócz in 19626.

In 1964, Géza Katona authored 
his keynote paper concerning 
probabilistic expert opinion in 
which he suggested the compre-
hensive application of the prob-
abilistic approach, including 
expert opinions as well as proba-
bilistic proofs7. The mathemati-
1 Jordan K. ‘A valószínűség a tudomány- 
banésazéletben’ [Probability in science and life] 
53 Magyar Közlöny 775.
2 Jordan K. Matematikai statisztika [Mathe- 
matical Statistics] (Athenaeum 1927) 13.
3 Pólya G. A Gondolkodás iskolája [The School 
of Thinking] (Akkord 2000).
4 Rényi A. Levelek a valószínűségről [Letters on 
Probability] (AkadémiaiKiadó 1969).
5 Prékopa A. Valószínűségelmélet műszaki 
alkalmazásokkal [Probability Theory with 
Applications in Engineering] (Műszaki Könyv- 
kiadó 1962) 52-59. 
6 Bócz E. ‘Az alapos gyanú a büntetőeljárásban’ 
[Probable cause in criminal action] (1962) 11 
JogtudományiKözlöny 578.
7 Katona G. ‘Az un. Valószínűségi szakértői 
vélemények értékeléséről’ [Concerning so-called 

cians Mátyás Arató and Imre Ker-
tész published a study in 1966 
on handwriting-recognition by 
means of cybernetic methods8 in 
which they examined a writing 
sample constituting the evidence 
in a murder by poisoning case via 
comparative mathematical anal-
ysis and probabilistically identi-
fied the suspect9.

In his 1972 paper, Árpád Erde-
isummarized the research car-
ried out in 1969 in the Nation-
al Institute of Criminalistics in 
which he urged the legal appli-
cation of cybernetic, mathemati-
cal and logical methods10. Provid-
ing supporting examples from the 
literature, he recommended think-
ing in terms of a process approach, 
which is also indispensable in the 
case of the application of Bayesian 
networks. The significance of his 
work lies partly in the fact that 
legal experts are often sceptical 

probabilistic expert opinions] J Gödöny and  
B. Popovics (eds) Kriminalisztikai Tanulmá- 
nyok III [Studies in Criminalistics III]. (Közgaz-
daságiés Jogi Könyvkiadó 1964) 75.
8 Nowadays, we would refer to these as “com-
puter-based” or “computational” methods.
9 Arató M., Kertész I. ‘Kibernetikai módszerek 
alkalmazásának lehetőségei a kézírás vizsgála-
tában’ [Possibilities for the application of cyber-
netic methods in the examination of handwrit-
ten texts] (1966) 4 BelügyiSzemle 27. 
10 Erdei Á. ‘A kibernetikai, matematikai és logi-
kai módszerek jogi alkalmazásával kapcsolatos 
néhány problémáról’ [On a few problems con-
cerning the application of cybernetic, mathema-
tical and logical methods in law] in J Gödöny 
(ed) Kriminológiai és kriminalisztikai tanulmá-
nyok IX [Studies in Forensic Science and Crimi-
nalistics IX] (Közgazdaságiés Jogi Könyvkiadó 
1972) 241.
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5 about the use of mathematical 
methods in the legal domain.

In his still timely monography, 
Géza Katona presented multifar-
ious support for the proposition 
that the role of probabilistic think-
ing in criminal action is essential1. 
He offered a prescient discussion-
of the applicability of probability 
theory and mathematical logic in 
legal action, and provided exam-
ples of the use of biostatistics in 
Hungary.

The concepts of suspicion 
(applying to the suspect and rep-
resenting different degrees of 
probability), and probable cause 
(the condition for becoming the 
defendant) are of crucial signif-
icance from the point of view of 
the commencement and subse-
quent course of development of 
criminal investigations. Árpád 
Erdei talked about a confusion 
of terms when he pointed out 
that “the prosecution is against 
the suspect, not only against the 
defendant”, although he denied 
that establishing probable cause 
happens in an arbitrary way2.

In 1979, a conference fea-
turing László Vargha was orga-
nizedin Pécs with the title “The 
Role of Probability in Criminal 
Justice”3. András Vág’s discus-

1 Katona G. Büntetőítélet a jog határán [Crim-
inal Sentence on the Boundary of Law] (Köz-
gazdaságiés Jogi Kiadó 1972) 225–312.
2 Erdei Á. ‘A nyomozás megindításának felté-
tele’ [The condition of commencing the investi-
gation] (1972) 8 BelügyiSzemle 50.
3 Vargha L. A valószínűség szerepe az igaz- 
ságszolgáltatásban [The Role of Probability 

sion offered in his 1983 paper can 
be regarded as a foreshadowing 
of what later became known as a 
Bayesian network4. In his frame-
work, he made use of the corre-
lation coefficient (which may 
take a positive or a negative val-
ue) that is a measure of the rela-
tionship – or mutual exclusivity –  
between events. On the basis of 
Hagan’s Canadian study, he pro-
vided a sketch of the entire length 
of the legal procedure, from its 
commencement all the way to the 
judgement. Mueller Othmár wrote 
approvingly on the use of proba-
bilistic evidence in 1986, but he 
placed the onus of responsibility 
on the judge5. It isimportant to 
highlight legal training in Pécson 
account of its relevance to prob-
abilistic thinking, since the Uni-
versity of Pécs has been the first 
institution in which the philoso-
phy of Bayes is promoted both in 
textbooks1 as well as in lectures. 
In his curriculum, Csaba Fenyve-

in Criminal Justice] (Pécsi Tudományegyetem 
1979).
4 Vág A. ‘Matematikai módszerek a krimi-
nológiai kutatásban’ [Mathematical methods 
in research in forensic science] in J Gödöny 
(ed) Kriminalisztikai Tanulmányok XX [Stud-
ies in Criminalistics XX] (Közgazdaságiés Jogi 
Könyvkiadó 1983) 253.
5 Mueller O. ‘A szakértői működésre, a szak- 
vélemény hatósági értékelésére, valamint a szaké- 
rtők díjazására vonatkozó rendelkezések’ [Injunc-
tions concerning the functioning of experts, 
evaluation of expert opinion by the authorities 
and the remuneration of experts] in GyMol-
nár (ed) Az igazságügyi szakértői vizsgálatok 
kézikönyve [Handbook of Expert Investiga-
tion in Criminal Justice] (Közgazdaságiés Jogi 
Kiadó 1986) 121.
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si incorporates an emphasis on 
the importance of the theoreti-
cal exploration of Bayesian infer-
enceand supports the idea of its 
imminent practical application. 
He has also repeatedly expressed 
his views in a number of confer-
ences. As an example of an appli-
cation of Bayesian inference, the 
forensic dictionary of the current 
website of the Hungarian Insti-
tute for Forensic Science smen-
tions only genetic tests2. The like-
lihood ratio is also listed, and the 
example used is that of genetic 
identification3.

Summary
The study provides an intro-

duction and an overview to the 
history and the sources of prob-
abilistic approaches including 

Bayesian Methods in forensic 
science from Hungarian view-
points. Starting form Aris-
totle and through the ages of 
Bayes the key figure of the theo-
ry founder of the contemporary 
subjective probabilistic method-
ology used everywhere in differ-
ent sciences. The Bayesian sub-
jective provability in forensic 
science substantial for DNA and 
fingerprint analysis. The Bayes-
ian Networks will be important 
to the multiple evidence eval-
uation and taken into consid-
eration as a tool for the future 
forensic scientists. Some sam-
plesof miscarriage of justice 
caused by improper usage of 
probabilistic approach are given 
providing colorful viewpoints to 
the readers.

1 Tremmel F., Fenyvesi Cs., Herke Cs. Krimi-
nalisztika [Criminalistics] (Dialóg-Campus 
2005) 290-294.
2 “Bayesian inference: the use of the Bayes the-
orem in probability theory for drawing inferenc-
es. On the basis of certain considerations, one 
assigns prior (a priori) probabilities to events, 
then, relying on the sample – as well as the 
Bayes theorem – other (a posteriori) probabil-
ities can be calculated, forming the basis of the 

statistical inference. The method has numer-
ous advantages, however, in practice, it is rarely 
possible to establish unambiguous a priori prob-
abilities that are acceptable to all parties con-
cerned. In forensic genetics, it plays a role in 
testing and interpreting probabilities of identity 
(e.g. paternity probability).” Source: http://bsz-
ki.hu/page.php?653 accessed on 28/11/2015
3 Source: http://bszki.hu/page.php?674 
accessed on 28/11/2015.
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АНТОЛОГІЯ КРИМІНАЛІСТИКИ

ANTHOLOGY OF CRIMINALISTICS

У даній рубриці читачеві  
пропонується ознайомитися із 
статтями у репринтному вигля-
ді, опублікованими в журна-
лі “Nature” 28 жовтня та 25 
листопада 1880 р.*1 Дані стат-
ті у вигляді коротких листів- 
повідомлень були надіслані у 
редакцію журналу від Генрі 
Фулдса (Henry Faulds) “On 
the Skin-furrows of the Hand” 
(Про шкіряні борозни руки) та 
Уїльяма Джеймса Гершеля (Sir 
William James Herschel) “Skin 
Furrows of the Hand” (Шкіря-
ні борозни руки). Саме через 
з’явлення цих двох пов’язаних 
між собою публікацій, у ХІХ- 
ХХ ст.ст. виявився сплеск заці-
кавленості  практичними мож-
ливостями ідентифікації люди-
ни за відбитками пальців (руки).  
Отже, активізація наукових 
зусиль у сфері дактилоскопії  
належить саме дослідженням 
зазначених авторів. Роботи на- 
ступників у цій сфері, можли-
во, мають більш високий науко-
вий рівень, теоретичне та прак-
тичне обґрунтування (Galton F. 
Finger Prints (1892), Galton F. 
Fingerprint Directories (1895), 

* This heading “Anthology of Criminalistics” in 
this issue of the Journal is devoted to reprinted 
form of the letters “On the Skin-furrows of the 
Hand” (Henry Faulds) and “Skin Furrows of the 
Hand” (Sir William James Herschel), that first 
time were printed in the Journal “Nature” (Oct. 
28, Nov. 25, 1880).

Henry E. Classification and Uses 
of Finger Prints (1900), Vucetich 
J. Dactiloscopia comparada, el 
Nuevo Sistema Argentine (1904), 
etc.), однак саме повідомлен-
ня Г. Фулдса та У. Дж. Гершеля 
стали відправною позицією для 
майбутніх досліджень і звернен-
ня окремої уваги до зазначеної 
проблеми. При цьому, не мож-
на сказати, що роботи Г. Фулдса 
та У. Дж. Гершеля були перши-
ми у даному роді. На цю пробле-
му звертали увагу з точки зору 
різних наукових знань окре-
мі вчені (наприклад, у 1823 р.  
Ян Пуркіньє – “Commentario de 
examine physiologico organi visus 
et systematis cutanei”). Також 
наявні підтвердження викори-
стання відбитків пальців у давні 
часи у Стародавньому Вавилоні, 
Китаї, Персії.

