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TO THE READER

The twelfth issue of the journal «A First Printed Criminalist»  was 
prepared for publishing during a difficult times, connected with war 
agression against Ukraine, news from Anti-Terrorist Operation zone  
about numbers of rafales. This time e-declaration «race» of VIP-offi-
cials, judges, prosecutors and investigators is continued. Open e-dec-
laration is strategy of counteraction to corruption. Because of this, 
pages of the Journal presume the discussion of the problem, and pos-
sible ways of counteraction to political and other types of corruption.

This issue of the Journal presents articles and other materials that 
are prepared by criminalists from different countries (China, Estonia, 
Latvia, Poland and Ukraine). This issue is formed under the follow-
ing headings: Criminal Law and Procedure Issues, Criminal Investiga-
tion, Criminalistic Techniques Issues, Forensic Examination, Antho- 
logy of Criminalistics, Portrait Gallery of the Famous Criminalistics, 
Research Events, and Our Partners.

The Editorial Board think, that it is a good time to print scientific 
articles, devoted to corruption’ counteraction: «Corruption Formula» 
(V. Hryshchuk, Ukraine) and «Ways to Increase Efficiency of Infor-
mation Support of Corruption-related Crimes’ Investigation» (N. Pav- 
liuk, Ukraine). Considerable attention is paid to the problem of Natio- 
nal Security of the State, that demonstrated in the article «Reflec-
tion on Crimes against National Security in Chinese Criminal Law» 
(S. Wang, China). Some articles is devoted to the important prob-
lems, connected with reform and scientific and technical support of 
law enforcement bodies, and  reform of legislation and expert practice: 
«Topical Problems of Technical and Criminalistic Support of Nation-
al Police of Ukraine» (V. Bilous, Ukraine), «Experimental Series of 
Trace Formation on Human Skin During Arm Grip and Body Trans-
portation» (A. Lall, Estonia, A. Zile, Latvia), «The Dating of the Age 
and Evaluation of the Authenticity of the Document» (S. Jastrzebow- 
ska, I. Soltyszewski, Poland), «The Legal Nature of Testimonies and 
Explanations of the Suspect in the Criminal Proceedings of Ukraine» 
(D. Shyngarov, Ukraine).

Some significant research events were highlighted in the Journal: 
«Forensic Europe Expo 2016» (London, UK) and «Anti-corruption 
Summit» (London, UK). «Portrait Gallery of the Famous Crimina- 
lists» contains some information about dr. Edmond Locard as a famous 
criminalists, researcher and founder.

Waldemar Kaempffert’s article «The Crime-Master and How He 
Works» («McClure’s Magazine», 1914) is published under the hea- 
ding «Anthology of Criminalistics» (S. Nezhurbida translated it from 
English to Russian for our readers). This article was prepared by  
W. Kaempffert on the basis of visiting of dr. H. Gross and interview-
ing him about Criminalistics.

This Journal is published for researchers, professors, postgra- 
duates, 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 Printed Criminalist» 
would like to thank all those, who helped to get this issue ready for 
printing.

Head of the Editorial Board, 
Chief Editor, V. Shepitko
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6 ДО ЧИТАЧА

Підготовка чергового № 12 журналу «Криміналіст першодру-
кований» здійснювалась у непростий період, пов’язаний з про-
довжуваною військовою агресією в Україні, зведеннями із зони 
АТО про кількість обстрілів. На цьому фоні відбуваються перего-
ни електронних декларацій високопоставлених чиновників, суд-
дів, прокурорів, слідчих. Відкриті електронні декларації – страте-
гія протидії корупції. Тому на сторінках журналу передбачається  
у майбутньому обговорення даної проблеми, а також можливі 
шляхи протидії політичної та інших видів корупції.

У пропонованому номері журналу взяли участь вчені-кримі-
налісти з різних країн (Естонії, Китаю, Латвії, Польщі, України). 
Журнал сформовано з таких рубрик: «Проблеми кримінального 
права та процесу», «Розслідування злочинів», «Проблеми криміна-
лістичної техніки», «Судова експертиза», «Антологія криміналіс-
тики», «Портретна галерея видатних криміналістів», «Науково- 
практичні заходи», «Наші партнери». 

Дуже своєчасною уявляються статті, присвячені протидії 
корупції: «Формула корупції» (В. Грищук, Україна) і «Шляхи 
підвищення  ефективності інформаційного забезпечення розслі-
дування корупційних злочинів» (Н. Павлюк, Україна). Заслу-
говує на увагу проблема захисту національної безпеки держави, 
яка відображена у науковій статті «Аналіз злочинів проти націо-
нальної безпеки у кримінальному праві Китаю» (Ш. Уонг, КНР). 
Низка статей стосується важливих проблем, пов’язаних із рефор-
муванням і науково-технічним забезпеченням правозастосов-
них органів, удосконаленням чинного законодавства і експерт-
ної практики: «Актуальні питання техніко-криміналістичного 
забезпечення Національної поліції України» (В. Білоус, Україна), 
«Експериментальна серія слідоутворення на шкірі людини при 
захопленні рук і переміщенні тіла людини» (А. Лалль, Естонія,  
А. Зіле, Латвія), «Встановлення віку і оцінка автентичності доку-
мента» (С. Ястржебовська, І. Солтишевські, Польща), «Право-
ва природа показань та пояснень підозрюваного у кримінальному 
провадженні України» (Д. Шингарьов, Україна). 

У журналі запропоновано інформацію про найбільш значущі 
події: «Європейську криміналістичну експозицію 2016» (Лондон, 
Велика Британія) та «Антикорупційний саміт» (Лондон, Велика 
Британія). У «Портретній галереї видатних криміналістів» розмі-
щено інформацію про відомого криміналіста, дослідника та фун-
датора Едмонда Локара (Edmond Locard). 

У межах рубрики «Антологія криміналістики» розміщено 
статтю Вальдемара Каемпфферта «Властелін злочину і як він діє», 
яка була опублікована в 1914 р. в журналі «McClure’s Magazine» 
(переклад з англійської здійснено – С. І. Нежурбідою). Ця стаття 
була підготовлена на підставі відвідування В. Каемпффертом др. 
Г. Гросса і отримання у нього інтерв’ю про криміналістику.

Журнал розраховано на наукових співробітників, викладачів, 
аспірантів, студентів юридичних навчальних закладів, а також 
слідчих, прокурорів, суддів, експертів, адвокатів та інших пред-
ставників 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 № 12 журнала «Криминалист перво-
печатный» осуществлялась в непростой период, связанный с про-
должающейся военной агрессии в Украине, сводками из зоны АТО  
о количестве обстрелов. На этом фоне проходит гонка электронных 
деклараций высокопоставленных чиновников, судей, прокуроров, 
следователей. Открытые электронные декларации – стратегия про-
тиводействия коррупции. Поэтому на страницах журналах предпо-
лагается в будущем обсуждение данной проблемы, а также возмож-
ные пути противодействия политической и иных видов коррупции.

В представленном номере журнала приняли участие ученые-
криминалисты из различных стран (Китая,  Латвии, Польши, 
Украины, Эстонии). Журнал сформирован из следующих рубрик: 
«Проблемы уголовного права и процесса», «Расследование преступ- 
лений», «Проблемы криминалистической техники», «Судебная 
экспертиза», «Антология криминалистики», «Портретная гале-
рея выдающихся криминалистов», «Научно-практические меро-
приятия», «Наши партнеры». 

Весьма своевременными представляются научные статьи, 
посвященные противодействию коррупции: «Формула коррупции»  
(В. Грищук, Украина) и «Пути повышения эффективности инфор-
мационного обеспечения расследования коррупционных преступ- 
лений» (Н. Павлюк, Украина). Заслуживает внимания пробле-
ма защиты национальной безопасности государства, которая отра-
жена в научной статье «Анализ преступлений против националь-
ной безопасности в уголовном праве Китая» (Ш. Уонг,  КНР). Ряд 
статей касается важных проблем, связанных с реформированием  
и научно-техническим обеспечением правоприменительных орга-
нов, совершенствованием действующего законодательства и экс-
пертной практики: «Актуальные вопросы технико-криминалисти-
ческого обеспечения Национальной полиции Украины» (В. Белоус, 
Украина), «Экспериментальная серия следообразования на коже 
человека при захвате рук и перемещении тела человека» (А. Лалль, 
Эстония, А. Зиле, Латвия), «Установление возраста и оценка аутен-
тичности документа» (С. Ястржебовска, И. Солтышевски, Поль-
ша), «Правовая природа показаний и пояснений подозреваемого  
в уголовном производстве Украины» (Д. Шингарев, Украина). 

В журнале предложена информация о наиболее значимых собы-
тиях: «Европейской криминалистической экспозиции 2016» (Лон-
дон, Великобритания) и «Антикоррупционном саммите» (Лондон, 
Великобритания). В «Портретной галерее выдающихся крими-
налистов» размещена информация об известном криминалисте, 
исследователе и фундаторе Эдмонде Локаре (Edmond Locard). 

В рамках рубрики «Антология криминалистики» размеще-
на статья Вальдемара Каэмпфферта «Властелин преступления  
и как он действует», которая была опубликована в 1914 г. в жур-
нале «McClure’s Magazine» (перевод с английского осуществлен –  
С. И. Нежурбидой). Эта статья была подготовлена В. Каэмпффер-
том на основании посещения др. Г. Гросса и получением у него 
интервью о криминалистике.

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

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

Глава редакционного совета,  
главный редактор В. Ю. Шепитько
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REFLECTION ON CRIMES AGAINST 
NATIONAL SECURITY IN CHINESE 
CRIMINAL LAW**

Shizhou WANG
Master of Law, Professor of Law School of Peking University 
(Peoples Republic of China)**

ПРОБЛЕМИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА 
ТА ПРОЦЕСУ

CRIMINAL LAW AND PROCEDURE ISSUES

* Аналіз злочинів проти національної безпеки у кримінальному праві Китаю.
** Уонг Шіжоу – магістр права, професор юридичного факультету Пекінського університету 
(Китайська Народна Республіка).
*** Переклад статті здійснено Світланою Хилюк та Світланою Ільницькою (Львівський 
національний університет імені Івана Франка).
1 Criminal Law. – Press of Peking University. –1989. – P. 375.

Вступ***

У кримінальному праві зло-
чини проти національної безпе-
ки розглядаються як найбільш 
небезпечні, відтак вимагають 

особливої уваги в частині форму-
вання їх юридичних моделей1. 
Нещодавно декілька впливових 
сенаторів США лобіювали вне-
сення змін положень про дер-

Abstract
Crimes against National Security (CNS) are a specialty of crime about which peo-

ple in every nation should be extremely cautious. In order to encourage the correct 
implementation of CNS and to promote an academic exchange with scholars in the 
world, this article explores the understandings of CNS from historical, political, aca-
demic and legal perspectives by showing the doctrinal grounds of the modern con-
cept of CNS in Chinese criminal law. By analyzing the subjective and objective ele-
ments of CNS in a comparative approach, this article explores the characteristics of 
CNS and specifically discusses the issues of “state secrets” and the legitimacy of sedi-
tion. This article also illustrates the tendencies of CNS’ development, new measures 
against CNS, and the problems that exist with CNS. This article stresses that crimi-
nal sanctions suppress CNS can not guarantee a country’s reliable long-term stability 
and that safety of the rule of law provides a sound foundation for national security.

Key words. Crimes against national security, criminal law of People’s Republic of 
China, the rule of law.
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жавну зраду для справи Едварда 
Сноудена, колишнього аналі-
тика, який «злив» інформацію 
про державні програми стежен-
ня (шпіонажу)1. Росія прийня-
ла закон, за яким державною 
зрадою вважається передача 
державної таємниці будь-якій 
іноземній організації, «обви-
нувачення у державній зра-
ді можуть бути пред’явлені, 
навіть, в тому випадку, коли 
розголошення жодної таємниці 
не відбулося»2. В Китаї колиш-
ній керівник Бюро громадської 
безпеки м. Чонгкінг відвідав 
консульство США у Чжунду без 
дозволу, за що був засуджений 
за дезертирство, різновид зло-
чинів проти національної без-
пеки, передбачений Криміналь-
ним кодексом Китаю 1997 року 
(надалі КК Китаю)3. У сучасно-
му світі частішають випадки 
застосування положень про зло-
чини проти національної безпе-
ки. Це пробуджує патріотичні 
почуття та політичну пильність, 
а також відразу та ворожість 

1 Bomboy S., Treason Charges for Snowden 
Would Be Rare, Challenging // Constitution 
Daily (June 11, 2013). http://blog.constitution-
center.org/2013/06/treason-charges-for-snow-
don-would-be-rare-challenging.
2 Russia Treason: Putin Approves Sweeping New 
Law // BBC News Europe (Nov. 14, 2012). http://
www.bbc.co.uk/news/world-europe-20323547.
3  Стаття 109 КК Китаю 1997 року передбачає, 
що будь-який державний службовець, який 
при виконанні своїх службових обов’язків 
на території Китаю або за його межами зали-
шить свій пост без дозволу та перейде на сто-
рону іншої держави, яка загрожує Китайській 
Народній Республіці, – карається.

до обвинувачених. Тому кримі-
нальна відповідальність за зло-
чини проти національної без-
пеки часто стає інструментом у 
політичній чи клановій бороть-
бі, а також засобом тиску на 
осіб, які критикують владу4.  
У цій статті досліджуються 
поняття злочинів проти націо-
нальної безпеки, розвиток від-
повідного кримінального зако-
нодавства в Китаї у порівнянні 
з зарубіжними «опонентами» 
Китаю та показується, що більш 
чітке визначення поняття зло-
чинів проти національної без-
пеки сприятиме створенню 
надійного фундаменту для наці-
ональної безпеки та гарантува-
тиме верховенство права.

I. Передумови розуміння 
злочинів проти основ 
національної безпеки

Розуміння злочинів проти 
національної безпеки вимагає 
дослідження сутнісного зміс- 
ту цих злочинів. Порівняння 
лише назв цих злочинів нічого 
не дає, так як їх назви можуть 
істотно відрізнятися залежно 
від країни, історичного періо-
ду, династії. Для правильно-
го розуміння цих злочинів у 
сучасному кримінальному пра-
ві корисним буде проаналізува-
ти їх змістовне значення з істо-
ричної, політичної та правової 
точки зору.

4 Holdworth W. S. A History of English Law. – 
Methuen & Co. Ltd., 2d ed. –1938. – P. 309, 311.
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основ національної безпеки в 
окремих країнах

Історичний підхід не може 
фокусуватися лише на назвах 
злочинів проти національної 
безпеки, які історично вико-
ристовувалися. Перелік злочи-
нів проти національної безпеки 
може бути закріплений у писа-
ному або неписаному праві, чи 
в інших нормах, які є загаль-
нообов’язковими. У цьому під-
розділі статті я спробую про- 
ілюструвати, що було спільно-
го у злочинах проти національ-
ної безпеки у різних країнах, 
наскільки широка сфера кримі-
нально-правової охорони націо- 
нальної безпеки, які основні 
функції злочинів проти націо-
нальної безпеки у давні часи.

З найдавніших часів злочи-
ни проти національної безпе-
ки існували за кожного режи-
му правління у кожного народу. 
У Київській Русі близько 1200 
була встановлена криміналь-
на відповідальність за злочи-
ни проти княжого правлін-
ня, зокрема, повстання та бунт 
проти князя1. У відомій Золо-
тій Буллі 1356 у середньовічній 
Німеччині були передбачені всі 
види злочинів, які посягали на 
королів, а пізніше курфюрстів2. 
Сучасне поняття державної зра-

1 Див.: Law Book. – P. 1497; Collection of 
Law. – P. 1649. See also, Wang S., Guo Z.,  
Zhangeds M. Research on Crime against 
National Security. – 2012. – P. 106.
2 Strafrecht Besonderer Teil. – 1999.– V. 2. – P. 22.

ди в англійському криміналь-
ному праві бере свій початок в 
Акті про державну зраду 1351 
року, хоча сьогодні він доповне-
ний та істотно змінений3.

В Китаї походження злочи-
нів проти національної безпеки 
пов’язують з першою визнаною 
династією Ся (2070-1600 до н.е.). 
Було сказано: «Коли був полі-
тичний хаос, з’явилося пока-
рання Ю»4. Кримінальний закон 
того часу називався «Да Ю»  
(за ім’ям правителя), його поло-
ження включали наступне: хто 
не підкориться наказу правите-
ля в поході буде страчений перед 
храмом предків і його дружини 
та діти будуть принесені в жер-
тву на вівтарі5. Не отримають 
прощення правителя ті, хто не 
передбачить правильно астро-
номічні явища, незалежно від 
того, чи буде неправильне перед-
бачення завчасне чи запізніле6.  
В часи коли теократія була провід-
ною філософською концепцією,  
вважалося злочином порушення 

3 Treason Act of 1351, 25 Edw. 5, c. 2. This Act, 
with significant revision, is still in force to this 
day.
4 Cai S. The Chinese History of Criminal  
Law. – Guangxi Publishing House. – 1983. –  
P. 119. Король Да Ю був першим пра- 
вителем Династії Ся.
5 Zenged X. History of Chinese Legal System. – 
Peking University Press & Higher Education 
Press 2000. – P. 26.
6 Це підривало авторитет правителя як 
помазаника Божого, якщо такі астрологічні 
явища як сонячне чи місячне затемнення не 
оголошувалося заздалегідь. Див.: R. Guo, 
Book of History. – Yuelu Publishing House 
2006. – P. 88.
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наказу правителя вчасно інфор-
мувати про астрономічні яви-
ща, оскільки астрономічні про-
рахунки загрожували втратою 
благословення вищих сил, а від-
так могли заподіяти серйозну 
шкоду національній безпеці1.

Не пізніше 637 року н. е., 
коли був підготовлений комен-
тар до Кримінального кодек-
су династії Тан, характерні для 
давнього Китаю злочини проти 
національної безпеки станови-
ли частину відомих «Десятьох 
злодіянь»2. До них належали:  
1) змова про державний пере-
ворот (наприклад, спроба вби-
ти імператора); 2) змова про 
найбільше безчинство (напри-
клад, спроба знищити королів-
ські будівлі); 3) державна зра-
да (зокрема, зрада династії);  
4) велике безчинство (а саме, 
вбивство батьків чи діда з ба- 
бою); 5) аморальність (вбивство 
невинного або розчленування 
трупа після вбивства); 6) най-
більша неповага (применшення 
королівської гідності або кра-
діжка королівських товарів);  
7) синівський непослух (наприк- 
лад, поділ сімейної власно-
сті без згоди батьків); 8) шко-
да сімейній злагоді (побиття 
старшого члена сім’ї чи побиття  

1 Коротке пояснення щодо теократичного 
права див.: Histories of Chinese Legal Thoughts, 
Chinese Legal System, Foreign Legal Thoughts 
and Foreign Legal System, in Peking Universi-
ty Encyclopedia. – Peking University Press. –  
2000. – P. 710.
2 Zhangsuned W. Annotation of Tang Code. – 
1983. – P. 6.

дружиною чоловіка); недобрий 
вчинок (вбивство старшого чи 
вчителя); інцест3. Перші три 
з названих злодіянь – змова 
про державний переворот, най-
більше безчинство та державна 
зрада – стали моделлю злочи-
нів проти національної безпеки 
для наступних династій, а ж до 
династії Цінь (1636-1911)4.

Останній з історичних під-
ходів розглядав злочини проти 
національної безпеки у китай-
ському кримінальному праві 
як так звані «контрреволюцій-
ні злочини». У Кримінально-
му кодексі Китаю 1997, на від-
міну від його попередника 1979 
року, замість контрреволюцій-
них злочинів з’явилися злочи-
ни проти національної безпеки5.

Історичний підхід до розумін-
ня злочинів проти національ-
ної безпеки вплинув на сучас-
не кримінальне право в різних 
аспектах та є дуже корисним.  
З досягненнями соціальної рево-
люції у сучасних кримінальних 
законах Китаю та інших кра-
їн на зміну злочинам, що пося-
гали на особу імператора, коро-
ля чи королеви, і становили ядро 
злочинів проти національної без-
пеки, прийшли злочини проти  
держави чи конституційного  

3 Там само.
4 Peking University Emcyclopedia. – P. 722.
5 Див.: The Laws of  the People’s Republic of 
China 1979-1982. – 1987.– P. 88; Criminal Law 
of  the People’s Republic of China. – China Proc-
uratorial Press. – 1998. – P. 49. (comparing ch. 1 
of Part Two “Specific Provisions” in CCC 1979 
and CCC 1997).
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6 ладу. Проте непрямий вплив 
історичного досвіду щодо зло-
чинів проти національної безпе-
ки на кримінальне законодав-
ство все ще дуже сильний. До 
прикладу, «зле вчення, яке дезо-
рієнтує громадськість», яке оці-
нювалося як державна зрада чи 
бунт у певний період в стародав-
ньому Китаї, досі відіграє важли-
ву роль у сучасному КК Китаю1. 
Частина 2 ст. 105 КК Китаю 1997 
року передбачає особа, яка підбу-
рює інших, поширюючи чутки, 
чи наклепи тощо для повалення 
державної влади чи соціалістич-
ної системи визнається винною  
у підбурюванні до повалення дер-
жавного ладу2.

Історичний підхід показує, 
що злочини проти національної 
безпеки виконували різні функ-
ції у давні часи. Встановлен-
ня кримінальної відповідально-
сті за посягання на національну 
безпеку було потрібне вже у дав-
ні часи. Проте в часи, коли акту-
альним було висловлювання 
«l’état, c’estmoi» захист націо- 
нальної безпеки прирівнювався 
до захисту монарха особисто3. 
Тому у ті часи правителі довіль-
но маніпулювали визначенням 
злочинів проти національної 
безпеки4. Злочини проти націо-

1 Peking University Emcyclopedia. – P. 942.
2 Criminal Law of the People’s Republic of Chi-
na. – P. 53.
3 Див.: Rowen H. H. L’état, c’estmoi: Louis XIV 
and the State, 2 French Hist. Stud. – 1961. – P. 83.
4 Наприклад, посягання на сім’ю правителя 
передбачалося на першому місці в статті 
нового Кримінального кодексу Династії 

нальної безпеки завжди визна-
валися найбільш тяжкими, від-
так і покарання за них були 
жорстокі та нелюдські5. У той же 
час історичний досвід показав, 
що нечітке визначення злочи-
нів проти національної безпеки 
та суворі покарання не змогли 
надійно захистити династії від 
переворотів та забезпечити наці-
ональну безпеку назавжди6.

В. Злочини проти національ-
ної безпеки як «політична зброя»

Дуже часто можна почути 
закиди, що кримінальна відпові-
дальність за посягання на націо-
нальну безпеку є засобом бороть-
би з політичними опонентами 
та засобом переслідування осіб, 
які критикують владу. Політики 
запроваджують кримінальну від-
повідальність для тих, хто пере-
слідує специфічні політичні цілі. 
Проте як слід оцінювати встанов-
лення кримінальної відповідаль-
ності за злочини проти національ-
ної безпеки як засіб політичної 
боротьби в світлі сучасного розу-
міння верховенства права?

Перш за все люди повинні 
прийняти той факт, що немож-

Кінг, де мова йшла про державну зраду та 
повстання. Див. Zhued Y. The Complete His-
tory of  Chinese Legal System. – Law Press. – 
1998. – P. 276.
5 Найбільш жорстоке покарання цього виду 
так зване “Ling Chi,” коли особу вбивали 
розрізуючи на дрібні шматки маленьким 
ножем, це був надзвичайно болючий та 
тривалий процес. Див. Peking University 
Encyclopedia. – P. 486-87. 
6 Той факт, що у Китаї правило понад 20 
династій є наочним підтвердженням.
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ливо уникнути встановлення 
кримінальної відповідальності 
за злочини проти національної 
безпеки в політичних цілях як в 
давньому, так і сучасному кримі-
нальному законодавстві. У захід-
ному світі суд у справі сера Уолте-
ра Рея базувався на політичних 
оцінках, що він «організував 
змову з метою позбавити коро-
ля трону»1. Найгіршу репута-
цію в часи стародавнього Китаю 
мав такий злочин як внутрішня 
дифамація2. У 117 році до н. е.  
один з високопосадовців держа-
ви був засуджений за дифамацію 
на тій підставі, що його вуста 
злегка ворухнулися, коли він 
почув як його гість скаржився 
на політику династії3. Імператор 
затвердив засудження, що він 
страждав у серці, але не промо-
вив ні слова4. У сучасних умовах 
використання кримінальної від-
повідальності за злочини проти 
національної безпеки як інстру-
менту у політичній боротьбі ста-
виться під сумнів5. Проте анти-
комуністичне законодавство 
США є безспірним доказом про-

1 Див.: Encyclopedia Britannica: http://www.
britannica.com/EBchecked/topic/490271/Sir-
Walter-Raleigh.  
2 Sima Q., Book of Ping Zhun, in Records of 
Historian. – Zhong Hua Book Company, 14th 
ed. – 2012. – P. 1434.
3 Там само.
4 Там само.
5 Див.: Albertson v Subversive Activities Con-
trol Bd. –1965. – 382 U.S. 70; see also Schroed-
er F.-C., Der Schutz von Staat und Verfassung 
im Strafrecht. – München, 1970. – No 2. –  
P. 243.

тилежного6. З другого боку є 
загальна презумпція, що злочи-
ни терористичної спрямованості 
не можуть оцінюватися як полі-
тичні7, хоча й досі точаться деба-
ти, чи переслідують терористи 
політичні цілі8.

По-друге, кримінальна від-
повідальність за злочини проти 
національної безпеки як інстру-
менти політичної боротьби може 
бути прийнята, за умови, що це 
узгоджується з принципом вер-
ховенства права. Прикладом 
більш толерантного законодав-
ства9 є положення про злочини 
проти конституції та демократич-
ного верховенства права у Кримі-
нальному кодексі Німеччини10.  
У ході історичного розвитку 
система кримінальної юстиції 
повинна сприйняти одну з двох 

6 50 U.S.C. § 841 (2013).
7 Європейська Конвенція про боротьбу з 
тероризмом (ECST) не розглядає терорис-
тичні злочини як політичні, принаймні, для 
цілей екстрадиції. European Conventionon 
the Suppression of Terrorism (ECST) art. 2, 
Jan. 27, 1977, available at https://www.imolin.
org/doc/amlid/Belgium_Convention_27_Janu-
ary_1977_English.pdf. Article 2.
8 Типовий приклад такої дискусії можна 
побачити у Resolution on the Basic Principles 
of the Legal Status of the Combatants Strug-
gling Against Colonial and Alien Domination 
and Racist Regimes, Dec. 12, 1973, G.A. Res. 
3103 Resolution 3103 (XXVIII), U.N. Doc.  
A/RES/3103. See Tel-Oren v. Libyan Arab 
Republic, 726 F. 2d 774, 795 (D.C. Cir. 1984), 
for the position of the American court.
9 Franz P. Unconstitutional and Outlawed Polit-
ical Parties: A German-American Comparison,  
5 B.C. INT’L & COMP. L. REV. 51, 56 (1982).
10 Strafgesetzbuch [STGB] [Penal Code], Nov. 
13, 1998, Title 3.
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6 концептуальних моделей зло-
чинів проти основ національної 
безпеки. Типовим прикладом 
першої моделі є Якобінська дик-
татура у Франції та правління 
Сталіна у колишньому Радян-
ському Союзі, з огляду на від-
сутність верховенства права у 
цих державах, прийняті у них 
закони стали об’єктом жорсткої 
критики. Інша модель врахо-
вує вимоги верховенства права. 
Люди толерують встановлен-
ня кримінальної відповідально-
сті за посягання на національ-
ну безпеку в рамках цієї моделі, 
навіть, якщо це переслідує полі-
тичні цілі. Визнаним прикладом 
є кримінально-правовий захист 
конституційного ладу та забо-
рона нациських ідей у Кримі-
нальному кодексі Німеччини. 
Відповідно до німецького законо-
давства створення неонациських 
політичних партій суперечить 
Конституції1, відтак їх під-
тримка, розповсюдження агіт- 
матеріалів, використання сим-
воліки є незаконним2.

По-третє, встановлення кри-
мінальної відповідальності за 
злочини проти національної без-
пеки як інструмента політич-
ного тиску може бути виправ-
дано за умови, що робиться це 
з метою встановлення та утвер-
дження народної республіки.  

1 Jarass H., Pieroth B. Grundgesetzfur die Bundes-
republik Deutschland. – P. 490. (4. Auflage, 
C.H.Beck’sche Verlagesbuchhandlung, 1997).
2 Strafgesetzbuch [STGB] [Penal Code], Nov. 
13, 1998, § 84-86a.

У модерний період історії Китаю 
поняття контрреволюційних зло- 
чинів формально закріплюва-
лося у постанові, що стосувала-
ся настанов для членів партії від 
22.09.1926, прийнятих Народ-
ним Урядом у Чунжоу на осно-
ві революційних думок доктора 
Сун Ятсена (12 листопада 1866 –  
12 березня 1925), революційний 
лідер китайського народу того 
часу3. На початку поняття контр- 
революційних злочинів було 
дуже просте та становило не біль-
ше, ніж політичну декларацію, 
тому що у той час було чітко зро-
зуміло, що таке ворожі цілі. Про-
те переможці революції, які зараз 
знаходяться при владі та намага-
ються втримати свою політичну 
владу, постали перед проблемою 
як уникнути використання кри-
мінальної відповідальності за 
злочини проти національної без-
пеки як засобу політичного тис-
ку на людей за здійснення своїх 
демократичних прав.

Так виглядає, що проблема 
використання злочинів проти 
національної безпеки як полі-
тичного інструменту полягає 
у тому, що таке використання 
спрямоване на досягнення взає-
мосуперечливих цілей. З одного 
боку, кримінальна відповідаль-
ність за злочини проти націо-
нальної безпеки як політичний 
інструмент використовується  
для консолідації певної нації 
(народу). З другого боку нама-

3 History of Chinese Legal System. – P. 410 (Jin-
fan Zhanged., Mass Press, 1982).
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гаються обмежити викорис- 
тання кримінальної відпові-
дальності за злочини проти 
національної безпеки як засобу 
політичного обмеження прав 
людей на критику неправомір-
ної поведінки влади, що може 
призвести до знищення демо-
кратичної системи.

Компромісу можна досяг-
ти лише правовими засобами 
шляхом застосування визнаних 
принципів права. До прикладу, 
Китай запровадив контрреволю-
ційні злочини у 1949 році, коли 
була заснована Народна Респуб- 
ліка1. У КК Китаю 1979 року 
було чітко та вичерпно закріпле-
но визначення, перелік, озна-
ки контрреволюційних злочи-
нів2. Свого часу закріплення 
контрреволюційних злочинів 
у кримінальному праві Китаю 
відіграло позитивну роль у під-
тримці революційної влади та 
придушенні найбільш реакцій-
ної злочинності. Проте у сучас-
них умовах як сама назва, так 
і окремі політичні компоненти 

1 The Regulation on Suppression of  Counter-
Revolutionary Crime of Feb. 21, 1951 was the 
first criminal regulation. Див. Science of Crimi- 
nal Law, Criminology, Penology, in Peking 
University Encyclopedia. – Peking University 
Press. – 2003. –  P. 1058. 
2 Стаття 90 КК Китаю 1977 року передбачала, 
що «контрреволюційним злочином вважається 
будь-яке діяння, вчинене з метою повалення 
політичної влади диктатури пролетаріату та 
соціалістичної ситеми, й посягає на Китайську 
Народну Республіку. Крім дефініції було ще 
14 статтей з ст. 91 до ст. 104. The Laws of the 
People’s Republic of China 1979-1982. – P. 103-
105. (Foreign Languages Press, 1987).  

цієї групи злочинів не відпові-
дають новій політичній, еконо-
мічній та соціальній ситуації в 
Китаї, з огляду на нову еру соці-
алістичної модернізації3. По- 
дальше застосування концеп-
ції контрреволюційних злочи-
нів могло негативно позначи-
тися на розвитку верховенства 
права в Китаї. Тому в результа-
ті реформування контрреволю-
ційні злочини трансформували-
ся в злочини проти національної 
безпеки у КК Китаї 1997 року4. 
Таким чином, Китай намагаєть-
ся наблизитися до верховенства 
права, що є правильним напрям-
ком правового розвитку для 
нашої країни. Китайський досвід 
доводить, що чим більш детальне 
визначення злочинів проти наці-
ональної безпеки, тим краще для 
захисту людей і держави5.

3 Основними рушіями трансформуван-
ня контрреволюційних злочинів у злочи-
ни проти національної безпеки були захист 
прав людини та міжнародне співробітни-
цтво. Було дуже складно встановити наяв-
ність «контрреволюційної мети» як це вима-
галося первинно, що призводило до ризику 
безпідставного засудження людей за контр-
революційні злочини. Крім того, злочини 
проти національної безпеки легко переплу-
тати з політичними злочинами, що стоїть на 
заваді екстрадиції.
4 Загальна дефініція контрреволюційних 
злочинів була вилучена з тексту КК Китаю 
1979 року, злочинами проти національної 
безпеки можуть вважатися чітко визначені як 
такі діяння, передбаченні ст.ст. 102-113 КК 
Китаю 1997 року. Criminal Law of the People’s 
Republic of China. – China Procuratorial Press. –  
1998. – P. 49-55.
5 Див.: Roxin C, Strafrecht at Band. V. I (3. 
Auflage, Verlag C. H. Beck 1997) 5 Rn. 67, 
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6 С. Сучасний науковий підхід 
до злочинів проти національної 
безпеки

Концептуальне розуміння зло-
чинів проти національної безпеки 
є дуже важливим. У наукових пра-
цях можна знайти цінні пропози-
ції для законодавства та практи-
ки щодо вдосконалення поняття 
злочинів проти національної без-
пеки. Ключовим питанням док-
тринального підходу до злочинів 
проти національної безпеки є, що 
слід вважати злочинами проти 
національної безпеки у сучасно-
му кримінальному праві.

Доктринальне поняття зло-
чинів проти національної безпе-
ки можна знайти в науці кри-
мінального права різних країн. 
Британські вчені Дж. Сміт та 
Б. Хоган у книзі «Кримінальне 
право» наводять перелік злочи-
нів, які вони вважають такими, 
що посягають на безпеку дер-
жави: державна зрада, злочи-
ни подібні до державної зради, 
злочини щодо державної таєм-
ниці, злочини терористичної 
спрямованості1. Німецький нау-
ковець Дж. Герман вказує, що у 
Німеччині політичними вважа-
лися державна зрада та злочи-
ни, які посягали на демократич-
ний та правовий порядок2. Проте 

Lafave W. R. Criminal Law. – 4th ed, Thomson/
West. – 2003. – P. 103.
1 Smith J. C., Hogan B. Criminal Law. 6-th ed. –  
1988. – P. 827. It is notice able that other ver-
sions of this book have changed the name and 
contents of this type of crime.  
2 Herrmann J. Die Anwendbarkeit des Poli-
tischen Strafrechts auf Deutsche im Verhaelt-

науковці дають своє визначення 
поняття посягання на національ-
ну безпеку. Наприклад, Джордж- 
таунський центр національної 
безпеки та права пов’язує наці-
ональну безпеку з військовою 
безпекою3. Відповідно кримі-
нальне законодавство США на 
федеральному рівні до злочинів 
проти національної безпеки від-
носить: шпигунство4, іноземну 
розвідувальну діяльність5, теро-
ризм6, посягання на внутріш-
ню безпеку7, національну безпе-
ку8 та військову владу9. Новою 
тенденцією досліджень злочи-
нів проти національної безпеки 

nis Zwischen der Bundesrepublik Deutschland 
und der Deutschen Demokratischen Republik. – 
1960. – P.16
3 Georgetown Law Library, National Security 
Law Research Guide, http://www.law.george-
town.edu/library/research/guides/national_
security.cfm (last visited May 19, 2014) [here-
inafter National Security Law Research Guide].
4 18 U.S.C. §§ 792-799 (2013).
5 Foreign Intelligence Surveillance Act of 1978, 
Pub. L. No. 95-511, 92 Stat. 1783 (codified 50 
U.S.C. §§ 1801-1862).
6 Intelligence Reform and Terrorism Preven-
tion Act of 2004, Pub. L. No. 108-458, 118 Stat. 
3638.  
7 Homeland Security Act of 2002, Pub. L. No. 
107-296, 116 Stat. 2135.
8  National Emergencies Act, 50 U.S.C. §§ 1601-
1651 (2002).
9 National Security Act of 1947, Pub. L. No. 
80-235, 61. Stat. 496, (codified at 50 U.S.C. 
§ 401-405); Posse Comitatus Act of 1878,18 
U.S.C. § 1385; Uniform Code of Military Jus-
tice, 10 U.S.C. §§ 801-946 (2012); Uniting and 
Strengthening American by Providing Appro-
priate Tools Required to Intercept and Obstruct 
Terrorism (USA Patriot Act) Act of 2001, Pub. 
L. 107-56, 115 Stat. 272; War Powers Resolu-
tion, Pub. L. No. 93-148, 87 Stat. 555 (1973), 
(codifiedat 50 U.S.C. §§ 1541-48 (1982)). 
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стало визначення співвідношен-
ня між комп’ютерними злочи-
нами та злочинами проти наці-
ональної безпеки, що в свою 
чергу показує, що комп’ютерні 
злочини можуть розглядатися 
як складова, принаймні, теоре-
тичного поняття злочинів проти 
національної безпеки1.

У китайському кримінально- 
правовому циклі теоретичне 
поняття злочинів проти націо- 
нальної безпеки збігається за 
назвою з законодавчим визна-
ченням. Проте теоретичне понят-
тя характеризується власними 
незалежними ознаками, а нау- 
ковці продовжують досліджува-
ти та критикувати поняття зло-
чинів проти національної без-
пеки. У 90-х роках на сторінках 
наукової періодики розгоріла-
ся запекла дискусія щодо «за» 
і «проти» відмови від злочи-
нів проти національної безпеки 
у китайському кримінальному 
праві. Противники відмови від 
злочинів про національної безпе-
ки вказували, що це «небезпечне 
рішення»2. На користь відмови 
наводився аргумент, що у кри-
мінальному праві Китаю більше 
немає чіткої правової дефініції 
злочинів проти національної без-
пеки3, так як змінилися револю-

1 Див.: Schwalb M. Exploit Derivatives & 
National Security, 9 Yale J.L. &Tech 162 (2007).
2 Bingsong He, A Dangerous Choice: My Opin-
ion on Abolishing Counterrevolutionary Crime 
in the Criminal Law, 2 TRIB POL. SCI. & L.: J. 
OF CHINA U. OF POL. SCI. & L. 71-77 (1990).  
3 Wang Y. Where is the Dangerous? – A Dis-
cussion with the Author of «A Dangerous Deci-

ційні цілі. Навіть, Комуністична 
партія Китаю ще у 1978 році ого-
лосила, що її основні пріоритети 
зміщуються з класової боротьби 
на економічний розвиток4. Попе-
редньо, до і відразу після ство-
рення нового Китаю мішенню 
революції були ті, хто виступав 
проти нової демократичної рево-
люції та соціалістичних реформ. 
Тому важливе місце серед ознак 
злочинів проти національної без-
пеки займає «контрреволюцій-
на мета»5. Але визначення змісту 
цієї ознаки потребує політич-
них оцінок, які часто є «неви-
значені та варіативні», а відтак 
«неналежні та ненаукові»6. Тому 
науково обґрунтоване поняття 
злочинів проти національної без-
пеки прийшло на зміну контр- 
революційним злочинам у КК 
Китаю 1997 року7. Починаючи 
з 1997 року, науковці переваж-
но розглядають злочини проти 
національної безпеки як «умис-
ні діяння, які  посягають на наці-
ональну безпеку Китайської 
Народної Республіки»8, хоча  

sion», 2 TRIB. OF POL. SCI. & L.: J. OF CHI-
NA U. OF POL. SCI. & L. 7 (1991).  
4 Xinhua News Agency Network Center, Elev-
enth Central Committee of the Communist Party 
of China Third Plenary Session Bulletin; http://
news.xinhuanet.com/ziliao/2005-02/05/con-
tent_2550304.htm (lastvisitedMay 19, 2014).
5 Так звані «контрреволюційні цілі» є не- 
обхідною складовою контрреволюційних зло- 
чинів відповідно до ст. 90 КК Китаю 1979 
року.
6 Там само.
7 Chinese Criminal Code (1979) arts. 102-13.
8 Yang C., Yangeds D. On Chinese Criminal Law. – 
2d ed. – Peking University Press. – 2001. – P. 211.
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6 у законодавстві ця дефініція не 
закріплена. Доктринальне понят-
тя злочинів проти національ-
ної безпеки сприяє формуванню 
більш чіткого визначення злочи-
нів проти національної безпеки на 
законодавчому рівні в процесі вдо-
сконалення КК Китаю.

Наукове визначення понят-
тя злочинів проти національ-
ної безпеки є важливим в кіль-
кох аспектах. По-перше, воно 
показує, що злочини проти наці-
ональної безпеки є категорією 
злочинів, ядро якої становить 
державна зрада, встановлен-
ня кримінальної відповідаль-
ності за які може бути націле-
не на досягнення актуальних 
цілей, наприклад на боротьбу з 
тероризмом. Саме такий широ-
кий підхід до визначення зло-
чинів проти національної без-
пеки можна побачити у працях 
науковців з Великої Британії та 
США1. По-друге, науковий під-
хід попереджає суспільство та 
державу, що загрозу національ-
ній безпеці можуть становити ті 
фактори, які не бралися до ува-
ги раніше. По-третє, в проце-
сі утвердження верховенства 
права, особливо в Китаї, науко-
вий підхід дає можливість чітко 
окреслити систему та межі цієї 
категорії злочинів. Це сприяє  
вдосконаленню та розвитку за- 
конодавчого поняття злочинів 
проти національної безпеки2,  

1 Див, наприклад, Franz; National Security 
Law Research Guide.  
2 Див.: Bingsong He.

а також дає можливість обмежи-
ти зловживання поняттям злочи-
нів проти національної безпеки.

D. Законодавче визначення 
злочинів проти національної 
безпеки

Сучасне кримінальне право 
різних країн на свій лад визна-
чає та регулює злочини проти 
національної безпеки, відповід-
не визначення потрібне для під-
тримання державного обвинува-
чення та винесення рішень по цій 
категорії справ. У сучасних пра-
вових системах, навіть, понят-
тя «право», становить ієрархічну 
систему на чолі з конституцією. 
Чим вищу позицію займає відпо-
відний акт в системі, тим склад-
ніше його прийняти, змінити чи 
скасувати. Оцінюючи місце пра-
вових положень про злочини про-
ти національної безпеки в пра-
вовій системі можна побачити 
наскільки стабільними є відпо-
відні правові положення.

До ери кодифікації держави 
встановлювали кримінальну від-
повідальність за злочини про-
ти національної безпеки в окре-
мих актах. Яскравим прикладом 
є серія актів про державну зраду, 
прийнятих в Англії, починаючи 
з 1351 року3. Аналогічна ситу-
ація мала місце в Китаї у 1951 
році, коли був заснований новий 
Китай. Китайський Централь-
ний Уряд прийняв 21 лютого 
1951 Постанову «Про придушен-

3 Fitz J., Stephen J. A History of the Criminal 
Law of England. – Routledge/Thoemmes Press. –  
1883. – P. 247-249.  
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ня контрреволюційних злочи-
нів», яка не лише закріплювала 
загальне визначення поняття 
контрреволюційних злочинів 
(встановлюючи, що такими є 
злочини, вчинені з метою пова-
лення народної демократич-
ної влади та знищення народно-
го демократичного курсу), але 
й передбачала окремі складові 
контрреволюційних злочинів1.

Коли в країні діє окремий 
кримінальний кодекс, то зло-
чини проти національної без-
пеки можуть бути передбачені 
в окремому розділі. Це має міс-
це в Німеччині, Росії та Японії2.  
У Китаї і КК 1979, і КК 1997 
також містили такі розділи. У 
КК Китаю 1979 року це – контр- 
революційні злочини, а в КК 
Китаю 1997 року – перегля-
нуті контрреволюційні злочи-
ни під назвою злочини проти 
національної безпеки3. Проте 
КК Китаю 1997 року, на відмі-
ну від його попередника, не міс-
тив загальної дефініції злочи-

1 Постанова «Про придушення контрреволю-
ційних злочинів» передбачала 17 видів контр-
революційних злочинів, а також чимало прин-
ципів призначення покарання за їх вчинення. 
Див.: Science of Criminal Law, Criminology, 
Penology, in Peking University Encyclopedia. 
Peking University Press. – 2003. –Р. 1057-1058.
2 Див.: Strafrechtzbuch [STGB] [German Penal 
Code], Nov. 13, 1998, Chapter 2 through 5 (Spe-
cific Part); Russian Federal Criminal Code, June 
5, 1996, Chapter 29 through 32 (Special Part) 
(Daoxiu Huangetal. trans., Chinal Legal Pub-
lishing House 1996); Japanese Criminal Code, 
March 31, 2011, Chapter 2 through 4 (Part II).  
3 Chinese Criminal Code (1997) art. 102 – 113. 
For CRC in CCC 1979, and CNS in CCC 1997.

нів проти національної безпеки, 
хоча більш чіткіше встановлю-
вав ознаки окремих злочинів4.