Відкриття світу своїх пові-
домлень у журналі ”Nature”  
Г. Фулдсом та У. Дж. Гершелем 
є унікальним явищем, яке на 
теперішній час можливо порів-
няти лише з відкриттям А. Дж. 
Джеффріса «дактилоскопії» на  
підставі дослідження ДНК – 
“Individual-specific “Finger-
prints” of Human DNA” (1985, у 
співав.)1.2

1 Більш детальна інформація: Encyclopedia 
of Criminalistics in Personalities. Edited by V. 
Shepitko. – Kharkiv, 2014. – 400 p.; або http://
www.crimcongress.com
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ПОРТРЕТНА ГАЛЕРЕЯ ВИДАТНИХ
КРИМІНАЛІСТІВ

PORTRAIT GALLERY OF THE FAMOUS
    CRIMINALISTS

Выдающийся криминалист 
Ганс Гросс (Hans Gustav Adolf 
Gross) родился 26 декабря 1847 г.  
в Граце (Австро-Венгерская 
империя) в доме “Kleinen 
Glacis” No 6 (ныне перекре-
сток Radetzkystraße и Kees-
gasse). Его отец Густав Гросс 

(Gustav Gross) – Император-
ский старший военный комиссар, 
его прадед – судья Веймарского 
Верховного Суда. Ганс Гросс обу-
чался в школе г. Адмонт (Шти-
рия, Австро-Венгерская импе- 
рия), окончил городскую гим-
назию и Университет в Гра-

ГАНС ГРОСС*

выдающийся криминалист, один из основоположников кри-
миналистики и криминальной психологии, известен как 
создатель обоснования криминалистики как науки, прак-
тической деятельности и университетской учебной дисци-
плины, ввел в научный оборот термин «криминалистика», 
учредитель Института криминалистики Университета Гра-
ца (K. K. Kriminalistischen Universitätinstitutes) и журнала 
«Archiv fűr Kriminal-Antropologie und Kriminalistik», созда-
тель Музея криминалистики Университета Граца, изобре-
татель следственного портфеля (Tatortkoffer), известный 
реформатор правоохранительной и судебной системы, выс-
шего юридического образования Австро-Венгерской импе-
рии и других европейских государств, активный участник 
Конгрессов Международного Криминалистического Союза 
(Internationale Kriminalistische Vereinigung)**.

* Hans Gustav Adolf Gross – eminent criminalist, founder of criminalistics and criminal (foren-
sic) psychology, creator of grounding of criminalistics as science, practical activity and university 
study, start to use term “criminalistics” in scientific theory, founder of the first in the world Crimi-
nalistics Institute (K.K. Kriminalistischen Universitätinstitutes) and journal «Archiv fűr Kriminal-
Antropologie und Kriminalistik», creator of Museum of Criminalistics of Graz University, inventor 
of forensic kit (tatortkoffer), famous reformer of the police and court system, and studing of crimi-
nalistics in Ausrian-Hungarian Empire and other European countries, effective Congresses partici-
pant of International Criminalistic Union (Internationale Kriminalistische Vereinigung).
** This essay is devoted to the biography of eminent criminalist Hans Gross. This biography is demon-
strated historical base of criminalistics foundation and development, time of creation criminalistics as 
a science. He was founder of first Criminalistics Institute, Criminalistics Museum and special Journal. 
Long time he applied idea of studing Criminalistics in University education form.
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це, где изучал право. С 1869 г. 
начал практику в суде. 31 июля 
1870 г. защищает диссертацию  
на соискание ученой степени 
доктора права. В 1875 г. ста-
новится судебным следовате-
лем г. Леобена (Leoben), а затем  
г. Фейльдбаха (Feldbach). В 1876 г.  
женился на Адель Райманн (Adele 
Raymann), а 17 марта 1877 г. –  
у них рождается сын – Отто Гросс 
(Otto Hans Adolf Gross – извест-
ный психоаналитик и ученик 
Зигмунда Фрейда). В 1878- 
1881 гг. участвует в босний-
ской кампании Австро-Венгер-
ской империи в качестве воен-
ного следователя, становится 
старшим лейтенантом в резерве. 
В 1881 с семьей возвращается в 
Грац. С 1883 г. становится заме-
стителем прокурора в г. Леобен, 
позже – председатель Сената в 
Апелляционном Суде в Граце. 
В 1894 г. начинает свою препо-
давательскую деятельность чте-
нием авторского курса смежных 
наук уголовного права офице-
рам жандармерии в Вене.

Опубликованием серии фун-
даментальных трудов (“Hand-
buch für Untersuchungsrich-
ter als System der Kriminalistik” 
(1892), “Handbuch für Untersu-
chungsrichter, Polizeibeamte, 
Gendarmen” (1893) и др.), а так-
же усилиями Международно-
го Криминалистического Союза, 
Ганс Гросс добился появления 
наименования криминалисти-
ки,  формирования системы кри-
миналистики с ее взаимосвязя-

ми с науками уголовного права, 
а также включения криминали-
стики в структуру преподавания 
как университетской дисципли-
ны (Линцкий Конгресс Между-
народного Криминалистическо-
го Союза, 13 августа 1895 г.). 
Одновременно с представлени-
ем его фундаментальных трудов 

Известный труд Ганса Гросса 
“Handbuch für Untersuchungsrichter, 

Polizeibeamte, Gendarmen” (1893)

Отто Гросс (скрестил руки на груди) 
и Карл Юнг (в центре), Аскона, 1914 

(фото – www.archiveseroe.eu)
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по криминалистике, был пред-
ставлен следственный порт-
фель (Tatortkoffer),  монографи-
ческая работа «Криминальная 
психология» (“Kriminal-psycho- 
logie”, 1897, 1902, 1905) и «Эн- 
циклопедия криминалистики» 
(“Enzyklopädie der Kriminalis-
tik”, 1901).

В 1895-1896 г. под руковод-
ством Ганса Гросса создается 
первый учебный криминалисти-
ческий музей (Kriminalmuseum) 
в Университете Граца (ныне – 
Karl-Franzens-Universität Graz), 
восстановленный и открытый 
вновь 28 февраля 2003 г. и суще-
ствующий ныне (Hans Gross 
Kriminalmuseum)1. В нем содер-
жались вещественные доказа-
тельства по различным уголов-
ным делам, препараты, яды,  
пятна крови, следы, отпечат-
ки пальцев рук, поддельные 
документы, фальсифицирован-

1 Адрес криминалистического музея Ганса 
Гросса: Universitäts-Platz 3 / Kellergeschoß, 
8010 Graz, Austria.

ные произведения искусств, 
штамп, карты, средства и ору-
дия совершения преступлений,  
фотографии преступников и 
другая информация о преступ-
ном мире.

Ганс Гросс безуспешно пыта-
ется пройти процедуру габи-
литации на кафедре уголовно-
го права Университета Граца. 
С 1 августа 1898 г. – профессор 
без габилитации в Университете 
Черновиц (Franz-Josephs-Uni-
versität Czernowitz), Букови-
на, Австро-Венгерская империя 
(ныне – Черновицкий нацио-
нальный университет имени 
Юрия Федьковича, Украина). 
16 декабря 1898 г. здесь он ста-
новится ординарным профес-
сором по уголовному праву и 
уголовному процессу, а в 1899-
1900 гг. – декан юридического  
факультета. В этом же году соз-
дает журнал «Archiv fűr Kri-

Основной корпус Грацского  
Университа Карла и Франца

Следственный портфель, 
разработанный Г. Гроссом
(фото – www.uni-graz.at)
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minal-Antropologie und Kri-
minalistik». С 3 марта 1902 г. 
переезжает в Прагу, где препо-
дает в Немецком Университете, 
в 1904-1905 гг. – декан юриди-
ческого факультета. Одним из 
его известных студентов-учени-
ков был Франц Кафка. В 1905 г.  
переезжает в родной г. Грац, 
где становится профессором 
уголовного права и уголовного 
процесса Университета Карла- 
Франца. В 1910-1911 гг. – декан  
юридического факультета Уни-
верситета Граца.

17 февраля 1913 г. возглавля-
ет созданный им Институт кри-
миналистики (K.K. Kriminalis-
tischen Űniversitätsinstitutes) 
при университете Граца. Уче-
ние Ганса Гросса стало осно-
вой Грацкой криминалистиче-
ской школы. 30 августа 1913 г. 
в ходе проведения Копенгаген-
ского конгресса Международно-
го Криминалистического Союза 
посредством выступлений пред-
ставителя Берлинского поли-
цейского управления Линденау, 
судьи Гола из Копенгагена, а 
также доктора Ганса Шнейкер-
та было поддержано создание 
Институтов криминалистики 
по примеру, созданного в Граце. 
Др. Ганс Шнейкерт видел его 
задачу – «в изучении причин 
преступности и форм ее прояв-
ления. Только на почве более 
глубокого изучения вопроса, 
можно думать такой институт 
сумеет давать хорошие экспер-
тизы уголовно-технического 

Бюст проф. Г. Гросса, установленный  
в основном корпусе Университета 

Граца

Др. мед. Вольфган Маттиг, 
получивший премию Ганса Гросса 

в 2015 г. (фото – www.bdk.de)



A First Printed Criminalist № 11/2015

126
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

1
/2

0
1

5 характера»1. Таким образом, 
с помощью деятельности Сою-
за были утверждены и проде-
монстрированы направления 
деятельности криминалистики 
как науки, учебной дисципли-
ны и практической деятель- 
ности.

Сложностью было то, что 
его Институт криминалисти-
ки Университета Граца занял 
подвальное помещение основ-
ного корпуса университета, по- 
этому  условия для работы не 
соответствовали необходимым 
параметрам. Дело пришлось раз-
вивать в частном доме профес-
сора. Однако в результате пере- 
охлаждения профессор Ганс 
Гросс заболел пневмонией и  
9 декабря 1915 г. умер.

Гансс Гросс по праву счита-
ется отцом европейской крими-
налистики, автором термина 
«криминалистика», изобрета-
телем следственного портфеля, 
создателем Музея криминали-
стики, Института криминали-
стики. Его рекомендации, изло-
женные в «Руководстве для 
судебных следователей…»  акту-
альны и поныне. В 2009 г. 
состоялось первое награжде-
ние Призом Ганса Гросса (Hans-
Gross-Preis)2 за выдающиеся 

1 Люблинский П. И. Международные съезды 
по вопросам уголовного права за десять лет 
(1905-1915) / сост. и вступ. статья В. С. Ов- 
чинского, А. В. Федорова. – М.: ИНФРА-М,  
2013. – С. 136-137.
2 Учредитель награды – Немецкий союз дек-
тективов земли Бранденбург (Bund Deut-

Криминалистический музей 
Ганса Гросса в Грацском университете 

Карла и Франца (Грац, Австрия)

Огнестрельное оружие, выставленное 
в криминалистическом музее  

Ганса Гросса

достижения в криминалистике. 
В церемонии награждения при-
нимала участие внучка профес-
сора – Софи Темплер-Кух.

Профессор Ганс Гросс на- 
гражден военной медалью за 
участие в боевых действиях 
(1881), Ritterkreuz des Franz-
Joseph-Ordens (1894), Orden 
der Eisernen Krone III. Klasse за 
участие в разработке уголового  
кодекса (1909). К основным 
трудам известного криминали-
ста относятся: “Handbuch für 

scher Kriminalbeamter, Landesverband Bran-
denburg).
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Untersuchungsrichter als System 
der Kriminalistik” (1892), “Hand-
buch für Untersuchungsrich-
ter, Polizeibeamte, Gendarmen” 
(1893), “Lehrbuch für den Aus-
forschungsdienst der k.k. Gendar-
merie” (1894), “Kriminal-psycho-

logie” (1898, 1902, 1905), “Ency- 
klopädie der Kriminalistik” (1901),  
“Gesammelte Kriminalistische Au- 
fsätze” (1902).