Унікальним є підхід США, 
де злочини проти національної 
безпеки передбачені у консти-
туції. Відповідно до Конституції 
США: «державну зраду у США 
становить лише ведення вій-
ни проти США, перехід на бік 
ворога, надання йому сприяння 
та допомоги»5. Проте покаран-
ня за державну зраду встанов-
лено у Кодексі США: той, хто 
вчинив державну зраду підля-
гає смертній карі або позбавлен-
ню волі на строк не менше 5 років, 
або штрафу не менше 10 000 дола-
рів США, а також позбавляється 
права займати будь-які посади в 
органах влади США6. Для порів-
няння Конституція Китаю лише в 
загальних рисах в статті 28 вста-
новлює, що «держава підтримує 
громадський порядок та проти-
діє зрадницькій та іншій кримі-
нально-протиправній діяльно-
сті, яка посягає на національну 
безпеку…»7. Проте ст. 28 Кон-
ституції не є настільки деталь-
ною, щоб бути підставою кримі-
нально-правової кваліфікації  
у конкретній справі, а встанов-
лює лише в дуже узагальненому 
вигляді правову підставу, яка 

4 Див.: частину ІІІ цієї статті.
5 U.S. Const. art. III, § 3, c l. 1.  
6 U.S.C. § 2381.
7 Constitution art. 28 (China, 1982). Оригіналь-
ні слова «контрреволюційні злочини» були 
замінені на злочини проти національної без-
пеки шляхом внесення змін до конституції  
у 1999 році.
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6 потребує деталізації у китай-

ському кримінальному праві.
Законодавче визначення зло-

чинів проти національної безпе-
ки є дуже важливим, так як воно 
має загальнообов’язкову силу. 
Чим більш детальними стають 
правові положення про злочини 
проти національної безпеки, тим 
складніше зловживати ними. 
З-поміж усіх можливих способів 
визначення та регулювання зло-
чинів проти національної без-
пеки американський є найбільш 
жорстким: поняття державної 
зради визначене в Конституції,  
а законодавцю в США дуже 
непросто змінити Конституцію1. 
Інші діяння можуть бути оцінені 
як злочини проти національної 
безпеки, проте ні законодавець, 
ні суди не можуть розширити 
поняття державної зради, яке 
закріплене в Конституції.

У сучасному кримінальному 
законодавстві Китаю принцип 
законності розуміють як nullum 
crimen sine lege та nulla poene sine 
lege, що означає «нема злочину 
без вказівки на це в законі, нема 
покарання без вказівки на це 
в законі»2. Якби не визнавався 
принцип законності та дозволя-
лося поширювальне тлумачення 
правових положень про злочи-
ни проти національної безпеки 
(як це мало місце у колишньо-
му СРСР), це б дало можливість 

1 Hurst J. W. The Law of Treason in the United 
States: Collected Essays. – 1971. – P. 186-188.
2 Dressler J. Understanding Criminal Law. – 6th 
ed. – 2012. – P. 39.  

необмежено розширювати сферу 
застосування положень про зло-
чини проти національної безпе-
ки, що в свою чергу є дуже шкід-
ливо як для захисту державної 
влади, так і для прав людини3. 
У сучасний період багато держав 
світу на підставі власного досві-
ду приходять до розуміння, що 
детальне та стабільне визначен-
ня злочинів проти національної 
безпеки на законодавчому рів-
ні є життєво необхідним як для 
прав людини, так і для націо-
нальної безпеки.

Принцип законності був фор-
мально закріплений у КК Китаю 
1997 року. У ст. 3 він був перед-
бачений як один з основних 
принципів права. До того як у 
КК Китаю 1997 року було запро-
ваджено поняття злочинів проти 
національної безпеки на зміну 
контрреволюційним злочинам, 
використовувалася лише назва 
злочини проти національної без-
пеки без дефініції, проте у відпо-
відному розділі КК Китаю 1997 
року більш чітко передбачено 
складові злочинів проти наці-
ональної безпеки. Наприклад, 
виключені з тексту криміналь-
ного закону такі застарілі статті 

3 Відповідно у радянській Росії у 1930-х  
роках контрреволюційні злочини могли вчи-
нятися, навіть, з необережності. У 1938 році 
70% членів Центрального комітету були засу-
джені як «вороги народу». Див.: Kuzneco-
va N. F., Tiazhkova I. M. Russian Textbook of 
Criminal Law (General Part), Band 1, Theory 
of Crime. – China Legal Publishing House. – 
2002. – P. 45-48.  
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як контрреволюційний саботаж1, 
контрреволюційне вбивство чи 
тілесне ушкодження2; більше 
не визнаються злочинами проти 
національної безпеки створен-
ня групи для нападу на в’язни-
цю чи організація втечі з ув’яз-
нення3, цей злочин включено 
до злочинів проти правосуддя; 
стаття про контрреволюційну 
пропаганду4 була викладена в 
новій редакції таким чином, що 
охоплює лише діяння спрямова-
ні на розкол країни, підрив наці-
ональної єдності шляхом пов-
стання5 чи шляхом поширення 
пліток та наклепів6.

У сучасному кримінальному 
праві Китаю поняття злочинів 
проти національної безпеки сфор-
мувалося на основі соціального, 
культурного, історичного досві-
ду з метою захисту національної 
безпеки Китайської Народної 
Республіки й обмежується чітко 
визначеними складовими у відпо-
відності до принципу законності.

II. Структура злочинів проти 
національної безпеки Китаю
З 1997 року у китайському 

кримінальному праві було чітко 
окреслено групу злочинів про-
ти національної безпеки. У зако-
нодавстві закріплено вичерпний 
перелік злочинів проти наці-

1 Chinese Criminal Code (1979) art. 100.
2 Там само art. 101.
3 Там само art. 96.
4 Там само art. 102.
5 Chinese Criminal Code (1997) art. 103.  
6 Там само art. 105.  

ональної безпеки, що означає, 
що злочинами проти національ-
ної безпеки Китаю можуть вва-
жатись лише ті, які передба-
чені у конкретному розділі КК 
Китаю7. Елементи злочинів про-
ти національної безпеки Китаю 
можуть бути більш чітко зрозу-
мілими після аналізу структури 
КК Китаю.

В загальному злочини про-
ти національної безпеки Китаю 
характеризуються трьома озна-
ками: 1) злочин має бути вчине-
но з умислом; 2) об’єктом злочи-
ну має бути національна безпека 
народу Республіки Китай; 3) до 
об’єктивних дій належать лише 
ті, що передбачені в законі. 

А. Умисел в злочинах проти 
національної безпеки Китаю

У Китаї злочини проти наці-
ональної безпеки можуть бути 
вчинені лише умисно8. Уми-
сел – суб’єктивна ознака зло-
чинів проти національної без-
пеки Китаю. Іншими словами, 
КК Китаю не міститься жодно-
го злочину проти національної 
безпеки, який може бути вчине-
но шляхом необережності. КК 
Китаю 1979 року містив також 
таку обов’язкову ознаку злочи-
ну як мета: «повалення політич-
ної влади пролетаріату і соціаліс-
тичної системи»9. Але ця ознака 
була скасована у КК Китаю 1997 
року і, відповідно, не вважа-
ється обов’язковою. Відповідно  

7 Chinese Criminal Code (1997) arts. 102-113.
8 Id.
9 Chinese Criminal Code (1979) art. 90.
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6 до статті 14 КК Китаю 1997 
року, суб’єктивні ознаки злочи-
нів проти національної безпеки 
будуть наявні у випадку, коли 
злочинець усвідомлює, що його 
дії матимуть суспільно небез-
печні наслідки і сподівається на 
їх настання або ставиться до них 
байдуже. 

Тим не менш, існують випад-
ки, коли є особливі вимоги до 
суб’єктивних ознак окремих зло-
чинів. Наприклад, у випадках 
збройного повстання проти дер-
жави і уряду, злочинці, які дія-
ли з метою здатись іноземній 
організації або ворожій вла-
ді закордоном, вважатимуться 
винними у вчиненні збройного 
повстання, в той час як злочин-
ці, які не мали такої мети, але 
безпосередньо виступили проти 
держави і уряду, повинні бути 
звинувачені у збройних заво-
рушеннях1. Специфічні суб’єк-
тивні ознаки грають роль своє-
рідного обмежуючого чинника 
наслідків, які передбачав злочи-
нець і визначають прояв наслід-
ків. Наприклад, злочин дезер-
тирство вимагає наявності мети, 
а саме «поставлення під загро-
зу національної безпеки»2. Для 
вчинення цього злочину недо-
статньо, якщо державний служ-
бовець просто їде з-за кордон без 
1 See explanation of the criminal law of the peo-
ple’s republic of Сhina (Kangsheng Hu & Sheng 
Langeds. –  3d ed. – Law Press, 2006. – P. 100).
2 Chinese Criminal Code (1997) art. 109. Див.: 
Exact Explanation for Accusations of Criminal 
Law (Daoruan Zhou & Jun Zhangeds., 3rd ed., 
People’s Court Press. – 2007. – P. 49).

дозволу. Для вчинення цього 
злочину державному службовцю 
доведеться  вчинити іншу дію, 
яка нестиме небезпеку для наці-
ональної безпеки, таку як розго-
лошення таємниці або виразити 
готовність зрадити свою краї-
ну. Проте, у злочинах щодо роз-
голошення державної таємниці 
або розвідданих іноземній орга-
нізації, установі або фізичним 
особам мета не є обов’язковою 
ознакою3. Таким чином, достат-
ньо буде, якщо злочинець чіт-
ко усвідомлює те, що він надав 
інформацію, яка має відношен-
ня до національної безпеки або 
інтересів4.  

У Китаї для засудження за 
злочини проти національної без-
пеки мотив не має жодного зна-
чення. Людина, яка усвідомлю-
вала значення своїх дій, коли 
вчиняла злочин проти націо-
нальної безпеки вважається 
такою, що мала умисел на його 
вчинення. Мотивація, зокре-
ма, така як персональне збага-
чення або допомога другові не 
може бути виправданням. Про-

3 Criminal Code (1997) art. 111. У цій стат-
ті передбачено, що збирання та незаконна 
передача відомостей, що становлять держав-
ну таємницю або розвіддані установі, органі-
зації, фізичній особі з поза-меж Китаю, кара-
ється (Criminal Law of the People’s Republic 
of China. – China Procuratorial Press 1998. – 
P. 54).
4 Див. там само (збирання та незаконна пере-
дача відомостей що становлять державну 
таємницю або розвіддані установі, організа-
ції, фізичній особі з поза-меж Китаю, кара-
ється позбавленням волі на строк не менш, 
ніж 5 років). See also Zhou & Zhangat. – P. 69.
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те, обвинувачений не може вва-
жатись винним, якщо те що він 
сказав, написав або поширив 
було зроблено з метою привер-
нути увагу влади до його пози-
ції або покращити його особисте 
становище, особливо в частині 
поганих умов життя1. В таких 
справах, теорія кримінального 
права Китаю не розглядає це як 
питання мотивації,  а як питан-
ня наявності умислу.

В. Правовий інтерес у злочи-
нах проти національної безпеки 
Китаю

Основною вимогою для зло-
чинів проти національної безпе-
ки є те, що вони повинні посяга-
ти на національну безпеку КНР, 
проте основним питанням є як 
правильно визначити поняття 
«національної безпеки». Відпо-
відно до історичного розумін-
ня злочинів проти національної 
безпеки в Китаї впродовж досить 
тривалого часу, вище згадані  
злочини, включали посягання  
на шість різновидів законних 
інтересів, а саме: територіальну 
цілісність, стабільність держав-
ної влади, владу і гідність коро-
ля або імператора, національ-

1 Див. Exact Explanation for Accusations of 
Criminal Law.(Daoruan Zhou & Jun Zhangeds., 
3rd ed., People’s Court Press. – 2007. – P. 43). 
Справа Ліу, яка розглядалася в ранніх 1960-х,  
але є актуальною і сьогодні. Пані Ліу була 
засуджена за те, що малювала на стінах гасла 
проти народної комуни, але її вирок було 
скасована з ініціативи Президента КНР. Див. 
Zhangetal. B., Liu’s S. Upsand Downs upon the 
Fate of An Ordinary Female Worker, 4 Cultural 
and History Monthly. – 2005. – P. 15-18.

ні військові інтереси, етику та 
моральність захищену держа-
вою і національний економіч-
ний інтерес2. Історично, кожен з 
цих правових інтересів вважав-
ся дуже важливим в концепції 
національної безпеки. Проте, в 
різних країнах та між різними 
науковцями досі точаться дис-
кусії щодо переліку відповідних 
правових інтересів.

До порівняння, у сучасно-
му кримінальному праві є три 
законодавчі методи у визначен-
ні поняття національної без-
пеки. Відповідно до першого 
законодавчого методу поняття 
національної безпеки визнача-
ється не у акті органу законо-
давчої влади, тобто без дотри-
мання принципу законності. 
Типовими прикладами є поста-
нова про злочини проти держа-
ви у колишньому Радянсько-
му Союзі 1927 року3 і розділ про 
злочини проти національної обо-
рони і зброї масового знищен-
ня в Директиві щодо засуджен-
ня у США4. Цей законодавчий 
метод занадто розширює сфе-
ру злочинів проти національної 

2 Wang S., Guo Z., Zhangeds M. Research on 
Crime against National Security. – 2012. –  
P. 102.
3 The Regulations on Crimes against State 
Affairs in the former Soviet Union of 1927 was 
stipulated by the Central Executive Commit-
tee of the Soviet Union and not by the highest 
national authority of Soviet Congress of Repre-
sentatives of  Russia. See: http://www.libussr.ru/
doc ussr/ussr 3204.htm.
4 Див.: U.S. Sentencing Guidelines Manual  
§§ 2.M1.1-2M.6.2 (2008).
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6 безпеки і може включати злочи-
ни, які повинні розглядатися як 
загально-кримінальні. Наприк- 
лад, в російському законодав-
стві злочини проти національ-
ної безпеки включають не лише 
злочини проти Російської Феде-
рації, але також і підроблення 
національної валюти та контра-
банду1. У законодавстві США, 
злочини проти національної без-
пеки включають не тільки зра-
ду, шпигунство і пов’язані з 
ними злочини, але також і сабо-
тування, ухилення від військо-
вої служби, здійснення заборо-
нених фінансових операцій та 
експорту, а також надання мате-
ріальної підтримки іноземним 
терористичним організаціям2.

Відповідно до другого законо-
давчого методу, національна без-
пека визначається в різних розді-
лах кримінальних кодексів. Цей 
підхід є типовим для німецько-
го кримінального права. Влас-
не, Кримінальний кодекс ФРН 
не містить єдиного розділу про 
злочини проти національної без-
пеки. Натомість, у ньому роз-
поділено відповідні злочини по 
різним меншим розділам з ура-
хуванням об’єкту посягання. 
Такими об’єктами посягання є: 
конституційна система і прин-
ципи передбачені Конституцією, 
а також саме існування ФРН. 

1 Див.: Kudriavcev V. N. Russian History of 
Criminal Law. – Law Press. –  1984. – P. 178, 
187.
2 Див.: U.S. Sentencing Guidelines Manual  
§§ 2.M1.1-2M.6.2 (2008).

Такий законодавчий підхід дає 
можливість чітко визначити 
об’єкт посягання та саме право-
порушення, а загальне визначен-
ня злочинів проти національної 
безпеки у тексті кримінального 
закону стає непотрібним. Наприк- 
лад, в КК Німеччини відповід-
ні злочини передбачені у таких 
розділах: «Злочини проти миру 
і демократичної правової держа-
ви», «Злочини проти зовнішньої 
безпеки», «Злочини проти зару-
біжних країн», «Злочини проти 
законодавчих інституцій, в тому 
числі виборів та голосування», 
«Злочин проти оборони» тощо3. 
Проте, в ньому немає єдиного 
загального визначення злочинів 
проти національної безпеки. 

Відповідно до третього зако-
нодавчого підходу, національна 
безпека визначається в окремо-
му розділі кримінальних кодек-
сів. Такий законодавчий підхід 
притаманний Китаю, а також 
ряду інших країн, зокрема Япо-
нії4 та Франції5. За такого під-
ходу законодавець визначає за- 
гальне поняття злочинів проти 
національної безпеки. Наприк- 
лад, ст. 90 КК Китаю 1979 року 
визначає, що контрреволюцій-
ні злочини – це будь-яке діяння, 
вчинене з метою повалення полі-
тичної влади пролетаріату і соці-
алістичної системи, яке посягає 
на КНР. Проте, незважаючи на 

3 See generally Strafgesetzbuch [StGB] (Penal 
Code), Nov. 13, 1998, § 80 (Ger.)
4 Keiho (PEN. C.) ch. II § 7 (Japan).
5 Сode Penal [C. PEN] art. 410-1 (Fr.).
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цю концепцію, кожний злочин 
має свій об’єкт посягання, який 
визначається з урахуванням зло-
чинного діяння, передбаченого 
кримінальним законом. Потріб-
но обережно підходити до визна-
чення законного інтересу, який 
є об’єктом посягання, щоб уник-
нути занадто широкого тлу-
мачення. Теорія кримінально-
го права Китаю наголошує, що 
об’єктом посягання об’єктивні 
ознаки не вичерпуються, потріб-
не ще діяння1.   

В чинному КК Китаю закон-
ним інтересом, на який посяга-
ють злочини проти національної 
безпеки вважається лише те, що 
й перелічено в Розділі 1 «Злочи-
ни проти національної безпеки». 
Хоча передбачені у Розділі 7 
«Злочини проти національного 
захисту» і Розділі 10 «Злочини 
проти військового порядку» КК 
Китаю посягання певною мірою 
пов’язані з національною без-
пекою, але, навіть, науковці не 
відносять їх до злочинів проти 
національної безпеки. У Китаї до 
законних інтересів, на які пося-
гають злочини проти національ-
ної безпеки на сьогодні, відно-
сять суверенітет, територіальну 
цілісність та консолідацію дер-
жавної влади. Особливий захист 
правителя чи імператора припи-
нився разом з кінцем феодальної 
династії понад 100 років тому. 
Національні військові інтере-
си можуть бути об’єктом злочи-

1 Criminal Law. – Press of Peking Universi- 
ty. – 1989. – P. 377.

нів проти національної безпеки 
у випадках вчинення таких зло-
чинів, як перехід на бік ворога, 
державна зрада, шпигунство, 
постачання зброї і боєприпасів 
або іншого військового обладнан-
ня ворогові. Національні еконо-
мічні інтереси не можуть висту-
пати об’єктом злочинів проти 
національної безпеки, навіть 
коли це стосується таких питань 
як податки. Але це не стосується 
тих випадків, коли економічні 
інтереси охоплюються поняттям 
державної таємниці або розвід-
даних, які спеціально регулю-
ються Законом про охорону дер-
жавної таємниці2. Національні 
економічні інтереси, які потрап- 
ляють в сферу національної без-
пеки, в китайському криміналь-
ному праві відображають вимо-
гу Конституції Китаю, що Китай 
повинен “підтримувати осно-
ви економічної системи, в якій 
переважає публічна власність”3, 
а також відображає конституцій-
ну вимогу щодо принципу закон-
ності4. Цей підхід також відпові-
дає тенденції, яка існувала ще 
за часів династії  Цинь, Хань, 
Сунь і Тан: національні еконо-
мічні інтереси відокремлювали 
від злочинів проти національної 
безпеки після того як створю-
валася та укріплювалася прав-
ляча система. Тепер уточнене  

2 The Law on Guarding State Secrets was adopt-
ed on Sept. 5, 1988 and revised on April 29, 
2010. 
3 Xianfa art 6, (1982) (China).
4 Chinese Criminal Code (1997) art. 3.
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6 поняття законних інтересів як 
об’єкта посягання в злочинах 
проти національної безпеки буде 
стримувати та скеровувати робо-
ту судової гілки, що сприятиме 
розвитку верховенства права в 
Китаї.

С. Кримінально-протиправне 
діяння у злочинах проти націо-
нальної безпеки Китаю

Об’єктивні ознаки злочину 
в китайському кримінальному 
праві, як і actus reus в загаль-
ному праві, повинні бути закрі-
плені у кримінальному законо-
давстві. У КК Китаю 1997 року 
чітко визначено об’єктивні озна-
ки злочинів проти національ-
ної безпеки. Відповідно, у Китаї 
злочини проти національної без-
пеки можуть бути вчинені шля-
хом насильницького діяння, 
зрадницьких дій, шпигунства 
чи підбурювання до заколоту.

1. Насильницьке діяння в зло-
чинах проти національної без-
пеки

Злочини проти національної 
безпеки вчинені шляхом насиль-
ницького діяння є найтяжчи-
ми з усіх видів злочинів, оскіль-
ки скоєння цього типу злочину 
створює негайні і серйозні втра-
ти для життя та/або власно-
сті. Насильницькі діяння є єди-
ною формою діяння тільки для 
таких злочинів як збройне пов-
стання та збройні заворушення1. 
Ці діяння є однією з альтернатив-
них форм діяння в таких злочи-

1 Id. art. 104.

нах як вступ в змову з іноземни-
ми державами з метою заподіяти 
шкоду суверенітету батьківщини, 
територіальної цілісності і безпе-
ці2, організації, підбурюванню 
або вчиненню дій щодо розколу 
країни або підриву національної 
єдності3, організації, підбурю-
вання або вчинення дій для під-
риву політичної влади держави і 
повалення соціалістичного ладу4, 
переходу на бік ворога та перетво-
рення на зрадника5. 

2. Зрадницьке діяння – акт 
як ознака злочинів проти націо- 
нальної безпеки

Злочини проти національної 
безпеки шляхом вчинення зрад-
ницького діяння здебільшого 
полягають у дезертирстві пра-
цівників державних інститу-
цій з країни6. В широкому сенсі, 
злочини передбачені ст.ст. 1027, 
1088 КК Китаю також можуть 
мати форму зрадницького діян-
ня. Проте, злочин, передбаче-
ний ст. 109 може бути вчинений 
лише працівником державної 
інституції, який або залишив 
свій пост без дозволу і втік з 
країни під час виконання своїх 

2 Id. art. 102.
3 Id. art. 103.
4 Id. art. 105.
5 Id. art. 108.
6 Id. art. 109.
7 Id. art. 102 (передбачає, що змова з інозем-
ною державою про заподіяння шкоди суве-
ренітету, територіальній цілісності та безпе-
ці батьківщини, карається позбавленням волі 
на строк більше 10 років).
8 Id. art. 108 (передбачає, що перехід на бік 
ворога та зрада, карається позбавленням волі 
на строк від 3 до 10 років).
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службових обов’язків, або дезер-
тирував, перебуваючи за межа-
ми країни, чим посягнув на 
національну безпеку КНР1. Крім 
того, такий злочин як поставка 
зброї та боєприпасів або інших 
військових засобів ворогові під 
час війни також потрапляє до 
категорії злочинів проти наці-
ональної безпеки, які можуть 
вчинятися шляхом зрадницько-
го діяння2.

3. Шпигунство як злочин  
проти національної безпеки

У Китаї шпигунство як пося-
гання на національну безпе-
ки може полягати у вчиненні 
двох злочинів: власне шпигун-
ство3 та викрадення, таємне зби-
рання, придбання чи незакон-
на передача державної таємниці 
або розвідданих організаціям, 
установам або особам за межами 
країни4.  Шпигунство включає 
в себе приєднання до шпигун-
ських організації чи отриман-
ня завдання від такої організації 
або її агента, а також вказуван-
ня на об’єкти для бомбардуван-
ня чи обстрілу ворогом. Нато-
мість, організації, установи та 
особи, визначені у статті 111 

1 Там само ст. 109 (передбачає, залишення 
свого поста працівником державного органу 
під час виконання своїх службових обов’яз-
ків без дозволу або дезертирство з країни; 
або вчинення дезертирства, коли така осо-
ба перебуває за межами країни, що загрожує 
національній безпеці КНР карається позбав-
ленням волі на строк не менше 5 років). 
2 Там само ст. 112.
3 Там само ст. 110.
4 Там само ст. 111.

спеціально виключають шпи-
гунські групи.

Дуже важливим є визначення 
«державної таємниці» для шпи-
гунських злочинів. Це визна-
чення міститься в Законі «Про 
охорону державної таємниці». 
Згідно з цим законом, до «дер-
жавної таємниці» належать ві- 
домості, які стосуються інтере-
сів національної безпеки, визна-
чені відповідними статутними 
документами і доступ до яких 
надано обмеженому колу осіб 
протягом певного періоду часу5. 
До цих відомостей належать ті, 
які пов’язані: 1) з ключовими 
політичними рішеннями щодо 
внутрішніх справ; 2) з питаннями 
національної оборони та діяльніс-
тю збройних сил країни; 3) з зов-
нішньо-політичною діяльністю та 
міжнародними зобов’язаннями 
держави щодо секретності; 4) з на- 
ціональним економічним і соці-
альним розвитком; 5) з сферою 
науки та технологій; 6) з діяль-
ністю щодо підтримки націо-
нальної безпеки та розслідування  
злочинів; 7) інші відомості, ви- 
значені як «державна таємни-
ця» державним департаментом 
секретності6. Відповідно до пози-
ції Верховного Народного Суду 
Китаю, до розвідданих відно-
сяться відомості, які пов’язані  

5 Див. P.R.C. Laws & Regsart. 2 [Lawon Guar- 
ding State Secrets] (promulgated by the Stan- 
ding Comm. Nat’l People’s Cong., Sept. 5, 
1988, effective May 1, 1989 and revised on 
April 29, 2010).
6 Див. там само ст. 8.
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6 з інтересами національної безпе-
ки, якщо вони ще не були опри-
люднені і їх не будуть оприлюд-
нювати згідно з відповідними 
регуляторними актами1. Про-
те, повноваження відносити 
інформацію до державної таєм-
ниці тощо належить не народ-
ним судам, а виконавчій владі 
на рівні провінції2. Наприклад, 
людина або компанія може звер-
нутися до вищестоящого орга-
ну влади, коли урядова органі-
зація відмовляється надавати 
запитувану державну інформа-
цію3. У такий спосіб запобіга-
ється надмірно широкому тлу-
маченню державної таємниці. 
Наприклад, внутрішні повідом-
лення, які ще не були оприлюд-
нені, не можуть більше потра-
пити до переліку розвідданих, 
таким чином в країні дозволе-
ний нормальний обмін інфор-
мацією між компаніями4. У КК 
Китаю 1997 року наявність зло-
чину проти національної безпе-
ки щодо державної таємниці в 
значній мірі залежить від спо-

1 Див. Explanation of the Supreme People’s 
Court [2000] on Certain Issues Regarding the 
Concrete Application of the Law in the Cases of 
One who Steals, Secretly Gathers, Purchases, or 
illegally Provides State Secrets or intelligence for 
an organization, institution, or Personnel outside 
the Country, art 1.
2 Див.: P.R.C. Laws & Regs. Art. 13 [Lawon 
Guarding State Secrets] (promulgated by the 
Standing Comm. Nat’l People’s Cong., Sept. 5, 
1988, effective May 1, 1989 and revised on April 
29, 2010), available at http://www.lawinfochina.
com/display.aspx?lib=law&id=1191&CGid=.
3 Див. там само art 31, 33.
4 Див.: Hu & Lang. – P. 107, 108.

собу її отримання, а не лише від 
природи інформації. Не тільки 
в злочинах проти національної 
безпеки, але й у загальнокримі-
нальних злочинах, таких, напри-
клад, як порушення комерційної 
таємниці, протиправність діяння 
може бути чітко визначена, зва-
жаючи на  неправомірні способи 
отримання інформації, зокрема 
такі, як крадіжка, таємне зби-
рання такої інформації, купівля 
чи незаконне її отримання шля-
хом погроз або обіцянки винаго-
роди5. 

4. Заклики до повалення дер-
жавного ладу як злочин проти 
національної безпеки

У китайському кримінально-
му праві про заклики до повален-
ня державного ладу мова йде у 
двох злочинах, а саме: розпалю-
вання національної ворожнечі 
або підрив національного єднан-
ня6, підрив політичної влади в 
державі та повалення соціаліс-
тичного ладу шляхом поширен-
ня чуток, наклепів або іншими 
засобами7. Дифамація щодо окре-
мої людини, як правило, оці-
нюється як делікт8. Дифамація 
суттєво відрізняється від злочи-
нів проти національної безпе-
ки9, оскільки людина може бути 
обвинувачена у дифамації лише 
за умови наявності таких обтя-

5 Див.: Chinese Criminal Code (1997), art. 219.
6 Див.: id. at 103 para. 2.
7 Див. id. at 105, para. 1-2.
8 Див. General Principles of Civil Law of the 
People’s Republic of China, art. 120.
9 Див.: Chinese Criminal Code (1997), art. 246.
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жуючих обставини як широке 
поширення сфабрикованих істо-
рій, які спричинили такий тяж-
кий соціальний вплив на жертву, 
що мало своїм наслідком само-
губство або безумство1. 

Легітимність кримінальної 
відповідальності за підбурюван-
ня до повалення державної влади 
пов’язана з визначенням закли-
ків до повалення державного 
ладу та свободи слова. Кримі-
нальний закон Китаю, на відміну 
від кримінального права Велико-
британії та Гонконгу, не визначає 
як індивідуальний злочин. Крім 
злочинів проти національної без-
пеки, заклики до повалення дер-
жавного ладу можуть розгля-
датись в контексті тероризму2, 
посягань на порядок соціального 
управління3, розпалювання між-
етнічної ненависті або дискримі-
нації4, а також наклепу5. 

У контексті злочинів про-
ти національної безпеки, понят-
тя закликів до повалення дер-
жавного ладу належить до добре 
досліджених питань, широко під-
тримане визначення якого дав 
англійський юрист сер Джеймс 
Фіцджеймс Стівен (3 березня  
1829 – 11 березня 1894). За слова-

1 Див.: Zhou & Zhang. P. 458, 459.
2 Див.: Hu & Lang. – P. 146. Chinese Criminal 
Code (1997), art. 120 concerns who ever orga-
nizes, leads, and actively participates in a ter-
rorist organization. These dition involved in this 
type of offence shall be treated as a kind of con-
duct of organization.
3 Див. Chinese Criminal Code (1997), art. 278.
4 Id. art. 249.
5 Id.  art. 246.

ми Стіфена, заклики до повалення 
державного ладу було визначено 
як діяння вчинене з відповідним 
наміром, а саме:  наміром спри-
чинити ненависть, презирство 
або спричинити невдоволення 
особою Її Величності, … Уря-
дом або конституцією Об’єдна-
ного Королівства… або наміром 
схилити підданих Її Величності 
до спроби зміни встановленого 
правом порядку у Церкві та Дер-
жаві, або схилити будь-яку осо-
бу вчинити будь-який злочин 
на порушення миру, або посія-
ти невдоволення серед підданих 
Її Величності, або спровокувати 
ворожість між різними групами 
підданих.

Намір показати, що Її Велич-
ність була введена в оману або 
помилилася у вжитих заходах, 
або вказати на помилки чи недо-
ліки в діяльності уряду чи кон-
ституції, передбачених правом, 
з метою їх реформування, або 
схилити підданих Її Величності 
до спроби змінити вирішення 
будь-якого питання законним 
шляхом… не може вважатись 
заколотницьким6. 

Проаналізувавши позицію Сті-
фена у контексті свободи сло-
ва, можна зробити висновок, 
що люди можуть критикувати 
помилки уряду, але їм не дозво-
лено провокувати невдоволення 
державою.

В сучасних країнах баланс між 
свободою слова та закликами  

6 Fitz J., Stephen J., Digest of the Criminal Law. –  
MacMillan & Co. – 4th ed. 1887. – P. 66.
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6 до повалення державного ладу 

врегульовано нормами права. 
Різниця в регулювання відпо-
відно до різних правових сис-
тем полягає зазвичай в двох 
моделях: матеріальна та про-
цесуальна модель. Матері-
альна модель передбачає, що в 
законодавстві визначено основ-
ні елементи такого злочину як 
заклики до повалення державно-
го ладу. Одним з найбільш важ-
ливих елементів є те, що такі 
заклики повинні толерувати на- 
сильство. Прикладом чіткої 
вимоги щодо насильства може 
слугувати англійське криміналь-
не право1 та кримінальне право 
Канади2. Обвинувачений пови-
нен мати намір досягнути своїх 
цілей шляхом насильства. Слова 
у закликах «повинні схиляти до 
громадських безпорядків», і для 
того, щоб правильно визначити 
цю тенденцію важливо правиль-
но оцінити усі дотичні обстави-
ни: стан громадської думки, міс-
це, спосіб оприлюднення тощо3. 
Приклади, коли насильство не є 
необхідною матеріально-право-
вою вимогою у закликах до пова-
лення державного ладу можна 
побачити в кримінальному пра-
ві Гонконга та Нової Зеландії. 
Поширення заколотницьких ви- 
словлювань може бути достат-
ньою підставою для визнання 
особи у вчиненні цього злочи-

1 Див.: Smith & Hogan. – P. 836, 837.
2 Див.: Gold A. D. The Practioner’s Criminal 
Code. – Student Edition. – 2007. – P. 93.
3 Див. Smith &Hogan. – P. 835, 836.

ну в Гонконзі4. У Новій Зеландії 
лише використання обладнан-
ня для виготовлення документів 
чи заяв, які містять заклики до 
повалення державного ладу вже 
є злочином5.

Відповідно до процесуальної  
моделі, щоб бути злочином ви- 
словлювання повинні мати на 
меті підрив державного ладу. 
Проте, для засудження за закли-
ки до повалення державно-
го ладу необхідні переконливі 
докази, що була створена загро-
за національній безпеці або 
підтримувалися безпорядки.  
У контексті Європейської кон-
венції про права людини, при-
клади переконливих доказів 
можна побачити у випадку, 
коли військовослужбовці роз-
повсюджували інформацію або 
публікації, які були забороне-
ні до розповсюдження6 або у 
випадку підбурювання цивіль-
ними особами шляхом розпов-
сюдження листівок серед солдат 
з консультаціями щодо спосо-
бів уникнути військової служ-
би в Північній Ірландії7. Проте, 
якщо обвинувачений направив 
лист із критикою армії своє-
му командиру, а не для преси 
або інших призовників під час 
періоду військової служби, то 

4 Див.: Hong Kong Crimes Ordinance 10 in 
Archbold Hong Kong. – 2005. – P. 1450.
5 Див.: Les Atking QC etal., Adamson Criminal 
Law. – Student Edition. – 1996. – P. 204, 205.
6 Див.: Netherlands, App. No. 5100/71, 1 Eur. 
H.R. Rep. 647 (1979-80).
7 Див.: United Kingdom, App. No. 7050/75, 3 
Eur. H.R. Rep. 218, DR 19/5 (1978).
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це не можна вважати перекон-
ливими доказами1.

В кримінальному праві та юри-
дичній практиці Китаю, пози-
ція щодо закликів до повалення 
державного ладу є дуже схожою 
до позиції Стіфена. У контек-
сті злочинів проти національ-
ної безпеки, позиція є наступ-
ною: той, хто підбурює до змін 
в національній конституцій-
ній системі шляхом насильства 
є винними у такому злочині як 
підбурювання до державного 
первороту2. Той, хто відкрито 
підбурює до повалення політич-
ної влади держави і соціалістич-
ного ладу шляхом висловлення 
гасел, друку та розповсюджен-
ня листівок, великих чи малих 
плакатів, через радіо чи Інтер-
нет, без фактичної основи або за 
допомогою вигаданих або сер-
йозно перекручених фактів, буде 
визнаний винним у закликах до 
повалення державного ладу3.  
У тих випадках, коли у діяннях 
відсутній елемент насильства, 
кримінальний закон Китаю 
підкреслює, що заколотниць-
кий намір особи повинен бути 
справжнім, що відрізняється 
від позиції Стефана. Будь-яка 
публічна критика або гнів щодо 
помилок, недоліків у діяльності 
державної влади чи її посадових 

1 Див.: Grigoriades v. Greece, 27 E.H.R.R. 464 
(1999); Див.also Emmerson B., Ashworth A., 
Macdonald A. Human Rights and Criminal Jus-
tice. – Sweet&Maxwell. – 3 ed. – 2012. – P. 771.
2 Chinese Criminal Code (1997) art. 105, para. 2.
3 Id. at 105, para. 2.

осіб не повинні трактуватись 
як заклики до повалення дер-
жавного ладу, якщо такі дії не 
включають насильство4. Навіть, 
дії щодо підбурювання мас вико-
ристовувати насильство для про-
тидії виконанню законів і адмі-
ністративних правил, повинна 
розглядатися як злочин проти 
громадського порядку, у випад-
ку, коли не можна довести наяв-
ність заколотницького наміру 
поза розумним сумнівом5.

Свобода слова і право на кри-
тику влади є фундаментальним 
правом, яке передбачене в сучас-
них конституціях6. Тим не менш, 
в контексті злочинів проти наці-
ональної безпеки у США свобода 
слова не розглядається як абсо-
лютне право7. У Кримінальному 
кодексі ФРН є багато положень 
про злочини проти національ-
ної безпеки, які забороняють  
вживати певні слова, напри-
клад «Поширення агітаційних 
статей, яке проводиться некон-
ституційними організаціями»8, 
«Використання знаків неконсти-
туційних організацій»9, «Неза- 
конний вплив на федеральну 

4 Див.: Exact Explanation for Accusations of 
Criminal Law. – People’s Court Press. – 2007. –  
P. 43. as well as Research on Crime against 
National Security. – P. 279.
5 Id. art. 278.
6 Право на свободу слова передбачено, 
наприклад, у ст.ст. 35, 41 Конституції Китаю, 
ст. 5 Конституції ФРН, у першій Поправці до 
конституції США.
7 Див.: Nowak J., Rotunda R., Constitutional 
Law. – 5th ed. – West 1995. – P. 994.
8 Strafgesetzbuch [STGB] [PenalCode], art. 86.
9 Id. art. 86a.
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6 армію чи організацію громад-
ської безпеки»1, «Образа феде-
рального президента, держави, 
її символів або конституційних 
організацій»2. Положення Кри-
мінального кодексу Китаю 1997 
року є дещо схожими на наклеп 
в системі загального права3. 
Проте, критичні оцінки влади 
обмежуються лише забороною 
відкрито підтримувати підривну 
діяльність і повстання шляхом 
поширення фальшивих розпові-
дей. У Китаї, на відміну від Гон-
конгу4, незрозуміло, чи прав-
дивість відповідних відомостей 
може слугувати виправданням.

З точки зору принципу верхо-
венства права, з правом на сво-
боду слова в Китаї є проблеми з 
однієї сторони з надмірною заре-
гульованістю, а з іншої сторони 
з недостатністю контролю. Забо-
рона обґрунтованих критичних 
висловлювань на адресу влади 
може зменшити цінність свобо-
ди слова щодо можливих урядо-
вих зловживань. Брак контролю 
над непередбаченими наслід-
ками свободи слова може нести 
загрозу для національної безпе-
ки, а також соціального забезпе-
чення. У порівнянні з західними 
правовими системами, китай-
ська правова система і правова 
теорія є дуже відсталою в усві-

1 Id. art. 89.
2 Id. arts. 90, 90a, 90b.
3 Див.: Nowak J., Rotunda R., Constitutional 
Law. – 5th ed. – West 1995. – P. 987
4  In Hong Kong, “truth is no defence”. Див.: 
Archbold Hong Kong. – P. – 1453.

домленні можливостей держави 
регулювати свободу слова через 
встановлення правил щодо часу, 
місця, способу, але безвідносно 
до змісту. У Китаї незрозуміли-
ми є межі свободи слова, проце-
дурні гарантії щодо відповідних 
обмежень поки-що невстанов-
лені, також нечітке регулюван-
ня підривних, заколотницьких, 
непристойних, символічних та 
наклепницьких висловлювань. 
Положення кримінального права 
Китаю про заклики до повален-
ня державного ладу є ще досить 
«сирі». Китайській правовій сис-
темі потрібно пройти довгий шлях 
для того, щоб вибудувати надійні 
гарантії для захисту держави від 
впливу примх громадськості та 
реалізації права на свободу сло-
ва в західному сенсі. Є підстави 
вважати, що така гарантія буде 
невід’ємною основою для надій-
ного забезпечення національної 
безпеки.

III. Розвиток злочинів проти 
національної безпеки

На підставі комплексного під-
ходу, цей підрозділ присвяче-
ний моделям розвитку злочи-
нів проти національної безпеки 
в Китаї. Перш за все, злочини  
проти національної безпеки в 
Китаї стають все більш чітко 
визначені. Розглядаючи істо-
ричні концепції злочинів проти 
національної безпеки з початку 
періоду Нового Китаю, очевид-
но, що Китай продовжує змен-
шувати кількість злочинів проти 
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національної безпеки, удоскона-
люючи свої кримінальні закони. 
У статті 34 проекту Концепції 
Кримінального кодексу КНР, 
запропонованої Комітетом з 
правових питань Центрального 
народного уряду 25 липня 1950, 
щодо визначення злочинів проти 
національної безпеки говорить-
ся, що це – будь-яка поведінка, 
що серйозно шкодить інтересам 
держави і народу, однією з цілей 
якої є скинути, знищити або 
послабити народно-демократич-
ну владу і революційні досяг-
нення в плані політики, еконо-
міки та культури1. У Постанові 
«Про боротьбу з контрреволю- 
цією», формально оприлюдненої 
20 лютого 1951 року, у перелі-
ку злочинів проти національної 
безпеки було знищення «рево-
люційних досягнень культури» 
не передбачалося як злочин про-
ти національної безпеки. Пер-
шим Кримінальним кодексом 
Нового Китаю 1979 року ряд 
злочинів вже не було віднесено 
до категорії тих, що посягають 
на національну безпеку, а саме 
незаконне перетинання кордо-
ну, приховування та укриття 
контрреволюціонерів. Чинний 
КК Китаю 1997 року не перед-
бачає чимало злочинів, які були 
у КК Китаю 1979 року, напри-
клад, організація та керівниц-
тво контрреволюційними група-
ми; організація та використання 

1 Gao M., Zhaoed B. Selected Documents of 
Chinese Legislation. – Law Press. – 2007. –  
P. 198, 207.

феодального марновірства, забо-
бонних сект чи таємних това-
риств для продовження контр- 
революційної діяльності; контр-
революційні вбивства та тілес-
ні ушкодження. Крім того, такі 
злочини як – підбурювання мас 
для протистояння або саботажу 
виконання законів і постанов; 
організація груп для вчинення 
нападу на в’язницю або органі-
зація втечі з в’язниці; викраден-
ня кораблів, військово-морських 
суден, літаків, поїздів, трамва-
їв або моторних транспортних 
засобів – більше не вважаються 
злочинами проти національної 
безпеки, а відносяться до загаль-
нокримінальних злочинів2. Що 
стосується законодавчого визна-
чення поняття злочинів проти 
національної безпеки, які вчиня-
ються шляхом закликів до пова-
лення державного ладу, дезер-
тирства, шпигунства, то в КК 
Китаю 1997 року вони більш чіт-
ко визначені завдяки вказівці на 
їх складові елементи. 

По-друге, злочини проти наці-
ональної безпеки займають особ- 
ливе місце в  китайському кри-
мінальному праві. Відповідно до 
наданої інформації, з 1979 року 
випадки вчинення вище назва- 
них злочинів є рідкісними3. 
Однак, китайські законодавчі та 
судові органи були дуже пильни-
ми у боротьбі з цими злочинами.  

2 Див.: Chinese Criminal Code (1997) art. 278, 
316, 317 as well as art. 121, 122 and 125, 126, 127.
3 Див. Wang S., Guo Z., Zhangeds M. Research 
on Crime against National Security. – 2012.
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6 Злочини проти національної без-
пеки займають перше місце в пер-
шому розділі Особливої части-
ни КК Китаю 1997 та 1979 років. 
Тільки в чотирьох з одинадцяти 
статей в цьому розділі не перед-
бачена смертна кара як пока-
рання, хоча в цілому смертна 
кара у випадках вчинення зло-
чинів проти національної без-
пеки після 1979 року застосо-
вується дуже рідко1. У новому 
Кримінально-процесуальному  
кодексі (КПК 2013 року), прий- 
нятому в березні 2012 року та 
який набрав чинності в січ-
ні 2013 року, передбачено деякі 
суворі заходи щодо осіб, які вчи-
нили злочини проти національної 
безпеки. Наприклад, справи щодо 
вчинення злочинів проти націо-
нальної безпеки, розглядаються 
в народних судах середнього рів-
ня як судах першої інстанції, в 
той час як звичайні криміналь-
ні справи розглядаються в низо-
вих народних судах2. У випадку, 
коли адвокат подає заяву в період 
кримінального розслідування 
про зустріч з підозрюваним у 
вчиненні злочинів проти наці-

1 Смертна кара за злочини проти національ-
ної безпеки в Китаї після 1979 року застосо-
вується настільки рідко, що в жодній публіка-
ції в Китаї як приклад застосування смертної 
кари не наводяться справи про злочини про-
ти національної безпеки. 
2 Відповідно до ст. 20 Кримінального проце-
суального кодексу Китаю (2012) народні суди 
середнього рівня є апеляційної інстанцією 
стосовно низових народних судів. Підсуд-
ність справ про злочини проти національної 
безпеки народним судам середнього рівня 
свідчить про їх особливу важливість.