Информация предоставлена 
канд. юрид. наук, ст. науч. сотр. 

М. В. Шепитько
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СЛІДЧА ТА СУДОВА ПРАКТИКА

CRIMINAL CASES STUDY

* High Specialized Court of Ukraine for Civil and Criminal Cases Plenum Resolution # 13 “On 
the practice of the courts of criminal proceedings on the basis of agreements” (11 December 2015).

Для забезпечення однаково-
го та правильного застосування 
положень Кримінального про-
цесуального кодексу України 
при здійсненні судами загаль-
ної юрисдикції кримінальних 
проваджень на підставі угод, з 
метою уникнення неоднознач-
ного тлумачення норм закону в 
судовій практиці та запобіган-
ня помилок, діючи відповідно 
до п. 2 ч. 2 ст. 36 Закону Укра-
їни «Про судоустрій і статус 
суддів» пленум Вищого спеціа-
лізованого суду України з роз-
гляду цивільних і криміналь-
них справ** 

п о с т а н о в л я є:
1. При здійсненні криміналь-

ного провадження на підставі 
угод суди зобов’язані забезпе-
чувати точне й неухильне засто-
сування чинного законодав-

П О С Т А Н О В А  №  13
ПЛЕНУМУ ВИЩОГО СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО СУДУ УКРАЇНИ

З РОЗГЛЯДУ ЦИВІЛЬНИХ І КРИМІНАЛЬНИХ СПРАВ 

від 11 грудня 2015 року

Про практику здійснення судами кримінального провадження 
на підставі угод*

ства, своєчасний та якісний їх 
розгляд, керуватися Конститу-
цією України, Кримінальним 
кодексом України (КК), Кримі-
нальним процесуальним кодек-
сом України (КПК), положення-
ми інших нормативно-правових 
актів України, міжнародними 
договорами, згода на обов’язко-
вість яких надана Верховною 
Радою України, а також врахо-
вувати практику Європейського 
суду з прав людини та висновки 
Верховного Суду України. 

2. Відповідно до ст. 468 КПК 
у кримінальному проваджен-
ні може бути укладено два види 
угод, один з яких – угода про 
примирення між потерпілим 
та підозрюваним чи обвинува-
ченим, другий – угода між про-
курором та підозрюваним чи 
обвинуваченим про визнання 
винуватості. 

** This Resolution determines the court practice of criminal proceedings on the basis of agreements.
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3. Угода про примирення 
укладається між потерпілим та 
підозрюваним/обвинуваченим.

Потерпілим у кримінально-
му провадженні згідно зі ст. 55 
КПК може бути фізична особа, 
якій кримінальним правопо-
рушенням завдано моральної, 
фізичної або майнової шкоди, 
а також юридична особа, якій 
кримінальним правопорушен-
ням завдано майнової шкоди. 
Угода про примирення може 
бути укладеною з юридичною 
особою (потерпілим), незалеж-
но від її організаційно-право-
вої форми та форми власності, 
за умови заподіяння останній 
кримінальним правопорушен-
ням майнової шкоди. Представ-
ляє інтереси останньої у разі 
заподіяння кримінальним пра-
вопорушенням такої шкоди, в 
тому числі під час укладенні 
угоди, представник юридичної 
особи (керівник юридичної осо-
би, інша особа, уповноважена 
законом або установчими доку-
ментами, працівник юридичної 
особи за дорученням керівни-
ка юридичної особи за довірені-
стю на представництво, а також 
особа, яка має право бути захис-
ником у кримінальному про-
вадженні, згідно з укладеною з 
нею угодою на представництво). 
До матеріалів кримінально-
го провадження мають додава-
тися копії завірених належним 
чином документів, що підтвер-
джують правомочність конкрет-
ної особи представляти інтере-

си першої, а в угоді, так само як  
і в судовому рішенні за резуль-
татами її розгляду, у вступній/
резолютивній частині при поси-
ланні на представника слід 
зазначати вид цих документів.

Угода про примирення також 
може укладатися, якщо її сто-
ронами чи стороною є неповно-
літні. У такому випадку угода 
укладається за участю закон-
них представників і захисників 
неповнолітніх. При цьому якщо 
неповнолітній досяг шістнад-
цятирічного віку, він має право 
укладати угоду про примирен-
ня самостійно, але за наявності 
згоди його законного представ-
ника. Якщо ж неповнолітній не 
досяг шістнадцяти років, угоду 
про примирення за його згодою 
укладає законний представник 
неповнолітнього. Про надання  
згоди неповнолітнім, його закон-
ним представником у наведе-
них вище випадках обов’язко-
во має бути зазначено в угоді 
про примирення та засвідчено 
їх підписом. Укладення угоди 
у випадку, якщо неповнолітній 
заперечує проти такої угоди, не 
допускається. Такий підхід слід 
використовувати і тоді, коли 
укладається угода про визнан-
ня винуватості з неповнолітнім 
підозрюваним/обвинуваченим.

4. Угоду про примирення може 
бути укладено у провадженні 
щодо кримінальних проступків, 
злочинів невеликої та серед-
ньої тяжкості, а також у кримі-
нальному провадженні у формі  
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У кримінальному провадженні 
щодо тяжких та особливо тяж-
ких злочинів угода про при-
мирення не укладається, за 
винятком кримінального про-
вадження у формі приватно-
го обвинувачення, яке здій- 
снюється щодо кримінальних 
правопорушень, визначених 
ст. 477 КПК. Не допускаєть-
ся укладення угоди про при-
мирення, незалежно від ступе-
ня тяжкості вчиненого діяння, 
у кримінальному проваджен-
ні щодо уповноваженої особи 
юридичної особи, яка вчинила 
кримінальне правопорушення, 
у зв’язку з яким здійснюєть-
ся кримінальне провадження 
щодо юридичної особи, визна-
чення поняття якої міститься у 
п. 1 примітки до ст. 963 КК.

5. Якщо кримінальне про-
вадження здійснюється стосов-
но однієї особи, яка підозрюєть-
ся/обвинувачується у вчиненні 
кількох окремих кримінальних 
правопорушеннях, серед яких є 
тяжкий чи особливо тяжкий зло-
чин і, в тому числі, злочин неве-
ликої тяжкості, внаслідок вчи-
нення якого потерпілому було 
завдано шкоди, угоду про прими-
рення може бути укладено щодо 
злочину невеликої тяжкості. 

Кримінальне провадження  
у такому випадку  має бути виді-
лено в окреме провадження, про 
що прокурор виносить постано-
ву, а суддя постановляє ухва-
лу. Під окремим криміналь-

ним правопорушенням у таких 
випадках слід розуміти не лише 
одиничне суспільно небезпечне 
діяння, а й діяння, яке отрима-
ло повну правову оцінку шля-
хом застосування двох або біль-
ше норм Особливої частини КК, 
тобто при ідеальній сукупності 
злочинів. 

6. У кримінальному про-
вадженні, в якому беруть участь 
кілька потерпілих від одного й 
того самого кримінального пра-
вопорушення, угоду може бути 
укладено лише з усіма потер-
пілими. При цьому укладаєть-
ся одна угода, в якій може бути 
зазначено різні вимоги потерпі-
лих до підозрюваного/обвину-
ваченого щодо розміру шкоди, 
завданої кримінальним право-
порушенням, строку її відшко-
дування чи переліку дій, не 
пов’язаних із відшкодуванням 
шкоди, які підозрюваний/обви-
нувачений зобов’язаний вчини-
ти щодо кожного потерпілого, 
але обов’язково має бути зазна-
чено про узгоджене між сторона-
ми (усіма потерпілими та підо- 
зрюваним/обвинуваченим) по- 
карання, їх згоду на призначен-
ня такого покарання або на при-
значення покарання та звіль-
нення від його відбування з 
випробуванням. Недотримання 
цих вимог закону відповідно до  
п. 1 ч. 7 ст. 474 КПК є підставою 
для відмови у затвердженні угоди.

Якщо у кримінальному про-
вадженні беруть участь кіль-
ка потерпілих від різних кримі-
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нальних правопорушень і згоди 
щодо укладення угоди досягну-
то не з усіма потерпілими, угоду 
може бути укладено з одним чи 
кількома потерпілими. У тако-
му випадку угода про примирен-
ня укладається з кожним потер-
пілим окремо, а кримінальне 
провадження, щодо якого сторо-
ни досягли згоди, підлягає виді-
ленню в окреме провадження. 

7. Ініціювати укладення уго-
ди про примирення має право 
лише потерпілий чи підозрюва-
ний/обвинувачений. Домовля-
тися стосовно укладення угоди 
про примирення можуть також 
захисник, представник потерпі-
лого, законний представник або 
інша особа, погоджена сторона-
ми, за винятком слідчого, про-
курора або судді. 

Особи, які брали участь в 
укладенні та виконанні угоди 
про примирення у криміналь-
ному провадженні, не можуть 
бути допитані як свідки щодо 
обставин, які стали їм відомі у 
зв’язку з участю в укладенні та 
виконанні угоди про примирен-
ня (п. 8 ч. 2 ст. 65 КПК).

8. Угода про визнання вину-
ватості укладається між проку-
рором та підозрюваним/обвину-
ваченим за ініціативою будь-кого  
із цих осіб. Участь захисни-
ка у разі укладення такої уго-
ди згідно з п. 9 ч. 2 ст. 52 КПК 
є обов’язковою та забезпечуєть-
ся з моменту ініціювання укла-
дення угоди про визнання вину-
ватості.  

Таку угоду не може бути 
укладено у провадженні, в яко-
му бере участь потерпілий (чи 
особа, яка могла брати участь, 
але не надала згоду про залучен-
ня її до провадження як потер-
пілого), тобто щодо злочинів чи 
кримінальних проступків, внас-
лідок вчинення яких було зав-
дано шкоди правам та інтересам 
окремих громадян та/або інте- 
ресам юридичних осіб, а також 
у кримінальному проваджен-
ні щодо уповноваженої особи 
юридичної особи, яка вчинила 
кримінальне правопорушення, 
у зв’язку з яким здійснюється 
провадження щодо юридичної 
особи (визначення такої особи 
закріплено у п. 1 примітки до  
ст. 963 КК). 

Не допускається також укла-
дення угоди у провадженні щодо 
особливо тяжких злочинів неза-
лежно від кола суб’єктів, яким 
завдано шкоди внаслідок вчи-
нення таких кримінальних пра-
вопорушень, за винятком випад-
ку, коли наявна сукупність 
таких обов’язкових умов: а) вчи- 
нено особливо тяжкий зло-
чин, який згідно з ч. 5 ст. 216 
КПК віднесено до підслідності  
Національного антикорупційно-
го бюро України; б) підозрюва-
ний чи обвинувачений у такому 
злочині попередньо (до укладен-
ня угоди про визнання винува-
тості) викрив іншу особу у вчи-
ненні злочину, який віднесено 
до підслідності Національного 
антикорупційного бюро України 
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вчиненого останнім діяння та в 
межах якого кримінального про-
вадження здійснюється досудо-
ве розслідування); в) інформація 
щодо вчинення злочину особою, 
яку викрито підозрюваним/
обвинуваченим, підтверджуєть-
ся доказами. За відсутності хоча 
б однієї з цих умов суд має відмо-
вити у затвердженні угоди про 
визнання винуватості у кримі-
нальному провадженні щодо особ- 
ливо тяжких злочинів. 