ональної безпеки, який перебу-
ває під вартою, питання щодо 
зустрічі вирішують органи досу-
дового розслідування3. За необ-
хідності, судові органи повинні 
вжити заходів з захисту свідка, 
який дає показання у справах 
про злочини проти національної 
безпеки, а також не розголошу-
вати його / її особисту інформа-
цію, таку як ім’я, адресу прожи-
вання, місце роботи тощо4. Коли 
підозрюваний чи обвинуваче-
ний у вчиненні злочинів проти 
національної безпеки не перебу-
ває під арештом, але, натомість, 
підлягає домашньому арешту, 
вище зазначені заходи можуть 
бути вжиті в визначеному міс-
ці проживання за погодженням 
з органами народної прокурату-
ри або органу громадської без-
пеки вищого рівня5. Після того 
як особа, яка вчинила злочин 
проти національної безпеки, 
затримана, відповідні органи не 
зобов’язані негайно інформува-
ти сім’ю затриманого про затри-
мання, якщо таке повідомлення 
може перешкодити проведенню 
кримінального розслідування. 
Однак, як тільки ситуація, яка 
може ускладнити розслідування 
кримінальної справи, зникає, 
таке повідомлення має бути зроб- 
лено негайно6. Для розслідуван-
ня злочинів проти національної 
безпеки органи охорони громад-

3 Id. atart. 37, para 3.
4 Id. atart. 62, para 1.
5 Id. atart. 73, para 1.
6 Id. atart. 83, para 2.
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ської безпеки можуть застосову-
вати технічні засоби, але з дотри-
манням суворих формальних 
вимог1. Китайські законодавці, 
як і раніше, вважають злочини 
проти національної безпеки най-
більш небезпечними злочинами 
в кримінальному праві.

По-третє, Китай прийняв комп- 
лексні заходи для забезпечення 
захисту національної безпеки. 
Враховуючи великі досягнення 
в економічній і соціальній сфе-
рах, Китай отримав потужну 
соціальну основу для національ-
ної безпеки. На сьогодні загро-
за китайської національної без-
пеки надходить в основному з 
двох джерел. З одного боку, гні-
ву народу і колективного опо-
ру проти корупції чиновників, 
соціальної несправедливості і 
порушення прав громадян дер-
жавними чиновниками. Коли 
ці проблеми не вирішуються 
належним чином, вони спричи-
няють дії, що впливають на ста-
більність суспільства. З іншо-
го боку, джерело загрози з боку 
так званих «тришарових сил», 
тобто сил, які вболівають за від-
ділення Тайваню від Китаю, за 
незалежність Сіньцзяну в якості 
“Східного Туркестану”, і за неза-
лежність Тибету. Ці три сили 
можуть загрожувати територі-
альній цілісності Китаю, якщо 
їх не котролювати.

Проте, загрози від цих двох 
джерел мають різну приро-

1 Id. atart. 148, para 1

ду, відтак трактувати їх треба 
по-різному. Загрози, пов’яза-
ні або з корупцією, або з актами 
колективного опору, не стосу-
ються злочинів проти національ-
ної безпеки. Основним заходом 
для усунення цієї загрози є суво-
ре покарання за корупцію, впо-
рядкування системи соціального 
розподілу і суспільного добро-
буту для інтересів громадян. 
Наступна група загроз є небез-
печною для національної безпе-
ки. Проте, вони не можуть бути 
подолані лише шляхом встанов-
лення кримінальної відповідаль-
ності за злочини проти націо-
нальної безпеки. Для боротьби з 
цими загрозами, Китай прийняв 
різні заходи для того, щоб запо-
бігти незалежності Тайваню, 
зокрема, у 2005 році був прийня-
тий закон про Анти-Розкол. Між 
тим, було зроблено багато полі-
тичних, економічних та куль-
турних обмінів з Тайванем. Всі 
ці заходи було зроблено для зміц-
нення відносин між Тайванем і 
материковим Китаєм та стриму-
вання самовпевненості тайван-
ського руху за незалежність2. 
Для того, щоб боротися з екс-
тремістами, Китай уклав Шан-
хайську конвенцію про бороть-
бу з тероризмом, сепаратизмом 
і екстремізмом з Росією, Казах-
станом, Киргизстаном, Таджи-
кистаном і Узбекистаном. Для 

2 Демократична Прогресивна партія, яка 
виступала за встановлення державної неза-
лежності Тайванської Республіки програла 
вибори у 2008 році.
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6 тибетців, Китай отримав обіцян-
ку від Індії, що індійський уряд 
«не дозволить тибетцям прово-
дити антикитайську діяльність 
на її території»1. Крім того, 
Китай також прийняв цілу низ-
ку заходів для того, щоб об’єдна-
ти країну і зберегти стабільність 
суспільства, в тому числі, але не 
обмежуючись, розбудовою еко-
номіки, охороною культурного і 
соціального благополуччя, забо-
роною дискримінації національ-
ностей, захисту свободи релігії 
та переконань в районах Сінь-
цзяну і Тибету.

Історичний досвід Китаю 
показує, що найкращою гаран-
тією національної безпеки є здо-
ровий соціальний, політичний 
та економічний розвиток, в той 
час як історія цивілізації також 
доводить, що кращою гарантією 
здорового розвитку суспільства 
є забезпечення верховенства 
права2. Тому, Китай повинен 
розглядати соціально-економіч-
ний розвиток в якості свого пріо-
ритету для національної політи-
ки та гарантувати верховенство 

1 Див.: People’s Daily, March 31, 2012.
2 Див.: Wang S. Safety of Law as the Funda-
mental Guaranty of Safety of State in Frei-
heit-Sicherheit-(Straf)Recht. – P. 223 (Karsai 
K., Nagy F., Szomoraeds Z. Universitatsverlag 
Osnabruck 2011).

права як основну засаду націо-
нальної безпеки.

Висновок
Злочини проти національної 

безпеки належать до виду зло-
чинів, яким кожна країна при-
діляє особливу увагу. У сучасно-
му Китаї, регулювання злочинів 
проти національної безпеки від-
повідає побажанням китайсько-
го народу для захисту своєї наці-
ональної безпеки. Тим не менш, 
враховуючи історичні уроки, полі-
тичне забарвлення окремих еле-
ментів злочинів проти національ-
ної безпеки, а також теоретичні 
проблеми, виявлені науковцями 
під час досліджень, існує чимало 
ризиків зловживання застосуван-
ням положень про злочинів про-
ти національної безпеки. Лише 
придушення злочинних посягань 
на національну безпеки не може 
гарантувати довгострокову ста-
більність країни. Безпека, створе-
на верховенством права, поклика-
на забезпечити правову основу для 
соціального та економічного роз-
витку, які, безумовно, сприяти-
муть зміцненню національної без-
пеки. А застосування вузького та 
чіткого визначення злочинів про-
ти національної безпеки, є най-
кращою можливістю досягти цієї 
остаточної мети.
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Abstract
The article is devoted to the problem of counteraction to corruption in the modern 

Ukrainian reality. Corruption is a significant factor of destabilizing in the mechanism 
of the government and the political organization of society. Since the beginning of inde-
pendence Ukraine it was declared counteraction to corruption in the public and political 
levels as one of the most important tasks of the state reformation. Corruption as a social 
phenomenon is changed, but Ukrainian government can not demonstrate effective state 
policy in the sphere of counteraction to corruption.

Science and practice of counteraction to the negative social phenomena knows two 
methodological approaches: a) repressive and b) social-determination. Author proposed 
corruption formula. This formula is includes three elements: corruption level, quantity 
of government officials, state opportunities in the sphere of counteraction to corruption, 
and trends in the corruption level.

Author is found the most obvious and important reasons created the conditions for 
systemic corruption: 1) lack of adequate intensity of public and political willpower;  
2) de facto people is removed from the government through democratic institutions;  
3) old administrative and territorial system of Ukraine is left after the Soviet system;  
4) old corrupt state apparatus is unable to provide reforming all spheres of public life;  
5) lack of harmonious balance between the branches of government; 6) lack of compe-
tent state legislative body that can ensure the development draft legal acts on the scienti- 
fic basis. Author is also formulized different ways how to change negative trends in the 
sphere of counteraction to corruption.

Key words. Corruption, bribery, corruption formula, corruption level, quantity of 
government officials, counteraction to corruption.

Світовим досвідом державо-
творення доведено, що коруп-
ція є чи не найвагомішим чин-
ником дестабілізації механізму 
державної влади та політичної 

організації суспільства загалом. 
Вона є істотним гальмом всіх 
реформаційних процесів, фак-
тором, який нерідко зводить їх 
нанівець.
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до Європейського Союзу. В еко-
номічному плані – про інвести-
ції, різного роду фінансові допо-
моги, позики. Мабуть треба все 
таки зважати на одну дуже важ-
ливу обставину – розумні люди, 
як в середині держави, так за 
її межами, з часом, починають 
усвідомлювати що їх, попросту, 
дурять. Принаймні у них логіч-
но виникає таке відчуття реаль-
ної української антикорупцій-
ної дійсності.

Ситуація після Майдану ніби 
змінилася на користь реальної 
протидії корупції, а не її іміта-
ції. Між тим, складається вра-
ження, що науково обґрун-
тованої концепції механізму 
ефективної, системної проти-
дії корупції ще не вироблено. 
Немає достатнього розуміння 
на рівні державно-політично-
му, що без кардинальних змін 
вражених корупцією системи 
владних структур та політичної 
організації суспільства в цілому 
реформаційні процеси не підуть. 
Вони будуть «танцювати на міс-
ці» і навіть регресувати і в тому 
числі і в сфері протидії коруп-
ції. «Косметичний ремонт» тут 
не допоможе. Саме владні струк-
тури, вся політична організа-
ція суспільства, в їх наявному 
організаційному та кількісно- 
якісному вигляді, слугують на- 
дійним фундаментом корупції 
як масштабного соціального яви-
ща. Всі інші негаразди україн-
ського суспільства є похідними 
від цього системоутворюючого  

Від початку проголошен-
ня незалежності України про-
тидія корупції декларується на 
державно-політичному рівні як 
одне з найважливіших рефор-
маційних завдань. За більше як 
двадцять років такої «органі-
зованої протидії» корупцію не 
подолано, їй не нанесено навіть 
істотної шкоди. Навпаки, вона 
кількісно і якісно змінилася, 
зросла і набула нових, прихова-
них «демократичним покрива-
лом» форм. Закономірно постає 
питання: а чи дійсно була і є 
політична воля знищити, або 
принаймні обмежити корупцію 
як ганебне соціальне явище? 
Виникає підозра: а чи не є така 
«протидія» модним політичним 
гаслом, яке спритно використо-
вується домінуючим і амораль-
ним політикумом для внутріш-
ніх і зовнішніх презентацій своїх 
намірів, яких в дійсності немає? 
У внутрішньому політичному 
житті держави дана ілюзорна 
презентація може переслідува-
ти як стратегічні, так і тактичні 
політичні цілі. Зокрема, йдеть-
ся про імідж політичних пар-
тій та їх лідерів, про кількість 
голосів партій на виборах різ-
них рівнів тощо. Зовнішня, на 
міжнародній арені, презента-
ція такого наміру може також 
створювати відповідну політич-
ну та фінансову вигоду. В полі-
тичному плані вона вірно слу-
жить обґрунтуванням курсу на 
інтеграцію у світовий цивілізо-
ваний простір і, у першу чергу, 
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у першу чергу, зламати «ста-
ру державну машину», змінити 
систему політичної організації 
суспільства.

Науці і практиці протидії 
негативним соціальним явищам 
відомі два методологічні підхо-
ди: а) репресивний і б) соціаль-
но-детермінаційний. Репресив-
ний зводиться головним чином 
до правової заборони негатив-
ного соціального явища, вияв-
лення порушників такої забо-
рони, притягнення винних у їх 
вчиненні до відповідальності, 
забезпечення виконання стяг-
нення чи покарання, забезпе-
чення, у передбачених законом 
випадках, постпенітенціарного  
контролю. Як видно, цей підхід, 
в сучасних українських реалі-
ях, не спрацьовує в силу назва-
ної вище причини. Корупційний 
вплив відчувається як у сфері 
законодавчої, так і у сфері пра-
возастосовної діяльності. Най-
більш наглядним проявом цьо-
го у правозастосуванні є його 
вибірковість.

Соціально-детермінаційний 
підхід, у першу чергу, передба-
чає з’ясування причин та умов 
наявності конкретного негатив-
ного соціального явища. Далі, 
щодо кожної з причин чи умов, 
обирається ефективний метод, 
засіб її нейтралізації. І тут не 
завжди, і не в першу чергу, вико-
ристовується правова заборо-
на. Відомі апробовані на практи-
ці системні заходи політичного, 

ідеологічного, організаційно-
го характеру. Якщо ж є потре-
ба в правових засобах протидії, 
то це не завжди кримінальне 
законодавство, бо воно є остан-
нім, крайнім засобом інстру-
ментально-правового впливу.  
Є ще й інші законодавчі важелі: 
адміністративно-правові, фінан-
сово-правові, цивільно-правові  
та ін. Поряд з цим, на цьому 
тлі, застосовується і репресив-
ний підхід, але він матиме уже 
значно вужчу, додаткову сфе-
ру впливу, оскільки нейтраліза-
ція причин та умов певного нега-
тивного соціального явища, без 
сумніву, сприятиме зменшенню 
його кількісних і якісних показ-
ників. Як і попередній підхід, 
він також не спрацьовує в силу 
фактора корумпованості влад-
них структур та політичної орга-
нізації суспільства.

Викладені вище підходи пев-
ною мірою стосуються і протидії 
корупції, причини і умови наяв-
ності якої, на сучасному етапі 
розвитку української держав-
ності, комплексно, на державно-
му рівні не досліджувалися.

У цьому зв’язку виникли пев-
ні судження теоретико-приклад-
ного характеру, які можуть бути 
предметом подальшого предмет-
ного науково-практичного ана-
лізу.

Корупцію, якщо не впадати 
в ідеалізм, не вдасться подола-
ти повністю навіть у віддалено 
осяжній перспективі, однак їй 
можна нанести серйозний удар 
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вже найближчим часом, звузи-
ти сферу її поширення до об’єк-
тивно можливих меж. Вона, як 
показує історичний та сучас-
ний світовий досвід протидії 
корупції, наявна вічно. Жодна 
держава світу не викорінила її 
повністю, але ряду держав вда-
лося звести корупцію до реально 
можливого мінімуму, змінивши 
її форми прояву, кількісні і якіс-
ні показники. Чого слід прагну-
ти і в Україні.

Загальна формула протидії 
корупції в державному секторі, 
як видається, проста і зрозуміла: 

→
В ній: Рк – рівень коруп-

ції, Кдч – кількість держав-
них чиновників, Нмд – наявні 
можливості держави у протидії 
корупції, 0 – знаменує тенден-
цію рівня корупції у такій поста-
новці питання.

Чому, власне, в державно-
му секторі? Тому, що держав-
ний сектор в управлінні сус-
пільством є домінуючим, він 
контролює всі інші сектори сус-
пільного буття, реально впливає 
на них. Саме в ньому коріняться 
головні детермінанти корупції, 
метастазами якої, як свідчить 
суспільна практика, вражена 
законодавча, виконавча і судо-
ва гілки єдиної державної вла-
ди. Саме корупція не дала мож-
ливості розвинути належним 
чином потужний концептуаль-
ний потенціал теорії розподілу 

влади на українському суспіль-
ному ґрунті.

Головною причиною гальму-
вання реформаційних процесів 
в Україні є те, що їх здійснен-
ня «обслуговувалося» і «обслу-
говується» старою державною 
машиною. Необхідно було «зла-
мати» цю машину, бо вона за 
своєю структурою, закореніли-
ми командно-адміністративними 
принципами діяльності та виш-
коленим кадровим потенціа-
лом виявилася інструментально 
нездатною до вирішення нових 
завдань. Мало того, «радянські 
чиновники» в ряді випадків від-
верто саботували, а окремі і далі 
саботують, реформаційні про-
цеси. Не дивно, що клановий 
криміналітет згодом опанував 
державну владу, всі домінуючі 
сфери суспільного буття, а еко-
номічний розвиток, при віднос-
но високих стартових позиціях 
України після демонтажу СРСР, 
загальмувався, регресував. Це 
не могло не позначитися нега-
тивно на рівню добробуту, іде-
ологічної та психічної налаш-
тованості українського народу, 
що і стало чи не головною при-
чиною двох Майданів, однією з 
причин ситуацій на Сході Украї-
ни і в Криму. Народ український 
терпеливий, але до певної межі і 
певного часу. Україна не може 
жити за принципом «від Май-
дану – до Майдану». Всьому є 
розумно допустима межа.

Тепер повернемося до форму-
ли рівня корупції. Отже, рівень 
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6 корупції прямо пропорційний 
кількості чиновників в держав-
ному апараті всіх гілок влади та 
їх рівнів і обернено пропорцій-
ний наявним державним можли-
востям протидії корупції. Мате-
матично дуже просто вплинути 
на рівень корупції: зменшуємо 
кількість державних чиновни-
ків і розширюємо можливо-
сті держави у контролюванні 
їх діяльності – у першу чергу, 
істотно скорочуючи їх влад-
ні (дозвільні і заборонні) ком-
петенції. Фактично ж ситуація 
більш складна, оскільки маємо 
справу не з мертвими цифрами а 
з живими людьми, наділеними 
власними інтересами та потре-
бами, позитивними та нега-
тивними рисами характеру. 
Попри загалом добру просоці-
альну налаштованість, одним з 
них, не рідко, бракує патріотич-
ної налаштованості, іншим –  
особистої відповідальності, а ще 
іншим – елементарної людської 
совісті, коли вони нагло «екс-
плуатують» національну або 
іншу ідею в своїх корисливих 
інтересах.

Ситуація з протидією коруп-
ції, її причинами настільки 
складна, що викласти її пара-
метри в одній статі неможливо. 
Разом з цим, як перший крок, 
продуктивним може бути окрес-
лення лише загальних підходів 
до визначення окремих наяв-
них причин і умов корупції на 
макрорівні та можливих варі-
антів їх усунення, нейтралізації 

або, принаймні, істотного змен-
шення їх впливу.

В нинішніх умовах функціо-
нування української державнос-
ті нерідко посилаються на події 
на Сході України, на Крим, на 
агресію Російської Федерації, 
які насправді істотно перешкод-
жають реформаційним проце-
сам. Це вірно на даний час. Але 
ж до цих подій, більше двадця-
ти років, ніхто не перешкоджав 
проводити реформи, протидія-
ти корупції. Звичайно, зовнішні 
причини були і є, але домінують 
все-таки причини внутрішні.

Найбільш очевидними і ваго-
мими макрорівневими причи-
нами, які створюють умови для 
системного і безпроблемного про-
цвітання корупції, а відтак і 
протидії з її боку реформацій-
ним процесам, є наступні:

1) відсутність належної інтен-
сивності державно-політичної 
сили волі;

2) фактичне відсторонення та 
істотне відчуження, в силу відо-
мих причин з попередніх періо-
дів українського державотворен-
ня, народу від державної влади 
через інститути опосередкова-
ної демократії. Це закономірно 
призвело до розшарування сус-
пільної свідомості низового рів-
ня на «Ми» – тут, внизу, «на зем-
лі» і «Вони» – там, на горі, «на 
верху». Така ситуація не сприяє  
формуванню громадянського сус- 
пільства. Нагальною є потреба 
розвитку безпосередніх форм 
народовладдя, зокрема, через 
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Всеукраїнський та місцеві рефе-
рендуми, збори тощо;

3) застарілий адміністратив-
но-територіальний устрій Укра-
їни, що залишився у спадок від  
командно-адміністративної, ра- 
дянської системи;

4) стара, корумпована держав-
на машина не здатна, за своїми 
якісно-організаційними засада- 
ми, забезпечити реформуван-
ня усіх сфер суспільного жит-
тя. Виявилось, в цьому контек-
сті, інструментальна нездатність 
«ленінських» Рад усіх рівнів, 
судової і правоохоронної систе-
ми до відповідей на нові викли-
ки суспільної дійсності. Вони, 
по-суті, себе дискредитували за 
роки формальної незалежності 
України;

5) відсутність гармонійної зба-
лансованості між гілками влади: 
законодавчої, виконавчої та судо-
вої. Монополізація законодавчих 
повноважень у Верховній Раді, 
яка через свою відносну корум-
пованість, непрофесійність, без-
підставну політично-партійну  
заангажованість, надмірність пов- 
новажень, намаганням доміну-
вати над всією системою дер-
жавних органів тощо, фактично 
гальмує суспільний розвиток;

6) відсутність компетентно-
го державного законопроектно-
го органу, здатного забезпечити 
розробку проектів законодавчих 
актів на наукових засадах.

Отже, коротко, в тезовому 
варіанті, щодо окремих з наз-
ваних вище причин, які зумов-

люють безпроблемне існування 
корупції в Україні.

І. Проблема вироблення меха- 
нізму збалансування опосеред-
кованої та безпосередньої форм 
народовладдя на шляху до гро-
мадянського суспільства. Моти-
вація і концептуальні підходи 
наступні. Головна мета – акти-
візувати участь громадян в полі-
тичних, економічних і куль-
турних процесах. В сучасних 
державах північної частини 
Європи все частіше використову-
ється референдум як інструмент 
безпосереднього народовладдя.  
Як показала практика, він здат-
ний істотно гармонізувати мно-
жину суспільних інтересів, 
корегуючи, урівноважуючи, зба- 
лансовуючи, таким чином, пози- 
цію Президента, Парламенту,  
Уряду та інших суб’єктів суспіль-
них відносин з тих чи інших сус-
пільно значимих питань. І це не 
просто чиясь примха чи автор-
ське бачення механізму реаліза-
ції влади. Необхідність такого 
переходу була викликана чисто 
практичною ситуацією. Спра-
ва в тому, що на шляху демо-
кратичних перетворень вияви-
лись істотні недоліки наявної 
системи влади. Система вла-
ди нині продовжує ґрунтува-
тися на принципах опосеред-
кованого народовладдя, коли 
владні функції здійснюють від 
імені народу обрані ним пред-
ставники, які фактично непід-
контрольні та непідзвітні наро-
дові. Така ситуація суперечить 
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6 засадам розбудови громадян-
ського суспільства.

Необхідно запровадити такий 
інститут безпосередньої демо-
кратії як Всеукраїнський рефе-
рендум в новій, законодавчій 
його якості. Важливе значення 
інститут Всеукраїнського рефе-
рендуму матиме також в справі 
ефективного забезпечення вико-
нання своїх функцій Президен-
том України, Кабінетом міні-
стрів України, Конституційним 
судом України.

Відповідно до статті 5 та 38 
Конституції України, Всеукра-
їнський референдум слід наді-
лити законодавчими повнова-
женнями шляхом прийняття 
на Всеукраїнському референ-
думі Закону «Про Всеукраїн-
ський референдум в Україні». 
Чому саме через Всеукраїнський 
референдум і чому власне, у пер-
шу чергу, через Закон України 
«Про Всеукраїнський референ-
дум в Україні»?