Враховуючи вимогу процесу-
ального закону про те, що угода 
про визнання винуватості може 
укладатися у кримінальному 
провадженні щодо наведених 
вище кримінальних правопо-
рушень за умови, що внаслі-
док їх вчинення шкоду завдано 
лише державним чи суспільним 
інтересам, беручи до уваги, що 
в Особливій частині КК (ч. 2 
ст. 232-1, ст. 356, ч. 3 ст. 359, 
ч. 1 ст. 364, ч. 1 ст. 364-1, ч. 1  
ст. 365, ч. 1 ст. 365-1, ч. 1 ст. 365-
2, ч. 1 ст. 367, ч. 3 ст. 382 тощо) 
вжито термін «громадські інте-
реси», а не «суспільні інтереси», 
у контексті КПК їх слід розумі-
ти як тотожні. 

9. Якщо в одному криміналь-
ному провадженні особа підоз-
рюється/обвинувачується у вчи-
ненні кількох не пов’язаних між 
собою (самостійних) криміналь-
них правопорушень та внас-
лідок вчинення одного із них 
було заподіяно шкоду правам 
та інтересам окремих громадян 

чи інтересам юридичної особи, –  
угода про визнання винувато-
сті щодо інших кримінальних 
правопорушень у такому разі 
укладатися не може. Проте не 
виключається можливість укла-
дення угоди про визнання вину-
ватості у такому кримінальному 
провадженні, якщо попередньо 
у ньому було укладено угоду про 
примирення, у зв’язку із чим ці 
матеріали кримінального про-
вадження виділено в окреме 
провадження. 

У разі якщо криміналь-
не провадження здійснюєть-
ся стосовно кількох осіб, які 
підозрюються/обвинувачують-
ся у вчиненні одного або кіль-
кох кримінальних правопору-
шень, і згоди щодо укладення 
угоди досягнуто не з усіма підо- 
зрюваними/обвинуваченими, від- 
повідно до вимог абз. 1 ч. 8  
ст. 469 КПК угоду може бути 
укладено з одним (кількома) із 
підозрюваних/обвинувачених. 
Кримінальне провадження сто-
совно особи (осіб), з якими досяг-
нуто згоду щодо укладення уго-
ди про визнання винуватості, на 
підставі постанови прокурора 
або ухвали суду підлягає виді-
ленню в окреме провадження 
залежно від того, на якій із ста-
дій кримінального проваджен-
ня сторонами було ініційовано 
укладення угоди. 

При цьому слід зважати, 
що вирок ухвалений на підста-
ві угоди у такому випадку (сто-
совно однієї із декількох осіб) 
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не має преюдиційного значен-
ня для кримінального прова-
дження відносно інших осіб, а 
визнання винуватості першою 
не є доказом вини останніх. 

10. Слід враховувати, що від-
повідно до ст. 472 КПК в угоді 
про визнання винуватості серед 
інших обставин зазначається  
про беззастережне визнання  
підозрюваним/обвинуваченим 
своєї винуватості у вчиненні 
кримінального правопорушення 
та умови часткового звільнення 
підозрюваного, обвинуваченого 
від цивільної відповідальності у 
вигляді відшкодування державі 
збитків внаслідок вчинення ним 
кримінального правопорушен-
ня (обов’язкові складові змісту 
угоди), а також обов’язки підо- 
зрюваного чи обвинуваченого 
щодо співпраці у викритті кри-
мінального правопорушення, 
вчиненого іншою особою, якщо 
такі домовленості мали місце 
(необов’язкова чи субсидіарна 
складова змісту угоди).

При цьому під беззастереж-
ним визнанням винуватості 
підозрюваним/обвинуваченим 
слід розуміти безумовне (пов-
не) визнання ним своєї вину-
ватості у вчиненні інкримі-
нованого органом досудового 
розслідування кримінального 
правопорушення.

Що стосується обов’язків підо- 
зрюваного чи обвинуваченого 
щодо співпраці у викритті кримі-
нального правопорушення, вчи- 
неного іншою особою, то у будь- 

якому разі обов’язки підозрю-
ваного, обвинуваченого мають 
бути зазначені у такий спосіб, 
щоб можна було пересвідчити-
ся у реальності та можливості їх 
виконання. Слід зважати, що від-
сутність конкретизації сутності 
таких зобов’язань з використан-
ням лише загальних формулю-
вань унеможливлює суд пересвід-
читися у реальності і можливості 
їх виконання, у зв’язку з чим,  
з огляду на передбачені ст. 476 
КПК наслідки невиконання уго-
ди, такий виклад є неприпус- 
тимим. 

Судам слід відмежовувати 
таку субсидіарну складову змісту 
угоди про визнання винуватості, 
як обов’язки підозрюваного чи 
обвинуваченого щодо співпраці у 
викритті кримінального правопо-
рушення, вчиненого іншою осо-
бою, від викриття підозрюваним 
чи обвинуваченим іншої особи у 
вчиненні злочину, яке є однією 
із обов’язкових умов, виконан-
ня якої поряд з іншими умовами 
слугує підставою для укладення 
угоди про визнання винуватості у 
кримінальному провадженні від-
носно особливо тяжких злочинів,  
віднесених до підслідності Наці-
онального антикорупційного бю- 
ро України. 

11. Укладення угоди про при-
мирення або про визнання вину-
ватості може ініціюватися у будь-
який момент після повідомлення 
особі про підозру і до виходу суду 
до нарадчої кімнати для ухва-
лення вироку. Зокрема, якщо 
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ним останнього слова дійде зго-
ди з прокурором чи потерпілим 
щодо укладення угоди (її змісту), 
він може перед останнім словом 
або під час своєї промови заяви-
ти про це суду. У такому випад-
ку суд згідно з ч. 3 ст. 474 КПК 
невідкладно ухвалою суду зупи-
няє проведення процесуальних 
дій, надає час для укладення тек-
сту угоди та узгодження її умов і 
переходить до розгляду угоди. 

12. Сторони угоди (незалеж-
но від її виду) зобов’язані, крім 
іншого, узгоджувати міру пока-
рання та звільнення від його від-
бування з випробуванням (якщо 
домовленості щодо такого звіль-
нення мали місце та сторони 
дійшли згоди). 

Домовленості сторін угоди при 
узгодженні покарання не мають 
виходити за межі загальних та 
спеціальних засад призначення 
покарання, встановлених зако-
ном України про кримінальну 
відповідальність. Зокрема, сто-
рони мають узгоджувати пока-
рання, враховуючи:

– положення пунктів 1-2 ч. 1 
ст. 65 КК, тобто 1) у межах, вста-
новлених санкцією статті (санк-
цією частини статті) Особли-
вої частини КК, що передбачає 
відповідальність за вчинений 
злочин, за винятком випадків, 
передбачених ч. 2 ст. 53 КК, 
та 2) відповідно до положень 
Загальної частини КК. Зокрема, 
у випадку, коли в санкції стат-
ті (санкції частини статті), що 

передбачає відповідальність за 
вчинений злочин, не встановле-
но мінімальної межі покаран-
ня, сторони мають виходити із 
положень розділу Х Загальної 
частини КК;

– ступінь тяжкості вчиненого 
злочину, особу винного і обста-
вини, що пом’якшують та обтя-
жують покарання (п. 3 ч. 1 ст. 65 
КК). За наявності кількох обста-
вин, що пом’якшують покаран-
ня та істотно знижують ступінь 
тяжкості вчиненого злочину, з 
урахуванням особи винного сто-
рони угоди з огляду на положен-
ня статей 65, 75 КК мають пра-
во, використовуючи положення 
ст. 69 КК, узгоджувати: а) ос- 
новне покарання, нижче від 
найнижчої межі, встановленої 
у санкції статті (санкції частини 
статті) Особливої частини КК, 
або б) інше основне покарання, 
більш м’який його вид, не зазна-
чений у санкції статті (санк-
ції частини статті) Особливої 
частини КК за цей злочин; в) не 
визначати додаткове покаран-
ня, передбачене у санкції статті 
(санкції частини статті) Особли-
вої частини КК як обов’язкове, 
за винятком випадків, встанов-
лених ч. 2 ст. 69 КК. 

Врахування означених вимог 
кримінального закону має 
бути відображено у змісті уго-
ди, а узгоджена міра покарання 
повинна мати конкретний вираз.

Суд також має враховувати, 
що чинні КК і КПК регулюють 
два різновиди звільнення від 
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відбування покарання з випро-
буванням: 1) загальний – коли 
вимагається встановлення мож-
ливості виправлення засудже-
ного без відбування покаран-
ня; 2) спеціальний – у випадку 
затвердження угоди про прими-
рення або про визнання винува-
тості, для укладення якої з’ясу-
вання питань, визначених у 
ч. 1 ст. 75 КК, не є обов’язко-
вим. У зв’язку з чим, якщо ж 
сторони узгодили покарання 
та досягли домовленості щодо 
звільнення підозрюваного/об- 
винуваченого від його відбуван-
ня з випробуванням, відповід-
но до частин 2, 3 ст. 75 КК суд 
зобов’язаний прийняти рішен-
ня про таке звільнення у випад-
ку затвердження угоди про 
примирення або визнання вину-
ватості за наявності сукупно- 
сті таких умов: 1) сторонами уго-
ди узгоджено покарання у виді 
виправних робіт, службового 
обмеження для військовослуж-
бовців, обмеження волі, позбав-
лення волі на строк не більше 
п’яти років; 2) узгоджено звіль-
нення від відбування покарання 
з випробуванням; 3) угода відпо-
відає чинному законодавству та 
підстави для відмови в її затвер-
джені визначені КПК (пункти 
1-6 ч. 7 ст. 474 КПК) відсутні.

У випадку вчинення осо-
бою декількох кримінальних 
правопорушень сторони уго-
ди попередньо мають узгодити 
(визначити) міру покарання за 
кожне вчинене суспільно небез-

печне діяння, остаточну (сукуп-
ну) міру покарання і лише після 
цього звільнення її від відбу-
вання покарання з випробу-
ванням. Тривалість іспитового 
строку та обов’язки, які покла-
даються на особу, яку звільне-
но від відбування покарання  
з випробуванням згідно з ч. 3  
ст. 75 КК визначаються виключ-
но судом. У зв’язку з цим визна-
чені сторонами угоди тривалість 
іспитового строку та обов’яз-
ки, що покладаються на особу, 
яка звільняється від відбуван-
ня покарання з випробуванням, 
не враховуються судом, про 
що зазначається в мотивуваль-
ній частині судового рішення, 
та не є підставою для відмови у 
затвердженні угоди.

Якщо в угоді наявні недолі-
ки, які за своїм змістом не є сут-
тєвими, зокрема угода вміщує 
суперечності, неточності, що 
обумовлено, переважно, право-
вою необізнаністю сторін, з огля-
ду на заборону, передбачену ч. 8  
ст. 474 КПК, щодо повторного  
звернення з угодою в одному 
кримінальному провадженні 
правильним видається надан-
ня судом можливості сторонам 
уточнення укладеної угоди, вне-
сення відповідних змін до її зміс- 
ту. При цьому такі зміни мають 
бути погоджені між сторонами, 
відображені в журналі судового 
засідання, технічному записі та 
судовому рішенні.  

13. Якщо угоди (незалеж-
но від її виду) досягнуто під час 
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5 досудового розслідування, після 
виконання процесуальних дій, 
передбачених статей 290, 291 
КПК, складений слідчим та 
затверджений прокурором обви-
нувальний акт разом із підпи-
саною сторонами угодою невід-
кладно надсилається до суду. 
Відкласти направлення цих 
документів до суду вправі відпо-
відно до ч. 1 ст. 474 КПК лише 
прокурор за наявності визна-
чених процесуальним законом 
підстав, зокрема у зв’язку із 
необхідністю: 1) отримання вис-
новку експерта; 2) завершення 
проведення інших слідчих дій, 
необхідних для збирання і фік-
сації доказів, які можуть бути 
втрачені зі спливом часу, або які 
неможливо буде провести пізні-
ше без істотної шкоди для їх 
результату у разі відмови суду в 
затвердженні угоди. 

14. Судове провадження на 
підставі угоди згідно зі ст. 31 
та частин 3, 4 ст. 469 КПК здій- 
снюється одноособово, за винят-
ком випадку, передбаченого ч. 9  
ст. 31 КПК, коли криміналь-
не провадження здійснюєть-
ся колегіально судом у скла-
ді трьох професійних суддів, 
які мають стаж роботи на поса-
ді судді не менше п’яти років. 
Крім того, судове проваджен-
ня на підставі угод здійсню-
ється колегією суддів (у скла-
ді трьох професійних суддів) і в 
кримінальному провадженні у 
формі приватного обвинувачен-
ня щодо злочинів, за вчинення 

яких передбачено покарання у 
виді позбавлення волі на строк 
більше десяти років. 

15. Після отримання обвину-
вального акта, угоди про прими-
рення чи про визнання винувато-
сті головуючий суддя не пізніше 
п’яти днів після дати передан-
ня (надходження) до його про-
вадження відповідного матеріа-
лу має постановити ухвалу про 
призначення підготовчого судо-
вого засідання, визначити дату, 
час та місце його проведення. 
Одночасно із прийняттям цьо-
го рішення суд, що здійснюва-
тиме судове провадження, для 
реалізації покладених на ньо-
го обов’язків щодо з’ясування 
добровільності укладення уго-
ди та перевірки її на відповід-
ність вимогам КПК та/або кри-
мінального закону (частини 6, 
7 ст. 474 КПК), зважаючи на те, 
що під час підготовчого судово-
го засідання може бути прий- 
нято рішення, яке по своїй суті є 
завершальним для судового про-
вадження у суді першої інстан-
ції (ухвалити вирок), вправі 
витребувати документи, пода-
ні сторонами під час досудово-
го розслідування, а також інші 
матеріали досудового розсліду-
вання. 

Про день, час і місце прове-
дення підготовчого судового 
засідання сторін та інших учас-
ників судового провадження за 
розпорядженням головуючого 
повідомляє секретар судового 
засідання. Повістка про виклик 
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до суду надсилається поштою, 
факсом, телеграфом, телефоно- 
грамою чи іншими засобами 
зв’язку не пізніше ніж за три 
дні до дати призначення підго-
товчого судового засідання.

Участь сторін угоди під час її 
розгляду в підготовчому судово-
му засіданні відповідно до ч. 2  
ст. 474 КПК є обов’язковою.  
З огляду на затвердження про-
курором обвинувального акта 
та можливість оскарження ним 
вироку суду першої інстанції 
на підставі угоди, в тому числі 
й угоди про примирення, його 
участь у судовому засіданні під 
час її розгляду має бути обов’яз-
ковою. Неприбуття для участі у 
судовому засіданні інших учас-
ників судового провадження, 
належним чином повідомлених 
про дату, час і місце проведен-
ня підготовчого судового засі-
дання, окрім випадку відсут-
ності захисника, участь якого є 
обов’язковою, не перешкоджає 
його проведенню. У разі якщо 
у судове засідання не прибули 
сторони угоди або одна зі сторін, 
головуючий має відкласти судо-
ве засідання, призначити дату 
нового засідання і вжити заходів 
для забезпечення прибуття цих 
осіб до суду. Таке ж рішення має 
прийняти суд, якщо в підготов-
че судове засідання не з’явив-
ся один із декількох потерпілих 
від одного кримінального право-
порушення або ж один із потер-
пілих від різних кримінальних 
правопорушень.

Після виконання підготовчих 
дій головуючий оголошує про 
надходження до суду обвину-
вального акта та письмової уго-
ди про примирення чи визнання 
винуватості (повідомляє про її 
вид, дату укладення і сторони).

16. Судове засідання розпочи-
нається з оголошення прокуро-
ром обвинувального акта. Голо-
вуючий надає слово прокуророві 
для оголошення ним короткого 
або повного змісту обвинуваль-
ного акта. Після цього голову-
ючий, встановивши особу обви-
нуваченого, роз’яснює йому 
суть обвинувачення і запитує, 
чи зрозуміле йому обвинувачен-
ня, чи визнає він себе винним. 
Якщо після роз’яснення суті 
обвинувачення обвинувачений 
заперечує проти затверджен-
ня угоди, вона не може бути 
затверджена. У такому випад-
ку суд постановляє ухвалу про 
відмову в затвердженні угоди 
та повертає матеріали прокуро-
ру для продовження досудово-
го розслідування або призначає 
судовий розгляд для проведення 
судового провадження в загаль-
ному порядку (якщо до суду 
надійшов обвинувальний акт, а 
угоду було укладено під час під-
готовчого провадження). 

Після проведення зазначе-
них дій головуючий, оголосив-
ши текст угоди, згідно з частина-
ми 4, 5 ст. 474 КПК має з’ясувати 
в обвинуваченого, чи повністю 
він розуміє: 1) права, надані йому 
законом; 2) наслідки укладення  
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5 та затвердження угод; 3) харак-
тер кожного обвинувачення,  
щодо якого він визнає себе 
винуватим (таке уточнення від-
сутнє в ч. 5 цієї статті, із чого 
вбачається, що угода про при-
мирення може укладатися 
щодо кримінальних правопо-
рушень, у вчиненні яких осо-
ба може лише частково визна-
вати вину або не визнавати її);  
4) вид покарання й інші заходи, 
які будуть застосовані до ньо-
го у разі затвердження угоди 
судом. Негативна відповідь на 
будь-яке із поставлених запи-
тань зобов’язує суд дати відпо-
відні роз’яснення. Те саме сто-
сується і потерпілого у разі 
з’ясування судом, чи цілком він 
розуміє наслідки затвердження 
угоди, передбачені ст. 473 КПК. 
Якщо після такого роз’яснення 
обвинувачений чи потерпілий 
заперечуватиме проти затвер-
дження угоди, її не може бути 
затверджено.

Суд повинен з’ясувати в обви-
нуваченого, чи зможе він реаль-
но виконати взяті на себе від-
повідно до угоди зобов’язання, 
зокрема відшкодувати завдану 
ним внаслідок вчинення кримі-
нального правопорушення шко-
ду з огляду на її розмір та строк 
відшкодування, визначені в уго-
ді про примирення, чи вчинити 
дії, перелік яких у ній зазначе-
но, або ж виконати обов’язки 
щодо співпраці у викритті кри-
мінального правопорушення,  
вчиненого іншою особою, викла-

дені в угоді про визнання вину-
ватості. Якщо ж під час судово-
го провадження суд встановить, 
що обвинувачений не в змозі 
виконати взяті на себе зобов’я-
зання, він відповідно до п. 5  
ч. 7 ст. 474 КПК має відмовити в 
затвердженні угоди.  

Крім того, суд шляхом вив- 
чення витребуваних докумен-
тів, проведення опитування сто-
рін, інших учасників судового 
провадження зобов’язаний пере-
конатися, що укладення угоди 
є добровільним, тобто згідно з 
ч. 6 ст. 474 КПК не є наслідком 
застосування насильства, при-
мусу, погроз або наслідком обі-
цянок чи дії будь-яких інших 
обставин, ніж ті, що передба-
чені угодою. Якщо суд мати-
ме обґрунтовані підстави вва-
жати, що укладення угоди не 
було добровільним, або ж сторо-
ни в дійсності не примирилися, 
він відповідно до п. 4 ч. 7 ст. 474 
КПК зобов’язаний відмовити в 
затвердженні угоди. 

Виконавши зазначені вище 
дії, суд перевіряє угоду на 
відповідність  вимогам КПК 
(зокрема, щодо змісту та поряд-
ку укладення угоди) і закону 
України про кримінальну від-
повідальність (зокрема, щодо 
узгодженої міри покарання, 
звільнення від його відбуван-
ня з випробуванням, наявність 
підстав для  відмови в її затвер-
дженні (ч. 7 ст. 474 КПК), за- 
слуховує прокурора щодо наве-
деного, думку сторін щодо мож-



Frühdruck Kriminalist № 11/2015

139
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

1
/2

0
1

5

ливості затвердження угоди, 
яка розглядається. 

Після проведення зазначених 
дій суд невідкладно виходить до 
нарадчої кімнати, про що при-
сутнім у залі судового засідання 
оголошує головуючий. 

17. Якщо угоду досягнуто під 
час судового провадження, суд 
невідкладно зупиняє проведен-
ня процесуальних дій, надає час 
для укладення тексту угоди та 
узгодження її умов. Про зупи-
нення процесуальних дій суд 
постановляє ухвалу, яка має міс-
тити відомості про: склад суду, 
дату та місце її постановлення; 
особу, яка заявила клопотання 
про укладення угоди; вид уго-
ди, дату її укладення та сторони; 
процесуальні дії, які було прове-
дено у судовому провадженні. 

Після перевірки угоди на від-
повідність чинному законодав-
ству, за відсутності встанов-
лених КПК (пункти 1-6 ч. 7  
ст. 474 КПК) підстав для відмо-
ви в її затвердженні, з’ясувавши 
питання, визначені в частинах 
4, 5 ст. 474 КПК, суд невідклад-
но виходить до нарадчої кім-
нати для ухвалення судового 
рішення. 

18. За наслідками розгляду 
угоди в судовому засіданні (під 
час підготовчого судового про-
вадження або під час судового 
розгляду) суд, перевіривши від-
повідність угоди вимогам кримі-
нального процесуального зако-
ну і закону про кримінальну 
відповідальність, врахувавши 

доводи сторін кримінального 
провадження та інших учасни-
ків судового провадження, має 
прийняти одне із таких рішень: 

а) затвердити угоду про 
визнання винуватості чи про 
примирення, або

б) відмовити у затверджен-
ні угоди в разі встановлення під-
став, передбачених ч. 7 ст. 474 
КПК, та: повернути кримі-
нальне провадження прокуро-
ру, якщо угоди досягнуто під 
час досудового розслідування, 
для його продовження у поряд-
ку, передбаченому розділом ІІІ 
КПК; або продовжити судовий 
розгляд у загальному порядку, 
якщо угоду було укладено під 
час його здійснення; або призна-
чити судовий розгляд для про-
ведення судового провадження 
в загальному порядку, якщо до 
суду надійшов обвинувальний 
акт, а угоду було укладено під 
час підготовчого провадження, 
а також у випадку подання про-
курором відповідного клопотан-
ня, пов’язаного з відсутністю 
необхідності продовження досу-
дового розслідування внаслідок 
його фактичного закінчення. 
При цьому, зокрема в остан-
ньому випадку, слід неухиль-
но дотримуватися вимог закону 
щодо відкриття сторонами кри-
мінального провадження одне 
одній додаткових матеріалів, 
отриманих до або під час судово-
го розгляду. 