Перше. Сьогодні, як і в неда-
лекому минулому, дуже вели-
кі надії покладають на чергове 
оновлення Конституції Украї-
ни. Ці надії можуть виявитися 
марними, якщо нову Конститу-
цію прийматиме Верховна Рада. 
Вона, маючи в своєму складі лоб-
бі корупціонерів, не захоче втра-
тити своє домінуюче становище 
в суспільстві, реально протиді-
яти корупції. Наявні у Верхов-
ній Раді «різношерстні» еко-
номіко-політичні угрупування 
будуть, без сумніву, «підганяти» 

Конституцію «під себе», забез-
печуючи при цьому свої коруп-
ційні позиції та схеми. Ситуацію 
з прийняттям Конституції зно-
ву «затягнуть» до крайніх тер-
мінів і не виключено, що її зно-
ву прийматимуть, в силу наявної 
порочної традиції, вночі.

Друге. Названий закон Укра-
їни про референдум має виокре-
мити коло питань, вирішен-
ня яких належатиме виключно 
народові. Це елемент механіз-
му стабільності влади. Очевид-
но, що треба в ньому, зокрема, 
передбачити і прийняття наро-
дом Конституції.

Третє. Нагальною є потреба  
передбачити прийняття Всеук- 
раїнським референдумом Кон-
ституційних законів, наділених 
найвищою юридичною силою в 
ієрархії українських законів. 
У тому разі, коли Конституція 
України буде прийнята на Все-
українському референдумі, змі-
ни (поправки) до неї можуть 
бути внесені лише Конститу-
ційними законами. У випад-
ку, коли Конституція все ж 
таки буде прийматися Верхов-
ною Радою, вона за юридич-
ною силою буде другою після 
Конституційних законів. Мало 
того, вона повинна їм відпові-
дати як законам, що мають най-
вищу юридичну силу, оскільки 
прийняті народом. Забезпечен-
ня цієї відповідності має бути 
завданням, функцією Консти-
туційного Суду України. Не слід 
боятися такої кардинальної змі-
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ни. Це також елемент стабіль-
ності влади і політичної, право-
вої, економічної, моральної та 
соціально-культурної ситуації в 
суспільстві, елемент розбудови 
громадянського суспільства.

Названі вище підходи, як ду- 
мається, дозволять істотно по- 
слабити, мінімізувати вплив, 
корумпованих олігархічними  
кланами, політичними парті-
ями, чиновників на конститу-
ційно-творчий процес зокрема і 
законодавчий процес загалом.

Отже, за допомогою інстру-
мента Всеукраїнського референ-
думу, при відповідній політич-
ній волі, можна до певної міри 
збільшити Нмд – наявні можли-
вості держави у справі протидії 
корупції.

ІІ. Проблема адміністра-
тивно-територіального устрою 
України.

Ця проблема прямо стосуєть-
ся чисельника наведеної вище 
формули Рівня корупції, а саме 
Кдч – кількості державних 
чиновників.

В логічній площині концепту-
альні підходи до вирішення цієї 
проблеми, в загальних рисах, 
можуть бути такими:

а) категоричне заперечення 
ідеї федералізації України;

б) укрупнення, з врахуванням 
українського історичного дер-
жавницького досвіду, адміні-
стративно-територіальних оди-
ниць:

1) ліквідація областей, об’єд-
нання кількох областей, наприк- 

лад, в Край: Волинський край, 
Галицький край, Подільський 
край, Буковинський край, Русин-
ський край, Таврійський край, 
Степовий край, кожний з розум-
но чисельним, індивідуальним  
в кожному випадку штатом 
чиновників. За часів УНР була 
розроблена реформа поділу Укра-
їни на Землі. Всі матеріали є в 
центральному державному архі-
ві України. Вони можуть бути 
цікавими і корисними в частині 
обґрунтування такої реформи;

2) ліквідація районів через 
їх укрупнення і створення пові-
тів на території кожного краю –  
один повіт з трьох-чотирьох 
районів з розумно чисельним 
штатом чиновників;

3) ліквідація сільських, селищ-
них Рад і створення, наприклад, 
волостей – одна волость з тери-
торій п’яти сільрад з розумно 
чисельним штатом чиновників. 
Волость повинна об’єднувати 
окремі сільські громади, навіть 
ті з них, які є малочисельними. 
Громадою є люди, які спільно 
проживають в окремому населе-
ному пункті. Вони перебувають 
між собою у стислому повсяк-
денному контакті, знають не 
менше одне одного, але й своїх і 
чужих предків;

4) запровадження в кожному 
селі виборної посади сільського 
голови або старости, який оби-
рається сільською громадою і 
діє на безоплатній основі. Ідея 
створення у межах старого адмі-
ністративно-територіального 
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6 поділу України, громад з кіль-
кох чи багатьох, нерідко істотно 
віддалених сіл, яка зараз обго-
ворюється, не є науково обґрун-
тованою, ілюзорною і в корені 
нежиттєздатною.

ІІІ. «Злам» старої державної 
машини.

Вирішення проблеми адмі-
ністративно-територіального 
устрою України може стати своє- 
рідним «вступом» до розв’язан-
ня наступної проблеми – лікві-
дація, злам старої державної 
машини як на всеукраїнському, 
так і на місцевих рівнях. Роз-
будована на командно-адміні-
стративних засадах і опанована 
підконтрольними олігархічним 
кланам корумпованими чинов- 
никами, вона стала істотним 
гальмом реформаційних проце-
сів від самого початку україн-
ської незалежності, виявилась 
інструментально неспроможною 
для вирішення нових завдань на 
шляху реформації суспільства. 
Провідна роль в «державній 
машині» без сумніву належить 
центральним органам держави.

Принагідно слід зазначити, 
що якщо вже насправді проти-
діяти корупції та економити 
гроші бюджету, то доцільно, як 
думається, здійснити кількіс-
не і якісне реформування най-
вищих органів влади і управ-
ління. Йдеться про необхідність 
скорочення кількості надума-
них міністерств і різного роду 
державних комітетів, ефектив-
ність роботи яких, м’яко кажу-

чи, сумнівна, бо їх позитивний 
вплив на розвиток суспільних 
процесів ніякий, а затрати з дер-
жавного бюджету доволі вагомі. 
Вони фактично, і не рідко, є осе-
редками системної корупції, які 
гальмують всі позитивні зміни. 
Для прикладу можна привести 
міністерство аграрної політи-
ки та продовольства. Держав-
них сільськогосподарських під-
приємств фактично немає, всі 
суб’єкти цієї сфери діяльності 
приватні. Чим керує це міністер-
ство? Чисельними підрозділа-
ми в областях і районах? Вони, 
в умовах ринкових, також не 
мають і не повинні мати відно-
шення до приватних структур, 
але ж комусь і чомусь хочеться 
«командувати». Матеріали ЗМІ 
свідчать, що єдине, чим залюб-
ки займається це міністерство, –  
використання, нерідко небез-
корисливо, бюджетних коштів 
через різні фонди. Чи не про-
стіше віддати ці кошти сільсь- 
когосподарським виробником 
безпосередньо на місця? Ефек-
тивність їх використання буде 
ближче до бажаної.

Зарубіжний досвід та елемен-
тарна логіка підказують, що в 
сучасних, складних фінансових 
умовах можна дозволити в Укра-
їні наявність лише, наприклад, 
таких міністерств: міністерство 
економіки, міністерство обо-
рони, міністерство внутрішніх 
справ, міністерство закордон-
них справ, міністерство охорони 
здоров’я. Всі інші міністерства 
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слід ліквідувати, передавши їх 
повноваження органам місцево-
го самоврядування. Очевидною 
в контексті Кдч є також необхід-
ність скорочення чисельності 
штату міністерств до розумних, 
обґрунтованих фінансових меж 
і об’єктивних потреб.

Здійснення цих реформ доз-
волить істотно скоротити витра-
ти на утримання державного 
апарату, знизити поширення 
бюрократизму і корупції, рівень 
яких, як уже зазначалося, пря-
мо пропорційний кількості 
чиновників і обернено пропор-
ційний можливостям держави 
щодо протидії цим ганебним яви-
щам. Сьогодні, вочевидь, після 
проведення приватизації, змі-
ни політичних пріоритетів на 
користь людей, настав час лік-
відувати наведені вище руди-
менти тотального контролю за 
громадянами і територіями, що 
успадковані від командно-адмі-
ністративної системи. Змінився 
час, змінилися суть та функції 
влади, і тому потреба в них від-
пала. Необхідно широко розви-
вати місцеве самоуправління на 
безоплатній основі, перенести 
«центр ваги» владних повнова-
жень на місцевий рівень, у міста 
та інші населені пункти, що має 
важливе значення для розбудо-
ви громадянського суспільства.

З кількісними показниками 
зв’язані якісні показники дер-
жавного апарату управління 
(«державної машини»). Йдеть-
ся про належне кадрове забезпе-

чення органів держави чесними, 
висококваліфікованими, патріо-
тично налаштованими кадрами 
фахівців.

Що стосується Нмд (наявних 
можливостей держави контро-
лювати чиновників), то поряд зі 
скороченням їх чисельності до 
розумних потреб, є невідклад-
ним до вирішення питання опти-
мізації їх дозвільних та забо-
роняючих повноважень у бік 
розумного, наукового обґрунто-
ваного зменшення. Поряд з цим, 
необхідне, вже задеклароване 
на державно-політичному рів-
ні, створення спрощених прозо-
рих структур вирішення питань 
реалізації законних інтересів 
і потреб громадян. Чиновники 
повинні не керувати, дозволя-
ти чи забороняти або вирішува-
ти, а обслуговувати ці інтереси 
та потреби. Ця продуктивна ідея 
все ще потребує свого нагально-
го вирішення.

ІV. Проблема забезпечення 
гармонізації, збалансованості 
між гілками влади: законодав-
чої, виконавчої та судової. Нові 
життєві реалії вимагають корек-
ції механізму розподілу владних 
функцій між гілками влади.

Законодавча гілка влади сьо-
годні наділяє виконавчу, судо-
ву владу і, що парадоксально, 
саму себе відповідними владни-
ми повноваженнями. Звичайно, 
що при цьому Верховна Рада, 
у першу чергу, дбає про влас-
ну компетенцію, своє станови-
ще у суспільстві, становище 
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му чітко вимальовується праг-
нення «прибрати до рук» владу 
виконавчу і владу судову. Тим 
самим, образно висловлюючись, 
«ковдра влади», більшою части-
ною, перебуває у руках влади 
законодавчої. Таке її домінуюче 
становище суперечить доктри-
ні розподілу влади, не працює 
ефективно механізм зрівнова-
ження цих трьох гілок влади, 
що сприяє їх корумпованості. 
Цей стан також суперечить заса-
дам громадянського суспіль-
ства.

Необхідна реструктуризація 
(демонополізація) законодав-
чої влади та перехід до законо-
творчого плюралізму створення 
механізму законодавчих рів-
новаг, що послужить подаль-
шій реалізації конституційних 
принципів народовладдя, стане 
додатковою гарантією стабіль-
ності законодавчої діяльності, 
а отже і влади та суспільства, 
сприятиме протидії корупції. У 
цьому контексті, як думається, є 
можливим бачення трьох суб’єк-
тів законотворчості: а) Всеук- 
раїнський референдум, про що 
вже йшлося вище; б) Верхов- 
на Рада; в) Президент Украї-
ни. Зрозуміло, що це незвично 
бо міняє уяву про владу законо-
давчу і ніби наділяє Президента 
додатковими функціями. Згід-
но Конституції України, Пре-
зидент є главою держави, а не 
главою виконавчої влади. Орга-
ни влад законодавчої, виконав-

чої та судової входять в меха-
нізм держави. Він, відповідно до 
ст. 102 Конституції, є гарантом 
державного суверенітету, тери-
торіальної цілісності України, 
додержання Конституції Украї-
ни, прав і свобод людини і грома-
дянина. В силу цього, природно, 
йому належать функції суб’єк-
та законотворчості і це не лише 
право вето і підпису законів.

Кожен з цих суб’єктів (Пре-
зидент, Верховна Рада, Все- 
український референдум) матиме 
можливість певним чином урів-
новажувати інших, виконуючи 
свої повноваження. Очевидно, що 
в цьому випадку можна говорити 
не про президентську, парламент-
ську, президентсько-парламент-
ську, парламентсько-президент-
ську республіку, а про народну 
республіку. І головне – виклю-
читься, або принаймні мінімі-
зується, можливість, коли сус-
пільство може стати заручником 
періодичної і тривалої парла-
ментської кризи, свідками черго-
вої з яких ми є тепер.

Перехід до законодавчого  
плюралізму доцільно здійснити 
на рівні Конституційного зако-
ну «Про владу в Україні» або 
у самій Конституції України у 
випадку прийняття її на Все- 
українському референдумі. 

Народ як носій, єдине джере-
ло державної влади (ст. 5 Кон-
ституції України), уповноваже-
ний безпосередньо визначати 
через названий вище Конститу-
ційний Закон, чи відразу у Кон-
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ституції України, всі принци-
пи організації системи органів 
влади в державі, їх повноважен-
ня, і в тому числі і повноважен-
ня Верховної Ради України. Все 
це, як уже зазначалося, дозво-
лить застабілізувати як Консти-
туційні Закони і Конституцію 
України, так і весь законодав-
чий процес, чітко виробити межі 
законодавчих повноважень наз-
ваних вище трьох суб’єктів зако-
нотворчої діяльності, а відтак і 
нормалізувати суспільне жит-
тя в цілому, запобігти колапсу  
і аномії влади в умовах можливої 
парламентської кризи, відкрити 
широко простір для реформацій-
них процесів.

Такий підхід сприятиме та- 
кож зменшенню «корупційно-
го впливу» на владу законодав-
чу. Скептики твердять, що народ 
ніби то нездатний приймати 
закони, йому важко розібрати-
ся в складних хитросплетіннях 
механізму правового регулюван-
ня, але те ж саме можна сказати 
і про Верховну Владу, яка є пря-
мим віддзеркаленням суспільства 
і де майже немає, на відміну від 
суспільства, висококваліфікова-
них юристів. Друге, а чи потрібно 
в Конституційних Законах випи-
сувати найдрібніші деталі пра-
вового регулювання? Очевидно, 
що ні. В них мають містити-
ся зрозумілі для всіх принци-
пи регулювання тих чи інших 
суспільних відносин. Третє, а чи 
дійсно народ перебуває в тако-
му стані? Його інтелектуальний 

державницький потенціал, як 
свідчить Майдан, АТО достатньо 
високий. Люди прагнуть серйоз-
них політичних і економічних 
змін в Україні.

Про Всеукраїнський референ-
дум вище вже, в загальних рисах, 
окреслені методологічно-прак-
тичні рекомендації. Тепер щодо 
Верховної Ради України. В засо-
бах масової інформації, в науко-
вих джерелах накопичилося ряд 
достатньо обґрунтованих пре-
тензій до організації та діяль-
ності Верховної Ради України. 
Зокрема, що вона: а) є необґрун-
товано велика за чисельністю, а 
фінансові можливості держави 
в умовах кризових явищ обме-
жені. В США наприклад, на 314 
мільйонів населення, 435 осіб – 
у Палаті представників та 100 
осіб – у Сенаті. В Російській 
Федерації – 450 осіб у Держав-
ній Думі та 166 осіб у Раді Феде-
рації – на більш ніж 143 міль-
йони населення. Федеративна  
Республіка Німеччина – 622 осо-
би в Бундестазі та 69 осіб у Бун-
десраті при чисельності насе-
лення 83 мільйони. «Перебір» 
кількості депутатів в Україні 
на приблизно, за різними оцін-
ками, 42-44 мільйони населен-
ня очевидний, не кажучи вже 
про фактор фінансової спро-
можності української держави; 
б) діє неоперативно в часі, маю-
чи надмірно забюрократизова-
ну процедуру прийняття зако-
нів – кілька їх читань, а тому 
законодавство нерідко відстає 
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ства; в) є значно корумпованою  
і непрофесійною за якісним скла-
дом народних депутатів – від-
сутність, як правило, належної 
юридичної освіти; г) використо-
вується окремими народними  
депутатами як «схованка» від 
можливих переслідувань за про-
типравну діяльність; д) служить 
окремим народним депутатам 
надійним щитом для збережен-
ня і примноження майнових 
статків, нерідко набутих нечес-
ним чи протиправним шляхом; 
е) морально-етична поведінка 
окремих народних депутатів, як 
під час проведення засідань Вер-
ховної Ради, так і їх поведінка 
поза межами Верховної Ради є 
неприйнятною; є) має місце низь-
кий рівень участі ряду народ-
них депутатів в роботі Верховної 
Ради; ж) вона перетворилася в 
політико-економічний клуб «за 
інтересами», де переважає полі-
тична демагогія; з) появилися 
«штатні» народні депутати, які 
обиралися до Верховної Ради 
багаторазово, а ефекту їх робо-
ти не видно; и) вона фактично 
відмежувалася від народу через 
прийняте нею ж законодавство. 
Це найбільш «м’які» претензії 
до Верховної ради.

Народ не має реальної мож-
ливості впливати як на обра-
них ним народних депутатів, 
так і на діяльність Верховної 
Ради в цілому. Виникає питан-
ня – чому за все це повинен пла-
тити народ в умовах, коли не 

вистачає коштів на елементарні 
потреби життя людини: медичне 
обслуговування, освіту і дороги?

Таким чином, сьогодні вже 
немає сумніву, що Верховна 
Рада України, в наявному орга-
нізаційному кількісно-якісно-
му варіанті, є, в певній мірі, ко- 
румпованим, малокомпетент-
ним, громіздким, заполітизова-
ним, непрофесійним, неоператив-
ним, суперечливим в своїх діях, 
невиправдано дорогим і мало- 
ефективним органом держави.  
В силу цього вона нерідко галь-
мує прогресивний розвиток всьо-
го суспільства. Отже, сама ідея 
парламентаризму, в особі такого 
варіанту Верховної Ради Укра-
їни, в такому її кількісно-якіс-
ному складі, а також з таким 
правовим статусом, формами 
і методами діяльності, вияви-
лася значною мірою скомпро-
метованою, а сама вона – ін- 
струментально нездатною ефек- 
тивно здійснювати законодав-
чу діяльність, забезпечувати 
розбудову демократичної, пра-
вової, соціальної держави та 
громадянського суспільства в 
Україні.

Не випадково надії виборців 
на те, що «ось на цей раз» вони 
оберуть таку Верховну Раду, яка 
зможе вивести країну на шлях 
прогресивного розвитку, знову 
розбивалися об реалії соціальної 
діяльності. Закономірно вини-
кає питання як виправити ситу-
ацію? Первинними можуть бути 
такі міркування.
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По-перше, нині правове ста-
новище Верховної Ради, як уже 
зазначалося, гіперболізоване, 
перебільшене самою Верховною 
Радою України. Тут є певні під-
стави говорити, про зловживан-
ня нею законодавством у своїх 
інтересах (мали місце: довіль-
не встановлення оплати влас-
ної праці, пільги, преферен-
ції, наявний окремий правовий 
статус, суб’єктивні підходи до 
розподілу державного бюдже-
ту тощо). І немає гарантій, що 
подібна ситуація не повториться 
знову, в черговий раз, з якогось 
життєво важливого питання. 
Верховна Рада фактично домі-
нує над іншими гілками влади: 
виконавчою і судовою. Розподіл 
повноважень між ними, таким 
чином, розбалансований. 

Гілки влади мають бути рівно-
правними в джерелі легітимності 
своїх повноважень, які вони, як 
уже зазначалося, повинні отри-
мати безпосередньо від носія 
суверенітету і єдиного джере-
ла влади – народу через Консти-
туційний Закон «Про владу в 
Україні» або через Конституцію 
України, прийняті на Всеукра-
їнському референдумі.

Верховна Рада України не 
повинна мати права наділяти 
саму себе, а особливо інші гілки 
влади владними повноваження-
ми, визначити свій і їхній пра-
вовий статус. Нині фактично 
інші гілки влади певною мірою 
залежні від Верховної Ради 
України. Вона є ніби доміную-

чим центром влади, що супере-
чить науковим засадам поділу 
влади на законодавчу, виконав-
чу та судову, а також засадам 
громадянського суспільства.

Правовий статус Верховної 
Ради України, враховуючи наве-
дене вище, слід оптимізувати до 
розумних меж, внаслідок чого 
вона не зможе приймати зако-
ни всупереч Конституційним 
Законам і Конституції України. 
Якщо Конституція України буде 
прийнята Всеукраїнським рефе-
рендумом, то Верховна Рада 
України, як уже зазначалося, 
також не матиме права вносити 
до неї зміни. Це значною мірою 
вплине на забезпечення ста-
більності конституційних прин-
ципів правового регулювання,  
а отже стабільності системи вла-
ди, підвищить її ефективність, 
забезпечить стабільність сус-
пільної ситуації, а в кінцевому 
рахунку, – ефективність рефор-
маційних процесів і, в тому чис-
лі, протидії корупції.

Через Всеукраїнський рефе-
рендум, як думається, слід вирі-
шити наступні організаційно- 
правові питання забезпечен-
ня якості роботи Верховної Ради 
України:

1) про відхід від неадекват-
ної системи виборів депутатів  
«у авоськах» (оптом – у гос-
подарських пакетах) – за пар-
тійними списками чи то від-
критими, чи то закритими. 
Запропонована система партій-
них виборів скомпрометувала  
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продаж місць у Верховній Раді 
України (за місце у списку), під-
куп виборців та інші ганебні 
вчинки. Як показала практика, 
партії включали до своїх списків 
не завжди тих, хто складає інте-
лектуальний потенціал Укра-
їни і може забезпечити високу 
якість законодавства. Виявило-
ся, що, попри демагогічні запев-
нення про політичну відпові-
дальність партій, вони реально 
ні за що не відповідають.

Крім того, партії, які разом 
усі взяті становлять десь 4-5% 
від чисельності українського 
населення, фактично узурпува-
ли владу, що є грубим порушен-
ням засад демократії. Нерідко 
чисельність партії «дута», або 
вона є «кишеньковою» партією  
якогось олігархічного клану, 
який спритно використовує її 
для просунення «своїх» людей 
до Верховної Ради з метою впли-
ву на її діяльність. Такого виду 
партії – головне знаряддя коруп-
ціонерів. Якщо дивитися реаль-
но і об’єктивно, не впадаючи в 
ідеалізм, то слід визнати, що 
класичних партій парламент-
ського типу в Україні немає. Не 
слід видавати бажане за дійсне, 
не ставити «воза наперед коня». 
Спочатку треба мати партії пар-
ламентського типу, а тоді вже 
надавати їм відповідний вибор-
чий статус.