19. Приймаючи рішення 
щодо затвердження укладеної 
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провадження угоди, суд, крім 
зазначеного вище, має врахову-
вати, що:

– у кримінальних правопо-
рушеннях, де основним без-
посереднім об’єктом виступа-
ють публічні інтереси (зокрема 
немайнові), а спричинена кон-
кретним фізичним чи юридич-
ним особам шкода є лише про-
явом посягання на основний 
об’єкт, укладення угоди про 
примирення не допускається. 
Зокрема затвердження таких 
угод не допускається у справах 
про злочини, передбачені роз-
ділом I «Злочини проти основ 
національної безпеки України»; 
розділом VII «Злочини у сфе-
рі господарської діяльності»; 
розділом VIII «Злочини проти 
довкілля»; розділом IX «Злочи-
ни проти громадської безпеки»; 
розділом XI «Злочини проти без-
пеки руху та експлуатації транс- 
порту», розділом XII «Злочи-
ни проти громадського порядку 
та моральності»; розділом XIII 
«Злочини у сфері обігу нарко-
тичних засобів, психотропних 
речовин, їх аналогів або пре-
курсорів та інші злочини проти 
здоров’я населення»; розділом 
XIV «Злочини у сфері охорони 
державної таємниці, недотор-
канності державних кордонів, 
забезпечення призову та мобі-
лізації»; розділом XV «Злочини 
проти авторитету органів дер-
жавної влади, органів місцево-
го самоврядування та об’єднань 

громадян»; розділом XVII «Зло-
чини у сфері службової діяль-
ності та професійної діяльності, 
пов’язаної з наданням публіч-
них послуг» (окрім того, не 
може укладатися угода про при-
мирення щодо злочинів, спеці-
альним суб’єктом яких є служ-
бова особа, але які містяться в 
інших розділах КК  (наприклад, 
діяння, передбачені ч. 2 ст. 189 
та ч. 3 ст. 229 КК); розділом 
XVIII «Злочини проти право-
суддя»; розділом XIX «Злочини 
проти встановленого порядку 
несення військової служби (вій-
ськові злочини)»; розділом XX 
«Злочини проти миру, безпеки 
людства та міжнародного пра-
вопорядку» Особливої частини 
КК. Водночас у кримінально-
му провадженні у формі приват-
ного обвинувачення в разі вчи-
нення означених кримінальних 
правопорушень угода про при-
мирення може бути укладена; 

– у разі якщо до суду 
надійшла угода про прими-
рення, однією зі сторін якої 
(потерпілим) є юридична осо-
ба публічного права та в змісті 
якої, незважаючи на визнання 
факту заподіяння винним юри-
дичній особі майнової шкоди і 
визначення її розміру, замість 
встановлення строку її відшко-
дування наведено перелік дій, 
не пов’язаних із відшкодуван-
ням шкоди, які підозрюваний 
чи обвинувачений зобов’язаний 
вчинити на користь потерпіло-
го, або якщо розмір шкоди вза-
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галі не визначено, суд має від-
мовити у затвердженні угоди 
про примирення на підставі п. 2 
ч. 7 ст. 474 КПК. 

Аналогічне правило слід за- 
стосовувати і тоді, коли однією 
зі сторін угоди про примирення 
(потерпілим) є юридична особа 
приватного права, створена дер-
жавою (ч. 3 ст. 167 ЦК), Авто-
номною Республікою Крим (ч. 3 
ст. 168 ЦК) чи територіальною 
громадою (ч. 3 ст. 169 ЦК), а 
також якщо одним із засновни-
ків юридичної особи приватно-
го права є фізична чи (та) юри-
дична особа, а іншим – держава, 
Автономна Республіка Крим чи 
територіальна громада;

– у випадках коли у кримі-
нальному провадженні одно-
часно вбачаються підстави для 
звільнення особи від криміналь-
ної відповідальності у зв’язку із 
примиренням винного з потер-
пілим, передбачені ст. 46 КК, та 
для призначення обвинуваченій 
особі покарання на підставі угоди 
між потерпілим і підозрюваним/
обвинуваченим (надійшла укла-
дена між сторонами угода про 
примирення), суд, враховуючи, 
що стаття кримінального закону, 
яка передбачає таке звільнення 
від кримінальної відповідально-
сті, має імперативний (обов’яз-
ковий) характер, а також беручи 
до уваги встановлені обставини, 
повинен:

1) за наявності підстав для 
звільнення від кримінальної від-
повідальності у зв’язку з при-

миренням обвинуваченого з по- 
терпілим (вчинення першим зло-
чину невеликої тяжкості чи з 
необережності – злочину серед-
ньої тяжкості вперше, відшкоду-
вання обвинуваченим потерпіло-
му завданих збитків чи усунення 
заподіяної шкоди, а також дій- 
сного примирення з останнім, 
про що свідчить, крім іншого, 
згода потерпілого на звільнен-
ня обвинуваченого від кримі-
нальної відповідальності на цій 
підставі) та згоди обвинувачено-
го на таке звільнення і закрит-
тя провадження з таких підстав – 
відмовити згідно з п. 3 ч. 7 ст. 474 
КПК у затвердженні угоди про 
примирення та звільнити обвину-
ваченого від кримінальної відпо-
відальності на підставі ст. 46 КК;

2) за наявності підстав для 
звільнення від кримінальної від-
повідальності у зв’язку з прими-
ренням обвинуваченого з потер-
пілим, у разі якщо потерпілий 
заперечує проти такого звільнен-
ня, оскільки результатом його 
примирення з обвинуваченим є 
укладена між ними угода, в якій 
визначено конкретне покарання 
або зазначено про звільнення від 
його відбування з випробуван-
ням, перевіривши угоду на від-
повідність вимогам КПК, за від-
сутності підстав для відмови в її 
затвердженні – ухвалити вирок, 
яким має затвердити угоду і при-
значити узгоджену сторонами 
міру покарання;

– якщо до суду надійшла уго-
да (незалежно від її виду) про 
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чи обвинуваченого примусових 
заходів медичного характеру 
(у разі вчинення діяння у ста-
ні неосудності, обмеженої осуд-
ності), суд, зважаючи на те, що 
зміст угоди (як про примирення, 
так і про визнання винуватості) 
не охоплює питання про засто-
сування цих заходів, керуючись 
пунктами 1, 3 ч. 7 ст. 474 КПК, 
має відмовити в її затвердженні. 
Аналогічне рішення суд пови-
нен прийняти й у випадку, коли 
угоду укладено з підозрюваним 
чи обвинуваченим, який після 
вчинення злочину захворів на 
психічну хворобу, що позбавляє 
його можливості усвідомлювати 
свої дії (бездіяльність) або керу-
вати ними. 

Разом із тим у разі надхо-
дження до суду укладеної між 
сторонами угоди (незалежно від 
її виду) та за наявності у витре-
буваних судом матеріалах кри-
мінального провадження вис-
новку лікувальної установи про 
необхідність проходження вин-
ним примусового лікування суд, 
керуючись ч. 1 ст. 96 КК, п. 10 
ч. 1 та ч. 5 ст. 368 КПК, при-
значаючи покарання, узгодже-
не сторонами, вправі одночасно 
застосувати до особи примусове 
лікування; 

– у разі надходження до суду 
угоди про визнання винуватості 
або про примирення з узгодже-
ним між сторонами звільнен-
ням неповнолітнього підозрю-
ваного чи обвинуваченого від 

кримінальної відповідальності 
відповідно до ст. 97 КК чи від 
покарання згідно зі ст. 105 КК із 
застосуванням в обох випадках 
примусових заходів виховного 
характеру суд, керуючись п. 1 
ч. 7 ст. 474 КПК, має відмовити 
у затвердженні угоди, оскільки 
вирішення питання про звіль-
нення як від кримінальної від-
повідальності, так і від покаран-
ня відповідно до змісту статей 
471, 472 КПК не може бути пред-
метом домовленостей (угоди) 
сторін, крім випадку звільнен-
ня від відбування покарання з 
випробуванням. 

Якщо ж угода з узгодженою 
сторонами мірою покарання 
надійшла до суду під час судо-
вого розгляду, а суд, розгля-
нувши матеріали кримінально-
го провадження та заслухавши 
думку сторін, вбачає підста-
ви для застосування ст. 97 чи  
ст. 105 КК, то, керуючись п. 3  
ч. 7 ст. 474 КПК, має відмови-
ти в затвердженні угоди та за 
наслідками здійснення судово-
го провадження в загальному 
порядку звільнити особу від від-
повідальності (ст. 97 КК) чи від 
покарання (ст. 105 КК).

20. Якщо ж суд переконаєть-
ся в тому, що угоду може бути 
затверджено, відповідно до  
ст. 475 КПК він ухвалює вирок, 
яким затверджує угоду, і при-
значає узгоджену сторонами  
міру покарання. У випадку 
коли кримінальне проваджен-
ня у зв’язку з укладенням угоди 
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попередньо було виділено в окре-
ме провадження, потім вироком 
суду затверджено угоду та при-
значено узгоджене між сторо-
нами покарання чи звільнення 
від його відбування з випробу-
ванням, при цьому щодо інших 
кримінальних правопорушень 
провадження здійснювалось у 
загальному порядку, то під час 
визначення остаточного пока-
рання суд має керуватися ч. 4 
ст. 70 та ст. 72 КК. Якщо ж пі- 
дозрюваний чи обвинувачений 
у період відбування покарання за 
вчинене кримінальне правопору-
шення вчинив інше кримінальне 
правопорушення, у проваджен-
ні щодо якого у подальшому 
було укладено угоду, суд, пере-
конавшись, що угода може бути 
затверджена, ухвалює вирок, 
яким затверджує угоду, призна-
чає узгоджену сторонами міру 
покарання, а остаточне пока-
рання визначає, керуючись пра-
вилами статей 71, 72 КК. 

21. Вирок, яким затверджено 
угоду, має відповідати загаль-
ним вимогам до обвинуваль-
них вироків, визначених ст. 374 
КПК, із урахуванням особливо- 
стей, передбачених ст. 475 КПК. 

Зокрема, мотивувальна части-
на вироку на підставі угоди від-
повідно до ч. 3 ст. 475 КПК серед 
інших обставин, зазначених у 
цій статті, має містити мотиви, 
якими суд керувався під час: 
а) вирішення питання про від-
повідність угоди вимогам КПК 
та КК; б) ухвалення вироку. У 

зв’язку з цим слід визнати пра-
вильною практику тих судів, 
які в мотивувальній частині 
вироку, ухваленого на підставі 
угоди, зазначають, що на вико-
нання вимог ст. 474 КПК судом 
з’ясовано обставини, що дозво-
ляють впевнитися в тому, що 
обвинувачений усвідомлює свої 
права, наслідки укладення і 
затвердження угоди, характер 
обвинувачення, вид покарання, 
яке буде до нього застосовано, а 
також переконатися, що укла-
дення угоди є добровільним.