Вихід із ситуації – партії 
мають висувати своїх канди-
датів у виборчих округах чи 

нових адміністративно-терито-
ріальних утвореннях, на рівні 
з іншими суб’єктами виборчого 
процесу, і власне там доводити 
переваги, якості свого канди-
дата. Партії повинні «вирости» 
на цьому ґрунті до рівня пар-
ламентських, набути професій-
ності, злитися з народом і бути 
його органічною частиною, вбо-
лівати за його інтереси та потре-
би. Тому вибори за партійни-
ми списками є передчасними. 
Думається, що це треба врахува-
ти у законодавстві про вибори;

2) про запровадження вибор-
чих цензів до кандидатів у депу-
тати: освіта, вік, практичний 
стаж роботи, суспільно-мораль-
на характеристика, відсутність 
притягнення до кримінальної 
відповідальності за умисні зло-
чини, кількість разів обрання 
депутатом Верховної Ради Укра-
їні. Такі цензи широко вико-
ристовуються у багатьох штатах 
США та в інших державах.

Варіант: при двохпалатному 
варіанті законодавчого органу 
можливе поєднання розшире-
них виборчих цензів і звужених 
виборчих цензів. Верхня палата 
(наприклад, Народна Рада) оби-
рається з використанням розши-
рених цензів для забезпечення 
професійності в законотворчо-
сті. Нижня палата (наприклад, 
Народні Збори) обирається, як 
суто представницький орган,  
з використанням звуженого 
обсягу виборчих цензів (ст. 76 
Конституції України).
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3) про кількісний склад Вер-
ховної Ради України: 450, 300 чи 
150 народних депутатів. Можна 
з впевненістю сказати, що народ 
проголосує за його склад з 150 
народних депутатів. Тобто, по 6 
народних депутатів від кожної 
області та АР Крим (або відповід-
на кількість від кожного Краю –  
у випадку переходу до таких адмі-
ністративних одиниць) чого воче-
видь достатньо. Думається, що 
децентралізація, яка вже, образ- 
но висловлюючись, «в доро-
зі» має змінити систему вибо-
рів до Верховної Ради України. 
Наприклад, якщо змінювати 
адміністративно-територіаль-
ний устрій з переходом до поді-
лу України на Краї, які можуть 
бути водночас наближено рівно-
населені, то: кожен Край оби-
рає своїх представників до Вер-
ховної Ради і не обов’язково на 
5 років. Можливе обрання депу-
татів від Країв на один рік або на 
кожне засідання Верховної Ради  
(у випадку делегування їх загаль-
ними зборами громад відповідної 
території чи цілого Краю). При 
цьому необхідно передбачити, 
що до Верховної Ради може бути 
обрано лише особу, яка прожи-
ває в адміністративній одиниці 
постійно не менше десяти років. 
Потрібно позбутися «штатних» 
Київських висуванців у депутати, 
яким байдужі інтереси територій;

4) про роботу депутатів на 
постійній оплатній основі чи у 
сесійному порядку і на безоплат-
ній основі, як це було за часів 

УРСР. Відповідь Всеукраїнсько-
го референдуму на це питання 
також не важко спрогнозувати;

5) чи має користуватися на- 
родний депутат правом недотор-
каності? Питання контравер-
сійне, але відповідь більшості 
народу за підсумками Всеукра-
їнського референдуму буде, як 
видається, негативною.

6) скільки разів одна й та ж 
особа може обиратися до Вер-
ховної Ради України? Думаєть-
ся, що, як і Президент України, 
не більше двох разів, що може 
підтвердити Всеукраїнський ре- 
ферендум; 

7) про назву законодавчо-
го органу: Верховна Рада чи 
Народна Рада. Позитивна відпо-
відь щодо останньої назви може, 
хоча б формально, наблизити 
його до народу.

Коротко про повноваження  
Президента України у сфері 
законотворчості. За Президен-
том України має бути право вне-
сення на Всеукраїнський рефе-
рендум та до Верховної Ради 
проектів Законів України з будь-
яких питань життя країни. Вер-
ховна Рада повинна розглянути 
внесений Президентом закон у 
першочерговому порядку впро-
довж одного місяця.

Президента України потріб-
но, в умовах можливої парла-
ментської кризи чи інших винят-
кових умов, наділити правом 
видання Указів для урегулюван-
ня будь-якого питання у певній 
сфері суспільних відносин, за 
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яких віднесено до компетенції 
Всеукраїнського референдуму. 
Дані Укази Президента України 
мають діяти до того часу, доки 
Верховна Рада України прийме 
Закон з цього питання і коли 
він набуде чинності. Суспільні 
процеси, в ситуаціях можливої 
парламентської кризи повинні 
розвиватися в правовому, опера-
тивно вдосконалюваному полі.

Президент України має під-
писувати Закони України, прий- 
няті Всеукраїнським референду-
мом, Верховною Радою України. 
У випадках, коли прийнятий 
Верховною Радою закон супере-
читиме Конституційному Зако-
нові, Конституції України, між-
народному праву, або, коли він 
міститиме істотні прогалини в 
правовому регулюванні чи супе-
речливі положення, Президент 
України відмовляє у його під-
писанні і повертає до Верховної 
Ради України, або до Кодифіка-
ційної Комісії України (дивись 
далі), зі своїми зауваженнями 
для доопрацювання.

Таким чином, у випадку 
запровадження наведених вище 
принципів, Президент матиме 
реальні можливості для забез-
печення, зі свого боку, безпе-
рервності і ефективності зако-
нотворчого процесу з метою 
оперативного правового реа-
гування на виклики суспільно-
го життя та забезпечення про-
гресивного розвитку держави і 
суспільства.

V. Відсутність компетентно-
го державного законодавчого  
органу, здатного забезпечити 
розробку проектів законів на 
наукових засадах.

На сьогоднішній день склала-
ся парадоксальна ситуація при 
якій в державі відсутній єдиний 
орган який би системно готував 
науково обґрунтовані проекти 
законів, відповідав за їх якість. 
Ці проекти готують всі – «кому 
не лінь», переважно люди, які 
не мають глибокої уяви про 
принципи організації та функ-
ціонування держави, про право 
загалом та принципи правового 
регулювання зокрема. Найчас-
тіше ця «ноша» падає на Кабі-
нет Міністрів, чи підпорядко-
вані йому Міністерства, що не є 
їх функціональним завданням. 
Та й фахівців з юридичною осві-
тою найвищого наукового рів-
ня там практично немає. Крім 
того, наслідком такої ситуації 
є, так званий, «відомчий» під-
хід, коли відомство намагається 
нав’язати країні, народові своє, 
нерідко спонтанне, необґрунто-
ване, суб’єктивне, суперечливе 
бачення правового врегулюван-
ня суспільних відносин і нерід-
ко не на користь громадян, а що 
найгірше – корупційне лобію-
вання інтересів олігархічно-по-
літичних кланів.

Часто, окрилені «голим енту-
зіазмом», функцію підготов-
ки законопроектів виконують 
народні депутати, котрі, як пра-
вило, або взагалі не мають юри-
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дичної чи взагалі будь-якої вищої 
освіти, або, якщо окремі з них і 
мають цю освіту, то не найвищо-
го наукового рівня. В народі вір-
но кажуть, що на «голому енту-
зіазмі», без належного інтелекту 
не поїдеш, а якщо й поїдеш, то не 
далеко. Звідси – якість законів 
прямо залежить від якості Вер-
ховної Ради, її народних депута-
тів. Тому й не випадково «має-
мо те, що маємо» – часто низької 
якості, суперечливе, неефек-
тивне, заполітизоване, нерідко 
прийняте в інтересах вражених 
корупцією економіко-політич-
них кланів законодавство, яке 
не сприяє ефективній протидії 
корупції, а іноді викликає відо-
мі соціальні конфлікти, гальмує 
соціальний розвиток.

Найважливіші концептуаль-
ні підходи до розуміння ролі 
Державної кодифікаційної Ко- 
місії України:

1. Державна кодифікаційна 
Комісія України – єдиний дер-
жавний орган, який має бути 
наділений повноваженнями щодо 
розроблення законопроектів для 
їх розгляду на Всеукраїнському 
референдумі чи у Верховній Раді 
України.

2. Кодифікаційна Комісія Ук- 
раїни утворюється Президен-
том України за поданням Націо-
нальної академії правових наук 
України.

3. Кодифікаційна Комісія 
України утворюється у складі  
40-50 державних кодифікато-
рів (за рахунок, наприклад, ско-

рочення чисельності Верхов-
ної Ради через Всеукраїнський 
референдум).

4. Державним кодифікатором  
може бути особа не молодша 
40 років, яка є: громадянином 
України не менше 20 років, віль-
но володіє державною мовою, 
не притягалася до криміналь-
ної відповідальності за вчинен-
ня умисного злочину, має пози-
тивну моральну поведінку, має 
науковий ступінь доктора юри-
дичних наук та вчене звання 
професора.

Державний кодифікатор не 
наділяється правовим статусом 
державного службовця. Він є 
службовою особою.

5. Соціально-побутове забез-
печення державних кодифіка-
торів та гарантії їх діяльності 
мають бути на достатньо високо-
му рівні.

6. Державна кодифікаційна  
Комісія України діє на підста-
ві Закону України «Про коди-
фікаційну Комісію України», 
який приймається на Всеукра-
їнському референдумі. Це надій-
но убезпечить її від можливо-
го деструктивного впливу з боку 
Верховної Ради України, дозво-
лить розробляти проекти зако-
нів, необхідних для держави, а 
не в інтересах корумпованих еко-
номіко-політичних кланів, чи 
інших «зацікавлених» суб’єктів.

7. Державна кодифікаційна 
Комісія України повинна здій- 
снювати свою роботу відповід-
но до перспективного «Плану  
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6 кодифікації законодавства Ук- 
раїни», який складається на 5-10 
років і затверджується Прези-
дентом України за поданням 
Національної академії правових 
наук України.

Правом ініціювання перед 
Державною кодифікаційною Ко- 
місією України питання про роз-
роблення відповідних змін до 
чинного законодавства повинні 
мати: Президент України, Вер-
ховна Рада України, Кабінет 
Міністрів України, Уповнова-
жений Верховною Ради України 
з прав людини, Конституційний 
Суд України, Верховний Суд 
України, Антикорупційне Бюро 
України, Національна академія 
правових наук України.

8. Розроблений Державною 
кодифікаційною Комісією Укра-
їни проект Закону, разом з вис- 
новком Національної академії 
правових наук України, має пода-
ватися Президентові України, 
який вирішує питання про його 
винесення на Всеукраїнський 
референдум чи внесення на роз-
гляд Верховної Ради України.

Президент України має пра-
во повернути проект Закону на 
доопрацювання зі своїми заува-
женнями до Державної кодифі-
каційної Комісії України.

9. Депутати Верховної Ради 
України, розглядаючи внесе- 

ний Президентом України За- 
кон, голосують постатейно, а 
у випадку незгоди з окремими 
положеннями, пропонують свої 
зміни до нього. Такі пропозиції 
змін у концентрованому вигля-
ді направляються Головою Вер-
ховної Ради до Державної коди-
фікаційної Комісії України для 
їх розгляду по суті.

У випадку відмови Кодифіка-
ційною Комісією України щодо 
врахування відповідної пропо-
зиції щодо зміни законопроек-
ту, вона не може бути внесена 
повторно на її розгляд.

10. Рішення Державної коди-
фікаційної Комісії України не 
можуть бути оскаржені в судово-
му порядку.

11. Державна кодифікаційна 
Комісія України не проводить 
офіційного розгляду скарг, звер-
нень та подань тощо.

Викладені вище судження не 
позбавлені певних ознак дис-
кусійності як і інші судження 
щодо аналізу доволі складної 
української політико-правової 
дійсності. Запропоновані підхо-
ди не розглядаються автором як 
«істина в найвищій інстанції». 
Вони, образно висловлюючись, 
є наболілим закликом до дис-
кусії щодо вирішення практич-
них проблем ефективної проти-
дії корупції.
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THE LEGAL NATURE OF TESTIMONIES 
AND EXPLANATIONS OF THE SUSPECT 
IN THE CRIMINAL PROCEEDINGS  
OF UKRAINE*

Denis SHYNGAROV 
Postgraduate Student of the Department of Criminal Proce-
dure of Yaroslav the Wise National Law University (Ukraine)**

* Правова природа показань та пояснень підозрюваного в кримінальному провадженні України.
** Шингарьов Денис Олександрович – аспірант кафедри кримінального процесу Національно-
го юридичного університету імені Ярослава Мудрого (Україна).

Abstract
The article is devoted to the actual problem of practice and theory of criminal proce-

dure, consists in the definition such law categories, as testimonies and explanations of 
the suspect in the criminal proceedings and finding out correlation between them. These 
questions connected with realization of such general principle of criminal proceedings as 
a freedom from self-incrimination and right to not testify against close relatives and fa- 
mily members. According to this principle, no one shall be compelled to admit their guilt 
of a criminal offence or to give explanations, testimonies, which may serve a ground for 
suspecting them or charging with a commissions of a criminal offence.

Based on the analysis of the doctrinal approaches to the definitions of such categories 
as testimonies and explanations, the author makes a conclusion, that the suspect can give 
a testimonies not only in the process of the interrogation. The testimony also can be given 
at the such investigative actions, as: the presentation of a person for identification, the 
search, the inspection, the investigative experiment and the examination of an indivi- 
dual. But current CPC of Ukraine provides that testimonies are reports, given only in the 
course of interrogation.

Besides, the author gives definition of explanations of the suspect and shows the cir-
cumstances, when these explanations of such participant of criminal proceedings can be a 
structural part of his testimonies.

Key words. Criminal proceedings, pre-trial investigation, investigative actions, inter-
rogation, suspect, testimonies, explanations.

Серед комплексу прав підо-
зрюваного, які він може реалізу-
вати під час проведення допиту 
на стадії досудового розсліду-
вання, особливої уваги набува-
ють права, які по суті є фунда-
ментальними під час проведення 
цієї слідчої (розшукової) дії. 

Йдеться про право підозрювано-
го не говорити нічого з приводу 
підозри проти нього або у будь-
який момент відмовитися від-
повідати на запитання (п. 4 ч. 3  
ст. 42 КПК України), а також 
право давати пояснення, пока-
зання з приводу підозри чи 
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6 в будь який момент відмови-
тися їх давати (п. 5 ч. 3 ст. 42 
КПК України). Ці два окремих 
права підозрюваного базуються 
на такій загальній засаді кримі-
нального провадження, як свобо-
да від самовикриття та право не 
свідчити проти близьких роди-
чів та членів сім’ї, що передбаче-
но ст. 18 КПК України. В той же 
час, законодавець надав легаль-
не визначення тільки понят-
тю «показання». Відсутність в 
КПК України чіткого розумін-
ня того, що являють собою пояс-
нення підозрюваного, ускладнює 
реалізацію права цього учасни-
ка кримінального проваджен-
ня на їх надання. Отже, виникає 
необхідність розробки доктри-
нального визначення поняття 
«пояснення» підозрюваного та 
встановлення його співвідношен-
ня з поняттям «показання».

Питання, присвячені розумін-
ню понять «показання» та «пояс- 
нення» підозрюваного в кримі-
нальному процесі завжди пере-
бували в центрі уваги вчених. 
Зокрема, свої праці окреслено-
му питанню присвятили такі 
дослідники, як С. П. Бекешко, 
В. Л. Будников, Ю. М. Гроше-
вий, В. О. Лазарєва, Є. А. Мат-
вієнко, С. О. Новіков, О. В. По- 
бєдкін, Є. В. Повзик, Д. В. Попов, 
С. М. Стахівський, І. Я. Фой-
ницький та ін. Не можна здій- 
снити повного та комплексного 
дослідження зазначених питань 
без теоретичного підґрунтя, 
розробленого відомими вченими- 

криміналістами, такими як: 
В. А. Журавель, В. О. Коно-
валова, В. Ю. Шепітько та ін.  
В той же час, чітке встановлен-
ня в КПК України 2012 р. двох 
окремих прав підозрюваного – 
«давати показання» та «давати 
пояснення» значно загострило 
необхідність у розумінні значен-
ня змісту кожної з цих правових 
категорій і встановлення спів-
відношення між ними.

Відповідно до ч. 1 ст. 95 КПК 
України, показання – це відо-
мості, які надаються в усній або 
письмовій формі під час допиту 
підозрюваним, обвинуваченим, 
свідком, потерпілим, експертом 
щодо відомих їм обставин у кри-
мінальному провадженні, що 
мають значення для цього кри-
мінального провадження. Роз-
мірковуючи над питанням про 
те, що показання являють собою 
спосіб опосередкованого пізнан-
ня події злочину, В. О. Лаза-
рєва та Д. В. Попов вказують, 
що показання не існують у від-
риві від свого носія, тобто від осо-
би. Показання – це мова, потік 
словесно оформленої (знакової) 
інформації; це не стільки резуль-
тат, скільки процес передачі 
інформації, який здійснюєть-
ся за посередництвом мовного 
спілкування. Змістом показань є 
ті відомості, які особа, що допи-
тується передає1. В свою чергу, 

1 Лазарева В. А., Попов Д. В. Проблемы 
использования свидетельских показаний в 
уголовном процессе. – М.: «Юрлитинформ», 
2009. – C. 17
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відомості, які містяться в пока-
заннях, на думку В. Л. Буднико-
ва, являють собою певним чином 
трансформовану свідомістю 
людини інформацію про сприй-
няті нею обставини злочину1. 

Аналізуючи наведене вище 
легальне визначення поняття 
«показання», Є. В. Повзик зазна-
чає, що КПК України не розріз-
няє окремі види показань залеж-
но від процесуального статусу 
суб’єкта, від якого вони отрима-
ні, що пояснюється однаковою 
правовою природою цього дже-
рела доказів. Дослідник звертає 
увагу, що в той же час, проце-
суальний статус суб’єкта пока-
зань безпосередньо впливає на: 
1) визначення значення тих чи 
інших показань у кримінально-
му провадженні; 2) процесуаль-
ну форму їх отримання2.

В кримінальних процесуаль-
них дослідженнях, які проводи-
лися до прийняття КПК Украї-
ни 2012 р., визначення показань 
було прив’язане до процесуаль-
ного статусу особи, яка надава-
ла такі показання і відповідно, 
варіювалося залежно від ньо-
го. Крім того, в процесі аналізу 
таких визначень виникає проб- 
лема, яка обумовлена тим, що 
за КПК України 1960 р. статус 
підозрюваного мала особа, яка 
1 Будников В. Л. Показания в уголовном 
судопроизводстве. – М.: Издательство «Юрлит- 
информ», 2009. – С. 9
2 Повзик Є. В. Правові наслідки визнання 
підозрюваним, обвинуваченим своєї вини 
(порівняльно-правове дослідження): моногра- 
фія. – Х.: Право, 2014. – С. 42

або була затримана за підозрою 
у вчиненні злочину або щодо 
якої було застосовано запобіж-
ний захід до винесення постано-
ви про притягнення її як обвину-
ваченого (ст. 43-1 КПК України 
1960 р.). В свою чергу, обвинува-
ченим визнавалася особа, щодо 
якої в установленому КПК Ук- 
раїни 1960 р. порядку була вине-
сена постанова про притягнення 
як обвинуваченого. Після при-
значення справи до судового 
розгляду обвинувачений набу-
вав статусу підсудного (ст. 43  
КПК України 1960 р.). В той 
же час, КПК України 2012 р. 
вніс суттєві зміни у визначен-
ні моменту набуття відповід-
них статусу прав таких суб’єктів 
кримінального провадження, як  
підозрюваний та обвинуваче-
ний. З огляду на такі зміни, ми 
повинні констатувати, що сьо-
годні, протягом всієї стадії досу-
дового розслідування ведеться 
мова виключно про підозрюва-
ного. Саме через це, в наукових 
працях, які з’явилися до поя-
ви КПК України 2012 р., визна-
чення показань такого учасни-
ка кримінального провадження, 
як підозрюваний не буде збігати-
ся за змістом з тим, яке існує сьо-
годні. Тому, для збереження зміс-
товного навантаження, вважаємо 
за можливе наводити визначен-
ня поняття показань обвинува-
ченого, зі вказівкою на те, що 
за умов чинності КПК Украї-
ни 2012 р., такі показання не- 
обхідно вважати показаннями  
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речності виникають і при аналі-
зі визначень показань обвинува-
ченого, які містяться в працях 
російських дослідників, оскіль-
ки законодавство РФ, в цій час- 
тині, успадкувало модель кри-
мінального процесу, яка була 
спільною для наших держав за 
радянських часів. 

Так, Ю. М. Грошевий та С. М. Ста-
хівський визначали показання 
обвинуваченого (підозрюваного в 
розумінні КПК України 2012 р.),  
як «усне повідомлення, зро-
блене в установленому законом 
порядку особою, щодо якої вине-
сено постанову про притягнен-
ня як обвинуваченої, з приводу 
пред’явленого обвинувачення 
та інших обставин, що мають 
значення у справі»1. Змістовни-
ми характеристиками такого 
визначення показань підозрю-
ваного, з огляду на положення 
чинного КПК України, є 1) розу-
міння їх як усних повідомлень; 
2) ці повідомлення зроблені з 
приводу повідомленої підозри; 
3) або з приводу інших обставин, 
які мають значення для кримі-
нального провадження.

Досліджуючи поняття «пока-
зання обвинуваченого» (підоз- 
рюваного в розумінні КПК 
України 2012 р.), С. О. Новіков 
дійшов до висновку, що в тео-
рії кримінального процесу скла-

1 Грошевий Ю. М., Стахівський С. М. Докази і 
доказування у кримінальному процесі: наук.-
практ. посіб. – К.: КНТ, Вид. Фурса С. Я.,  
2006. – С. 176-177.

лося три підходи до вирішення 
питання про те, які саме відо-
мості, що повідомляються осо-
бою утворюють показання тако-
го виду2. В основу цих підходів 
покладено джерело отримання 
показань.

В першому з цих підходів ре- 
презентоване найбільш широке 
розуміння поняття показань підо- 
зрюваного. Таке їхнє розумін-
ня відображене в праці І. Я. Фой- 
ницького, який визначав пока-
зання як всякого роду заяви,  
що «йдуть» від особи та спрямова-
ні на доказування існування або 
не існування тих чи інших обста-
вин3. Сьогодні, серед дослідників, 
вказаного підходу дотримується 
В. Л. Будников, який пише, що 
в сфері кримінального судочин-
ства показання являють собою 
форму повідомлення (словесної 
передачі) певних відомостей про 
обставини злочинної події осо-
бою, яка спостерігала ці обстави-
ни, особі, уповноваженій давати 
їм правову оцінку4.