При посиланні у мотивуваль-
ній частині вироку на підставі 
угоди на закон, яким керував-
ся суд, ухвалюючи такий вирок,  
з огляду на стадію судового про-
вадження, під час якої прийма-
лося судове рішення, слід вка-
зувати на п. 1 ч. 3 ст. 314, ч. 2 
ст. 373, статті 374, 474, 475 КПК 
або, відповідно, на ч. 2 ст. 373, 
статті 374, 474, 475 КПК. 

22. Слід мати на увазі, що 
вирок суду першої інстанції 
на підставі угоди може бути 
оскаржений обмеженим колом 
суб’єктів та з чітко визначе-
них законом підстав, зазначе-
них у частинах 3, 4 ст. 394 КПК. 
Зокрема, сторони, а також про-
курор у провадженні на під-
ставі угоди про примирення  
позбавлені можливості оскар-
жувати таке судове рішення у 
зв’язку з істотним порушен-
ням положень КПК, передбаче-
них ст. 412 КПК, та неправиль-
ним застосуванням норм КК.  
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5 У зв’язку з чим суд, в разі подан-
ня відповідних скарг з підстав, 
з яких судове рішення не може 
бути оскаржено згідно з поло-
женнями ст. 394 КПК, має від-
мовити у відкритті апеляційно-
го провадження. 

Ухвала про відмову у затвер-
дженні угоди оскарженню не 
підлягає.

23. Відповідно до ч. 1 ст. 476 
КПК у разі невиконання уго-
ди про примирення або про 
визнання винуватості потер-
пілий чи прокурор відповідно 
мають право в межах встанов-
лених законом строків давності 
притягнення до криміналь-
ної відповідальності за вчинен-
ня кримінального правопору-
шення звернутися до суду, який 
затвердив таку угоду, з клопо-
танням про скасування вироку.

Суд здійснюючи розгляд 
таких клопотань, має чітко від-
межовувати невиконання уго-
ди (ч. 1 ст. 476 КПК), яке тяг-
не за собою скасування вироку, 
постановленого на підставі уго-
ди, від умисного невиконання 
угоди (ч. 5 ст. 476 КПК), яке, 
окрім скасування вироку, є під-
ставою для притягнення особи 
до кримінальної відповідально-
сті за ст. 3891 КК. 

Невиконання угоди, перед-
бачене ч. 1 ст. 476 КПК, має 
місце, коли особа, засудже-
на на її підставі, не ухиляєть-
ся від її виконання, а не має 
(чи втрачає) реальну (фактич-
ну, об’єктивну) можливість 

виконати взяті на себе зобов’я-
зання. Тобто в цих випадках 
під час укладання угоди особа, 
засуджена на її підставі, або 
помилково вважала, що має 
реальну можливість виконати 
покладені на неї угодою і взя-
ті на себе зобов’язання (напри-
клад, помилково вважала, що 
її родичі матеріально допомо-
жуть їй відшкодувати спри-
чинені збитки), або вже після 
укладення такої угоди втра-
тила можливість її виконати 
(наприклад, унаслідок стихій-
ного лиха були знищені наявні 
в неї кошти, за рахунок яких 
вона мала намір усунути спри-
чинену шкоду).

Під умисним невиконанням 
угоди (ч. 5 ст. 476 КПК) слід 
розуміти випадки, коли осо-
ба, засуджена на її підставі, 
хоча і має реальну можливість 
виконати її умови (взяті на себе 
зобов’язання), але цілком сві-
домо (бажаючи цього, тобто 
діючи з прямим умислом) здійс-
нює певні зусилля, спрямовані 
на ухилення від виконання цих 
зобов’язань (наприклад, при-
ховує кошти, які повинна була 
перерахувати на користь потер-
пілого тощо). Саме в таких 
випадках особа має притягува-
тися до кримінальної відпові-
дальності за ст. 3891 КК.

24. Судовій палаті у кримі-
нальних справах Вищого спеці-
алізованого суду України з роз-
гляду цивільних і кримінальних 
справ із метою забезпечення 
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суворого додержання чинного 
законодавства належить періо-
дично вивчати й узагальнюва-
ти практику розгляду судами 

кримінальних проваджень та 
вживати передбачених законом 
заходів для усунення виявлених 
недоліків.

Голова Вищого спеціалізованого
суду України з розгляду цивільних 
і кримінальних справ    Б. І. Гулько
                         
Секретар пленуму, 
суддя Вищого спеціалізованого
суду України з розгляду цивільних 
і кримінальних справ    Д. Д. Луспеник
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RESEARCH EVENTS
НАУКОВО-ПРАКТИЧНІ ЗАХОДИ

МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ 
«ПРОБЛЕМИ НАУКИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА  

ТА ЇХ ВИРІШЕННЯ  У ЗАКОНОТВОРЧІЙ  
ТА ПРАВОЗАСТОСОВНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ»,  

ПРИСВЯЧЕНА 90-РІЧЧЮ З ДНЯ НАРОЖДЕННЯ  
АКАДЕМІКА В. В. СТАШИСА*

8-9 жовтня 2015 р. в Харкові  
(Україна) в Національному юри- 
дичному університеті імені Ярос-
лава Мудрого відбулася Міжна-
родна науково-практична кон- 
ференція «Проблеми науки кри-
мінального права та їх вирішення 
у законотворчій та правозасто-
совній діяльності», присвячена 
90-річчю з дня народження ака-
деміка В. В. Сташиса. Організа-
тори конференції – Національ-
ний юридичний університет 
імені Ярослава Мудрого, НДІ 
вивчення проблем злочинно- 
сті імені академіка В. В. Сташи-
са, ГО «Всеукраїнська асоціація 
кримінального права». Робочі 
мови конференції – українська, 
англійська. До початку робо-
ти конференції вийшов збірник 
наукових доповідей учасників.

Під час конференції підійма-
лися проблеми за наступни-
ми напрямками: взаємозв’язок 
науки кримінального права із 
законотворчою та правозасто-
совною діяльністю; теоретич-
ні засади криміналізації діянь 

* International Scientific and Practical Conference “Criminal Law Problems and its Solution in Legal 
and Law Enforcement Activities”, Devoted to Academician Volodymyr Stashis 90th Anniversary.

та пеналізації злочинів; створен-
ня доктрини юридичної техніки, 
яка використовується у законо- 
творчій діяльності у сфері бо- 
ротьби зі злочинністю; міжна-
родні стандарти законотворчої та 
іншої нормотворчої діяльності.

Відкрив науковий захід рек-
тор Національного юридично-
го університету імені Ярослава 
Мудрого, президент Національ-
ної академії правових наук Укра-
їни В. Я. Тацій. На пленар-
ному засіданні виступив із 
доповіддю Голова Конституцій-
ного Суду України, доктор юри-
дичних наук, професор, академік 
НАПрН України Ю. В. Баулін – 
«Кримінальний кодекс України: 
сучасний стан та перспективи»; 
доктор юридичних наук, профе-
сор, академік НАПрН України, 
завідувач кафедри криміналь-
ного права № 2 Національного 
юридичного університету імені 
Ярослава Мудрого М. І. Панов –  
«Принципи кримінального пра-
ва та їх реалізація в криміналь-
ному правотворенні»; професор,  
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доктор філософії Інституту кри-
мінально-правових наук та філо-
софії права Університету Ґете 
П.-А. Альбрехт – «Юридичний, 
соціальний та громадський вимір 
правосуддя в час розвитку євро-
пейського кримінального права». 
З доповідями також виступили 
інші фахівці у сфері криміналь-
ного права – Президент Інсти-
туту вивчення залежностей, 
проблем наркополітики та моні-
торингу наркоситуації, док-
тор юридичних наук, професор  
В. А. Тимошенко; завідувач 
кафедри кримінального проце-
су Національного юридичного  
університету імені Ярослава Муд- 
рого, член-кореспондент НАПрН  
України, доктор юридичних 
наук, професор О. В. Каплі-
на; директор Інституту права, 
психології та економіки Львів-
ського державного універси-
тету внутрішніх справ, член-
кореспондент НАПрН України, 
доктор юридичних наук, профе-
сор В. К. Грищук, та ін.

В роботі конференції прийня-
ли участь більше 120 представ-
ників Національної академії 
правових наук України, Наці-
онального юридичного універ-
ситету імені Ярослава Мудрого, 
Київського національного уні-
верситету імені Тараса Шевчен-
ка, Дніпропетровського націо- 
нального університету імені Оле-
ся Гончара, Національного уні-
верситету «Одеська юридична 
академія», Національного уні-
верситету «Києво-Могилянська 
академія», Львівського націо-
нального університету імені Іва-
на Франка та ін., а також учені 
Білорусі, Німеччини, Польщі, 
Казахстану, Таджикистану.

В результаті проведення кон-
ференції були прийняті відпо-
відні рекомендації конференції 
щодо проблем науки криміналь-
ного права та їх вирішення у 
законотворчій та правозастосов-
ній діяльності.

Інформацію підготував
канд. юрид. наук, ст. наук. спів.  

М. В. Шепітько

Академік В. Я. Тацій під час відкриття конференції
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On 8-12 October 2015 in 
Buziоs (Rio de Janeiro, Brazil) 
Brazilian Association of Crimi-
nalistics (Associação Brasileira de 
Criminalística) organized XXIII 
National Congress on Crimina- 
listics. This event is included VI 
International Congress on Crim-
inal Forensics, IV Military Con-
gress on Criminalistics, and 
XXIII Exposition of Technologies 
Applied to Criminalistics. Brazi- 
lian Association of Criminalistics 
is a Non-Governmental Organi-
zation (headquarters – Brasilia, 
Brazil) that founded 22 Septem-
ber 1977 by the initiative of Bra-
zilian forensic experts. On 18 Sep-
tember 1947 it was organized 1st 
National Congress of Police Tech-
nique (1º Congresso Nacional de 
Polícia Técnica) in the School of 
the State Police of Sao Paulo.

Organizing Committee worked 
in the next scientific areas:

Group 1 – Forensic Medicine, 
Genetics;

Group 2 – Merchandising, 
Piracy, Counterfeiting, Military;

Group 3 – Chemistry and Toxi- 
cology, Biology, Engineering 
explosions;

Group 4 – Document Exami-
nation, Video and Audio Analysis 
and Computing;

XXIII NATIONAL CONGRESS ON CRIMINALISTICS*

Group 5 – Crime Scene, Ballis-
tics, Vehicle Forensics.

This scientific areas is corre-
sponded with conferences themes: 
Forensic Ballistics, Forensic Bio- 
logy, Forensic Chemistry, Foren-
sic Genetics, Forensic Document 
Examination and Graphology, 
Video Analysis and Forensic Pho-
netics, Forensic Computer Sci-
ence, Merchandising, Piracy and 
Counterfeiting, Vehicle Foren-
sics, Legal Engineering, Fire and 
Explosions, Traffic Accidents, 
Crimes Against Life and Pro- 
perty, Simulated Reproduction 
of Events, Thanatology Foren-
sic Clinic, Forensic Psychiatry, 
Forensic Anatomy-Pathology, 
Forensic Psychology, Forensic 
Anthropology, Forensic Den-
tistry, Forensic Traumatology 
and Forensic Sexology, Envi-
ronmental Forensics, Forensic 
Accounting.

Congress languages were Por-
tuguese and English. List of par-
ticipants of the Congress and oth-
er useful information it could be 
find in the Congress web-site and 
ABC web-site: www.criminalisti-
ca2015.com.br; www.rbc.org.br

The conference brief was prepared by
Dr. M. Shepitko

* ХХІІІ Національний конгрес з криміналістики.
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22 декабря 2015 г. состоялась 
международная научно-практи-
ческая конференция «Современ-
ная криминалистика: пробле-
мы, тенденции, перспективы», 
посвященная 90-летию со дня 
рождения заслуженного деятеля 
науки РФ, заслуженного юриста 
РСФСФ, заслуженного профес-
сора Московского университета, 
почетного работника прокура-
туры РФ, доктора юридических 
наук, профессора Николая Пав-
ловича Яблокова1.

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ «СОВРЕМЕННАЯ КРИМИНАЛИСТИКА: 

ПРОБЛЕМЫ, ТЕНДЕНЦИИ, ПЕРСПЕКТИВЫ», 
ПОСВЯЩЕННАЯ 90-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 

ПРОФЕССОРА НИКОЛАЯ ПАВЛОВИЧА ЯБЛОКОВА*

* International Scientific and Practical Conference “Modern Criminalistics: Problems, Trends, 
Perspectives”, devoted to Professor N. Yablokov 90th Anniversary.
1  Более детальная информация на сайте: www.law.msu.ru 

С приветственными и поздра-
вительными  словами к юбиля-
ру и участникам конференции 
обратились: декан Юридиче-
ского факультета МГУ имени 
М. В. Ломоносова, д.ю.н., про-
фессор А. К. Голиченков; пер-
вый заместитель начальни-
ка Следственного департамента 
при МВД РФ Ю. М. Шинин; и.о. 
ректора Академии Следственно-
го комитета РФ, д.ю.н., доцент  
А. И. Багмет; представитель 
Аппарата Президента РФ, д.ю.н., 
профессор С. В. Маликов; заве-
дующий кафедрой уголовного  
процесса, правосудия и про-
курорского надзора Юридиче-
ского факультета МГУ имени  
М. В. Ломоносова, д.ю.н., про-
фессор Л. В. Головко; заведу-
ющий кафедрой управления 
органами расследования пре-
ступлений, д.ю.н., профессор  
Б. Я. Гаврилов; заведующий 
кафедрой криминалистики Юри- 
дического факультета МГУ име-
ни М. В. Ломоносова, д.ю.н., 
профессор И. В. Александров.

Со словами благодарности к 
собравшимся обратился Николай 

Профессор  
Николай Павлович Яблоков



Le Criminaliste Premier Imprimeur № 11/2015

150
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

1
/2

0
1

5 Павлович Яблоков, после чего 
выступил с докладом на тему 
«Некоторые проблемы отече-
ственной криминалистики в 
свете сегодняшнего дня».

Далее слово было предостав-
лено зарубежным гостям конфе-
ренции. С докладами выступи-
ли: директор государственной 
лаборатории судебных экс-
пертиз штата Южная Дакота,  
доктор философии и судеб-
ных наук, профессор И. Зель-
дес (США); доктор права габил., 
профессор кафедры кримина-
листики факультета права и 
администрации Университета 
Адама Мицкевича Х. Колецки 
(Польша); начальник кафедры 
уголовного процесса Алматин-
ской академии МВД Республи-
ки Казахстан, доктор юриди-
ческих наук А. А. Аубакирова 
(Казахстан); доцент кафедры 

уголовного права и процесса 
Минского филиала Российско-
го государственного социально-
го университета, кандидат юри-
дических наук О. С. Бочарова 
(Республика Беларусь).

После перерыва на обед состо-
ялись выступления ведущих 
криминалистов России: заве-
дующего кафедрой уголовно-
го процесса и криминалисти-
ки юридического факультета 
Алтайского государственного 
университета, д.ю.н., профес-
сора В. К. Гавло; заведующей 
кафедрой уголовного процес-
са, криминалистики и правовой 
информатики Юридического 
института Балтийского феде-
рального университета имени  
И. Канта, д.ю.н., профессора  
Т. С. Волчецкой; директора 
Института судебных экспер-
тиз МГЮA, д.ю.н., профессора  

Выступление декана юридического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова, 
профессора А. К. Голиченкова 
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Е. Р. Россинской; заведую-
щей кафедрой криминалисти-
ки Саратовской государствен-
ной юридической академии, 
д.ю.н., доцент Л. Г. Шапиро; 
другие криминалисты.

К началу конференции были 
подготовлены стенды, посвя-
щенные жизни и деятельности 
Николая Павловича Яблоко-
ва, – они размещены на кафед- 
ре и в атриуме четвертого учеб-
ного корпуса; в БИЦ откры-
та выставка «К 90-летию за- 

служенного профессора МГУ  
Н. П. Яблокова»; издан сборник 
материалов конференции. К 
юбилею профессора Н. П. Ябло-
кова Международный Конгресс 
Криминалистов организовал 
вручение Серебряной Медали 
Герберта Маннса «За выдающи-
еся заслуги в развитии и попу-
ляризации криминалистики».

Информацию предоставили
канд. юрид. наук В. В. Горский,
канд. юрид. наук М. В. Горский
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3 декабря 2015 г. в Академии 
Министерства внутренних дел 
Республики Беларусь (г. Минск, 
Республика Беларусь) состоя- 
лась Международная научно-
практическая конференция II 
криминалистические чтения 
«Уголовный процесс и крими-
налистика: история и совре-
менность», посвященные памя-
ти заслуженного деятеля науки 
Республики Беларусь, доктора 
юридических наук, профессо-
ра Н. И. Порубова. Организа-
тором Международной научно- 
практической конференции вы- 
ступила Академия Министер-
ства внутренних дел Республики 
Беларусь. Конференция объеди-
нила 70 ученых-криминалистов 
и процессуалистов, а также пред-
ставителей правоприменительной 
практики Республики Беларусь, 
Российской Федерации, Респуб- 
лики Казахстан и Украины.

Открытие пленарного засе-
дания криминалистических 
чтений началось в конференц-
зале Международного учеб-
ного центра Академии Мини- 
стерства внутренних дел Рес- 
публики Беларусь с минуты 
молчания в память о профессо-
ре Н. И. Порубове.

II КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЕ ЧТЕНИЯ  
«УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС И КРИМИНАЛИСТИКА:  

ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ»*

С приветственными слова-
ми к собравшимся обратились: 
начальник Академии Минис- 
терства внутренних дел Респуб- 
лики Беларусь, кандидат юри-
дических наук, доцент, генерал-
майор милиции В. В. Бачила; 
проректор по научной работе, 
кандидат юридических наук, 
доцент А. В. Яскевич; замести-
тель генерального прокуро-
ра государственный советник 
юстиции 3 класса А. К. Стук; 
судья Конституционного суда 
Республики Беларусь, судья 
высшего квалификационного  
класса, заслуженный юрист 
Республики Беларусь, канди-
дат юридических наук, доцент 
С. Е. Данилюк. В своих выступ- 
лениях они поделились с при-
сутствовавшими воспоминания-
ми о профессоре Н. И. Порубове, 
который был первым начальни-
ком кафедры криминалистики 
Академии МВД, его авторству 
принадлежит более 200 науч-
ных работ по криминалистиче-
ской тактике и методике, юри-
дической психологии.

Значение научного творче-
ства, педагогическое мастер-
ство Николая Ивановича Пору-
бова, роль его трудов в развитии 

* II Criminalistic Reading “Criminal Procedure and Criminalistics: History and Contemporaneity”.
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криминалистической, уголовно- 
процессуальной науки и юри-
дической психологии в своих 
докладах отметили: «Судеб-
ная экспертология как мето-
дологическая, правовая и ор- 
ганизационная основа судебно- 
экспертной деятельности» –  
директор Института судеб-
ных экспертиз, заведующая 
кафедрой судебных экспер-
тиз МГЮА им. О. Е. Кутафи-
на, доктор юридических наук, 
профессор Е. Р. Россинская 
(Россия); «Тенденции и харак-
тер развития современной кри-
миналистики в ответ на новые 
вызовы преступности» – профес-
сор кафедры технико-крими-
налистического обеспечения  

экспертных исследований Мос- 
ковского университета МВД РФ 
имени В. Я. Кикотя, доктор 
юридических наук, профессор  
С. М. Колотушкин (Россия); 
«Криминалистическая характе-
ристика преступлений: тенден-
ции и перспективы развития» –  
профессор кафедры кримина-
листики Академии МВД Рес- 
публики Беларусь, доктор юри-
дических наук, профессор,  
В. Ф. Ермолович; «Реституци-
онный тип уголовного процесса  
как сочетание традиционных и 
инновационных норм права» –  
профессор кафедры уголовно-
го процесса и прокурорского 
надзора Белорусского государ-
ственного университета, доктор  

Участники конференции, посвященной памяти профессора Н. И. Порубова 
(фото – А. Воинова)



Криминалист первопечатный № 11/2015

154
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

1
/2

0
1

5 юридических наук, профессор 
В. Н. Бибило; «Предмет кри-
миналистики и разработка ее 
новой методологии» – глав-
ный научный сотрудник центра 
современных технологий Науч-
но-исследовательского инсти-
тута трудовых и социальных 
отношений Международного 
университета «МИТСО», доктор 
юридических наук, профессор 
В. П. Шиенок.

После завершения пленар-
ного заседания работа между-
народной конференции про- 
должилась на секциях уголов-
ного процесса, криминалисти- 
ки, судебно-экспертной и опе-
ративно-розыскной деятельно-
сти. Модераторами обсуждений 
актуальных проблем уголов-
ного процесса, криминалисти-
ки, судебно-экспертной и опера-
тивно-розыскной деятельности 
на секциях выступили началь-
ник кафедры уголовного процес-
са, кандидат юридических наук, 
доцент, полковник милиции  
И. В. Данько и начальник кафед- 
ры криминалистики, кандидат 
юридических наук, доцент, под-
полковник милиции М. П. Шруб.

Выступления с докладами 
на пленарном заседании и на 
секциях сопровождались науч-
ными дискуссиями, в которых 

приняли участие присутство-
вавшие ученые, педагоги, адъ-
юнкты, практические сотруд-
ники правоохранительных ор- 
ганов Республики Беларусь и 
прибывшие гости.

В период проведения фору-
ма объявлялись кофе-паузы и 
обед, а после завершения конфе-
ренции, присутствующие могли 
обменяться мнениями в нефор-
мальной обстановке на торже-
ственном ужине.

Материалы научных докла-
дов, прозвучавших и прислан-
ных на международный форум 
размещены в сборнике «Уголов-
ный процесс и криминалистика: 
история и современность. Кри-
миналистические чтения памя-
ти заслуженного деятеля науки 
Республики Беларусь, доктора 
юридических наук, профессора 
Н. И. Порубова», который  был 
издан до начала конференции в 
двух томах. Первый том, посвя-
щенный проблемам уголовного 
процесса, включает 52 статьи. 
Во втором томе опубликовано  
77 статей по проблемам крими-
налистики, судебно-экспертной 
и оперативно-розыскной дея-
тельности.

Информация подготовлена
канд. юрид. наук, доц. 

В. П. Крамаренко
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