У другому та третьому підході 
представлено шляхи вирішення 
одного з найбільш дискусійних 
питань теорії кримінального 
процесу, в частині дослідження  
показань, як процесуального 

2 Новиков С. А. Показания обвиняемого в сов- 
ременном уголовном процессе России [Элек- 
тронный ресурс]: Дис. … канд. юрид. наук:  
12.00.09. – М.: РГБ, 2003. – С. 15.
3 Фойницкий И. Я. Курс уголовного судо- 
производства. – СПб., 1910, Т. 2. – С. 261
4 Будников В. Л. Показания в уголовном судо- 
производстве. – М.: «Юрлитинформ», 2009. –  
С. 11.
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джерела інформації. Це питання 
полягає в тому, чи слід визнава-
ти показаннями підозрюваного 
відомості, які були повідомлені 
ним тільки під час допиту або ж 
до них необхідно включати й ті, 
що надавалися під час проведен-
ня інших слідчих (розшукових) 
дій?

Так, у відповідності до дру-
гого підходу, запропонованого 
С. О. Новіковим, показаннями 
обвинуваченого (підозрюваного у 
розумінні КПК України 2012 р.) 
є відомості, які повідомлені ним 
при проведенні слідчих (розшу-
кових) дій з його участю, такі 
свідчення можуть бути викла-
дені під час допиту, висловле-
ні під час провадження обшуку 
або огляду з його участю, пові-
домлені ним при його освіду-
ванні. Показаннями також про-
понується вважати відомості, 
які мають відношення до спра-
ви та викладені в письмовій 
заяві, клопотанні на ім’я слід-
чого1. Так само вважають і такі 
дослідники, як С. П. Бекешко, 
Є. О. Матвієнко2, О. В. Смірнов та 
К. Б. Каліновський3, В. О. Лаза-

1 Новиков С. А. Показания обвиняемого в 
современном уголовном процессе России 
[Электронный ресурс]: Дис. … канд. юрид. 
наук: 12.00.09. – М.: РГБ, 2003. – С. 15-16.
2 Бекешко С. П., Матвиенко Е. А. Подозре- 
ваемый в советском уголовном процессе. – 
Минск: «Вышэйш. школа», 1969. – С. 63.
3 Смирнов А. В., Калиновский К. Б. Уголовный 
процесс: учебник / под общ. ред. проф.  
А. В. Смирнова. – 4-е изд., перераб. и доп. – 
М.: КНОРУС, 2008. – С. 412.

рєва та Д. В. Попов4. Останні, 
зокрема, звертають увагу на те, 
що низка слідчих (розшукових) 
дій містить в собі елементи допи-
ту і, як наслідок, всі передбаче-
ні законом гарантії прав допи-
туваних осіб, навіть при умові 
відсутності відповідної вказів-
ки в правовій нормі, яка відно-
ситься до перевірки показань на 
місці, очної ставки чи впізнан-
ня, повинні застосовуватися і в 
ході цих слідчих дій. Наприк- 
лад, свідку має бути забезпе-
чено право запросити для уча-
сті в слідчих діях адвоката5.  
В рамках такого підходу до розу-
міння показань було сформульо-
вано визначення показань підо- 
зрюваного, що запропоновано 
Є. В. Повзиком, який вказує, що 
під останніми необхідно розу-
міти «відомості, які надають-
ся в усній або письмовій фор-
мі під час допиту, пред’явлення 
для впізнання, слідчого експе-
рименту, обшуку, огляду, осві-
дування особою, яку затримано 
за підозрою у вчиненні кримі-
нального правопорушення чи 
якій повідомлено про підозру з 
приводу повідомленої підозри 
та всіх відомих їй обставин, які 
можуть мати значення для роз-
слідування кримінального пра-
вопорушення і обґрунтування 
процесуальних рішень слідчого 

4 Лазарева В. А., Попов Д. В. Проблемы ис- 
пользования свидетельских показаний в уго- 
ловном процессе. – М.: «Юрлитинформ», 
2009. – C. 51.
5 Там само. – C. 52.
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6 і прокурора»1. Саме такий під-
хід, на нашу думку, відображає 
повне і точне уявлення про зміст 
показань підозрюваного. 

Цікаве бачення, стосовно мож- 
ливості визнання показаннями 
відомостей, повідомлених під 
час проведення інших процесу-
альних дій висловив В. Л. Буд-
ников. Дослідник зазначив, що 
при повідомленні таких відомо-
стей під час проведення слідчого 
експерименту, відбувається своє- 
рідне суміщення процесуальної 
форми отриманих доказів – про-
токолу слідчого експерименту 
та показань…, що структурно 
утворюють зміст описової части-
ни протоколу, однак таких, що 
при цьому є цілком самостійним 
видом кримінальних доказів2.

Третій підхід, запропонова-
ний С. О. Новіковим, ототож-
нює показання обвинуваченого 
(підозрюваного в розумінні КПК 
України 2012 р.) з відомостями, 
які даються ним тільки під час 
проведення допиту. Саме такий 
підхід і було закріплено в ч. 1 ст. 95  
КПК України при визначен-
ні поняття «показання». Док-
тринальним прикладом такого 
розуміння показань є визначен-
ня О. В. Побєдкіна, який розуміє 
під показаннями обвинувачено-
го (підозрюваного, в розумін-
1 Повзик Є. В. Правові наслідки визнання 
підозрюваним, обвинуваченим своєї вини (по- 
рівняльно-правове дослідження): монографія. – 
Х.: Право, 2014. – С. 42.
2 Будников В. Л. Показания в уголовном судо- 
производстве. – М.: «Юрлитинформ», 2009. –  
С. 52.

ні КПК України 2012 р.) зроб- 
лені на допиті в передбаченому 
законом порядку повідомлен-
ня обвинуваченого про обстави-
ни, які підлягають встановлен-
ню в даній справі, про докази, 
які знаходяться в справі, які є, 
разом з тим, його поясненнями 
з приводу пред’явленого обви-
нувачення, а також інші відомо-
сті, які обвинувачений вирішив 
за необхідне повідомити слідчо-
му (суду)3. 

Аналогічної думки дотриму- 
ються В. М. Григор’єв та 
В. М. Яшин4. Проте в наведе-
ному визначенні зустрічаєть-
ся таке поняття, як «пояснен-
ня», яке у відповідності до КПК 
України не є тотожним понят-
тю «показання підозрюваного». 
Так, термін «показання» в юри-
дичній науці та практиці має 
тільки процесуальне значення, 
що не можна сказати про «пояс-
нення». Розмірковуючи над ос- 
таннім, в першу чергу, згадуєть-
ся право оперативних підрозді-
лів опитувати осіб за їх згодою 
(п. 1 ч. 1 ст. 8 Закону Украї-
ни «Про оперативно-розшукову 
діяльність» від 18.02.1992 р.),  
а також такий превентивний 
поліцейський захід, як опиту-
вання особи (ст. 33 Закону Укра-
їни «Про Національну поліцію» 
3 Победкин А. В. Показания обвиняемого в 
уголовном процессе [Электронный ресурс]: 
Дис. …канд. юрид. наук: 12.00.09 . – М.: РГБ, 
2003. – С. 46.
4 Григорьев В. Н., Победкин А. В., Яшин В. Н. 
Уголовный процесс: учебник. –  М.: Эксмо, 
2005. – С. 185.
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від 02.07.2015 р. № 580-VIII). 
З цього приводу вчені, зокре-
ма, М. А. Погорецький, відзна-
чають, що пояснення осіб відно-
сяться до пізнавальних засобів і 
документів оперативно-розшу-
кової діяльності1. З огляду на 
це, О. В. Смірнов та К. Б. Кали-
новський пишуть, що отриман-
ня пояснень необхідно відмежо-
вувати від допиту, оскільки 
воно не є процесуальною дією2. 
Однак з огляду на чинне кримі-
нальне процесуальне законодав-
ство України, сьогодні термін 
«пояснення» набув також і про-
цесуального значення, що об- 
умовлює необхідність його з’ясу-
вання.

Дослідники вказують, що в 
теорії та практиці немає єдно-
сті поглядів з приводу того, що 
становить собою зміст пояснень 
в кримінальному процесі, та 
яким чином вони співвідносять-
ся з таким джерелом доказів, 
як показання. С. П. Бекешко та 
Є. А. Матвієнко, дійшовши вис-
новку про те, що за своїм змістов-
ним значенням і «показання» і 
«пояснення» являють собою роз-
повідь особи про відомі їй яви-
ща, події, факти, вказують, що  
не дивлячись на це, показан-
нями може бути названа лише 

1 Погорецький М. А. Функціональне призна- 
чення оперативно-розшукової діяльності у 
кримінальному процесі: монографія. – Х.: 
Арсіс, ЛТД, 2007. – C. 80, 284.
2 Смирнов А. В. Уголовный процесс: учеб- 
ник / А. В. Смирнов, К. Б. Калиновский;: под 
общ. ред. А. В. Смирнова. – 4-е изд., перераб. и 
доп. – М.: КНОРУС, 2008. – С. 412.

така розповідь будь-якої особи, 
поясненням же – тільки розпо-
відь особи, яка підозрюється або 
вважається винуватцем дано-
го явища, події, факту. Інши-
ми словами, будь-яке пояснення 
може бути названо показанням, 
але не всяке показання, а тіль-
ки показання підозрюваного або 
дійсного винуватця події, про 
цю ж подію, може бути назва-
но поясненням3. В той же час, 
таке розуміння співвідношення 
між показаннями та пояснення-
ми не відповідає чинному на сьо-
годнішній день законодавству 
України, оскільки п. 6 ч. 1 ст. 56 
КПК України наділяє правом 
давати пояснення і потерпілого.

О. В. Волколуп та Ю. Б. Чупіл-
кін зазначають, що наслідком 
реалізації права підозрювано-
го на давання показань висту-
пає поява одного з видів доказів, 
в той час як реалізація права 
на дачу пояснень являє собою 
роз’яснення (тлумачення) яких- 
небудь обставин, які виклика-
ють підозру. Такі пояснення, на 
думку вчених, можуть бути нада-
ні як під час проведення допи-
ту, так і при проведенні інших 
слідчих дій, а також самостій-
но при написанні підозрюваним  
клопотань, скарг та заяв. Таке 
право надає підозрюваному мож-
ливості надати свою інтерпрета-
цію обставинам справи, пропо-
нувати і аргументувати версії 

3 Бекешко С. П., Матвиенко Е. А. Подозре- 
ваемый в советском уголовном процессе. – 
Минск: «Вышэйш. школа», 1969. – С. 62.
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6 своєї невинуватості, висловлю-
вати свої судження про згоду чи 
незгоду з твердженнями інших 
учасників процесу1.

Варто зазначити, що співзвуч-
но до цих наукових думок зву-
чить і положення ч. 8 ст. 95 КПК 
України, яка надає сторонам 
кримінального провадження і 
потерпілому право отримува-
ти від учасників кримінального 
провадження та інших осіб за їх 
згодою пояснення, які не є дже-
релом доказів. Останню ознаку 
пояснень Є. В. Повзик характе-
ризує як їх функціональну від-
мінність від показань2.

З приводу розмежування по- 
казань від пояснень в кримі-
нальному провадженні, заслу-
говують на увагу міркуван-
ня дослідника К. А. Бішаряна, 
який пише, що з одного боку, 
пояснення підозрюваного висту-
пають частиною його показань 
і в цьому сенсі будь-яке пояс-
нення може бути названо пока-
занням, але не всяке показання 
може бути названо поясненням. 
Сказане обумовлюється тим, що 
з іншого боку, право підозрюва-
ного давати пояснення реалізу-
ється не тільки при його допиті, 
а й до і після нього. Зокрема, при 

1 Волколуп О. В., Чупилкин Ю. Б. Гаран- 
тии прав участников уголовного судо- 
производства Российской Федерации: учеб. 
пособие. 2-е изд., испр. и доп. – Краснодар: 
Кубанский гос. ун-т, 2005. – С. 124.
2 Повзик Є. В. Правові наслідки визнання 
підозрюваним, обвинуваченим своєї вини 
(порівняльно-правове дослідження): моно- 
графія. – Х.: Право, 2014. – С. 15.

затриманні підозрюваного він 
наділений правом давати пояс-
нення, які підлягають занесен-
ню в протокол затримання3.

Зупинимося детальніше на 
наведеному твердженні і про- 
аналізуємо його в світлі вітчиз-
няного законодавства. Дійсно, в 
ч. 5 ст. 208 КПК України вста-
новлено, що про затримання 
особи, підозрюваної у вчинен-
ні злочину, складається прото-
кол, в якому, зокрема, зазна- 
чаються заяви чи скарги затри-
маного, якщо такі надходили. 
Як відомо, однією з підстав, з 
якою ст. 42 КПК України пов’я-
зує виникнення у особи стату-
су підозрюваного є затриман-
ня її за підозрою у вчиненні 
кримінального правопорушен-
ня. В свою чергу, ст. 209 КПК 
України визначає, що особа є 
затриманою з моменту, коли 
вона силою або через підкорен-
ня наказу змушена залишатися 
поряд із уповноваженою служ-
бовою особою чи в приміщен-
ні, визначеному уповноваже-
ною службовою особою. Тобто, 
весь комплекс прав і обов’язків 
підозрюваного виникає у особи в 
момент так званого «фактично-
го затримання4», про що і пови-
нен бути складений протокол. 
Це свідчить також про те, що і 
3 Бишарян К. А. Подозреваемый и защита 
его прав в уголовном процессе Республики 
Армения: автореф. дис. … канд. юрид. наук: 
12.00.09. – М., 2007. – С. 25.
4 З огляду на це, за КПК України момент 
фактичного і юридичного затримання збіга- 
ються в часі.
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права, передбачені п. 5 ч. 3 ст. 42 
КПК України – давати пояснен-
ня, показання з приводу підоз-
ри виникають у особи з момен-
ту її фактичного затримання. 
З огляду на це, розвиток подій 
після затримання може від-
буватися, в аспекті реалі-
зації вищевказаних прав, 
у двох напрямках: 1) підо- 
зрюваний вимагатиме негай-
ного проведення його допи-
ту і вирішення цього питання 
буде залежати від внутрішньо-
го переконання слідчого, про-
курора; 2) підозрюваний захо-
че надати пояснення з приводу 
його затримання. Якщо взяти 
за основу підхід О. В. Волко-
луп та Ю. Б. Чупілкіна, заяви 
і скарги, передбачені ст. 208 
КПК України, можна вважати 
поясненнями, право давання 
яких передбачено п. 5 ч. 3 ст. 42  
КПК України. 

Тлумачні словники україн-
ської мови визначають слово 
«пояснення» як писемний або 
усний виклад з метою виправ-
датися в чому-небудь1, а дієсло-
во «пояснити» як робити ясним, 
зрозумілим; знаходити, роз-
кривати причини, мотиви чого- 
небудь2.

Погоджуючись із запропоно-
ваними дослідниками підходами 

1 Словник української мови: в 11 тт. / АН 
УРСР. Ін-т мовознавства; за ред. І. К. Бі- 
лодіда. – К.: Наукова думка, 1970-1980. –  
С. 496.
2 Івченко А. О. Тлумачний словник укра- 
їнської мови. –  Х.: «ФОЛІО», 2002. – С. 355.

до того, що змістовно пояснен-
ня можуть бути частиною пока-
зань підозрюваного, вважаємо 
за необхідне зауважити наступ-
не. Так, за ст. 95 КПК Украї-
ни, показання являють собою 
відомості щодо відомих учас-
никами кримінального про- 
вадження обставин. Тлумач- 
ний словник української мови 
визначає «відомості» як певні 
факти, дані про когось, що-не-
будь3. В аспекті кримінального 
провадження йдеться про фак-
ти, які мають до нього відношен-
ня і, зокрема, входять до предме-
та доказування, що визначений  
ст. 91 КПК України.

У філософському розумінні, 
під фактом необхідно вважати 
подію, яка мала місце в об’єк-
тивній дійсності, підтвердже-
на спостереженням чи експери-
ментом або зафіксована в науці4. 
Звичайно, що в сфері криміналь-
ного провадження, особливо під 
час проведення допиту, не мож-
на стверджувати, що всі факти і 
відомості, які щодо них даються 
мали місце в об’єктивній дійсно-
сті. Це може бути пояснено як 
об’єктивними, так і суб’єктив-
ними причинами, як то завідомо 
неправдиві показання підозрю-
ваного або помилкові уявлення 
свідка тощо.

3 Словник української мови: в 11 тт. / АН 
УРСР. Ін-т мовознавства; за ред. І. К. Бі- 
лодіда. – К.: Наукова думка, 1970-1980. –  
С. 615.
4 Філософія: підручник / О. Г. Данильян,  
О. П. Дзьобань. – Х.: Право, 2014. – С. 286.



Frühdruck Kriminalist № 12/2016

68
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

2
/2

0
1

6 Наведені легальні, лексич-
ні та філософські визначення 
понять дають нам змогу побуду-
вати загальну структуру пока-
зання, як таку, що представле-
на: 1) відомостями про факти;  
2) відомостями з приводу пояс-
нення фактів. В даному випадку, 
підтверджуються думки вчених 
про те, що пояснення виступають 
частиною показань, спрямова-
ною на пояснення фактів, які, в 
свою чергу, посідають централь-
не місце в показаннях особи.

З цього приводу С. П. Бекешко 
та Є. А. Матвієнко вказують, що 
в показаннях підозрюваний, як 
правило, визначає своє ставлен-
ня до оголошеної йому підозри, 
повідомляє фактичні дані про 
обставини справи, пояснює ті чи 
інші факти, дії, свою поведінку, 
наводить доводи та міркування, 
які підкріплюють це пояснення, 
посилається на джерела, з яких 
можуть бути отримані дані, які 
свідчать про достовірність його 
показань, вказує на необхідність 
перевірки тих чи інших обста-
вин підозри1. Внаслідок тако-
го підходу можна говорити і про 
те, що пояснення, будучи скла-
довою частиною показань особи, 
можуть даватися не тільки при 
проведенні допиту, а і при про-
веденні інших слідчих (розшу-
кових) дій.

Але постає питання про само-
стійне, незалежне від показань, 

1 Бекешко С. П., Матвиенко Е. А. Подо- 
зреваемый в советском уголовном процессе. – 
Минск: «Вышэйш. школа», 1969. – С. 64.

існування пояснень в кримі-
нальному провадженні. В тако-
му вигляді вони можуть зустрі-
чатися, по-перше, як вже було 
зазначено, при затриманні осо-
би, по-друге, під час реаліза-
ції права сторін кримінального 
провадження та потерпілого на 
отримання пояснень від учасни-
ків кримінального проваджен-
ня та інших осіб за їх згодою, 
які не є джерелом доказів. Необ-
хідно зазначити, що в першо-
му випадку, пояснення надані 
затриманою особою будуть міс-
титися в протоколі затриман-
ня, який в свою чергу виступає 
таким доказом в кримінально-
му провадженні, як документ, 
оскільки в п. 3 ч. 2 ст. 99 КПК 
України встановлено, що до 
документів, за умови наявно-
сті в них відомостей, які можуть 
бути використані як доказ фак-
ту чи обставин, що встановлю-
ються під час кримінального 
провадження, можуть належати 
складені в порядку, передбаче-
ному КПК України, протоколи 
процесуальних дій та додатки 
до них. В другому випадку зако-
нодавець, скоріше за все, перед-
бачає для сторін кримінального 
провадження право опитувати 
учасників кримінального про-
вадження, при тому, що таке 
опитування не може відбува-
тися в процесуальному режи-
мі допиту як слідчої (розшуко-
вої) дії. Проте виникає питання, 
для чого ж стороні обвинувачен-
ня використовувати опитуван-
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ня і отримувати в його результа-
ті пояснення, які не є доказами 
в кримінальному провадженні? 
Чому представникам цієї сторо-
ни кримінального проваджен-
ня не отримати відомості, яких 
вони потребують, шляхом про-
ведення допиту? Наприклад, 
В. Л. Будников, розмірковую-
чи над співвідношенням спосо-
бів отримання показань та пояс-
нень пише, що процесуальна 
форма виступає в якості право-
вої гарантії дотримання єдиного 
для всіх суб’єктів доказування 
порядку отримання відомостей 
про обставини злочину, який, 
окрім уніфікації самої проце-
дури отримання указаних відо-
мостей, повинен сприяти також 
забезпеченню більшого ступеню 
їх достовірності в порівнянні з 
фактичними даними, які отри-
муються в процесі приватної 
бесіди чи в інший спосіб …оче-
видно, саме тому в законі визна-
чено, що показання можуть 
отримуватися тільки в рам-
ках однієї слідчої дії – допиту1 
і саме тому, держава, фактично 
узурпувала право на отримання 
свідчень про злочин від очевид-
ців2. З огляду на це вбачається, 
що дійсною метою зазначеного 
в ч. 8 ст. 95 КПК України пра-
ва, є надання можливості сторо-
ні захисту та потерпілому опиту-
вати учасників кримінального 

1 Будников В. Л. Показания в уголовном судо- 
производстве. – М.: «Юрлитинформ», 2009. –  
С. 25.
2 Там же.

провадження і використовува-
ти отриману інформацію для 
власних цілей, якими, зокре-
ма, можуть бути ініціювання 
допиту, шляхом заявлення від-
повідних клопотань про допит, 
попередньо опитаних стороною 
захисту або потерпілим, осіб.

В той же час, аналізуючи кри-
тичні зауваження з приводу 
того, що пояснення, які, наприк- 
лад, були отримані захисни-
ком під час опитування осіб, 
не можуть мати статус доказів  
в кримінальному провадженні,  
В. О. Лазарєва та Д. В. Попов 
зазначають наступне. Так, ад- 
вокат не наділений повноважен-
нями попереджати особу, що 
допитується про кримінальну 
відповідальність за дачу завідо-
мо неправдивих показань, … 
захисник – особа заінтересова-
на, яка працює за гроші…, тому 
відомості, що містяться в про-
токолі опитування не мають 
ніяких гарантій достовірності, 
але в той же час, все це абсолют-
но правильно, проте уявляєть-
ся, що в умовах змагальності, 
сказане так само відноситься і 
до протоколу допиту… складе-
ного органом розслідування3. 
В той же час, на нашу думку, з 
останньою тезою погодитись не 
можна через те, що діяльність 
органу досудового розслідуван-
ня зводиться до забезпечення 

3 Лазарева В. А., Попов Д. В. Проблемы ис- 
пользования свидетельских показаний в уго- 
ловном процессе. – М.: «Юрлитинформ», 
2009. – С. 29.
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6 повного і неупередженого досу-
дового розслідування (ст. 2 КПК 
України).

Таким чином, визначення по- 
няття «показання», що містить-
ся в ч. 1 ст. 95 КПК України є 
неповним в силу того, що пока-
зання можуть даватися підозрю-
ваним не тільки під час допи-
ту, а й під час проведення таких 
слідчих (розшукових) дій, як 
пред’явлення для впізнання, 
слідчий експеримент, обшук, ог- 
ляд, освідування. В свою чер-
гу, пояснення підозрюваного 

являють собою відомості, які з 
одного боку можуть бути струк-
турною частиною показань, що 
дають роз’яснення фактам, які 
мають значення для криміналь-
ного провадження, а з іншо-
го – відомостями, які надають-
ся затриманою особою у формі 
заяв та клопотань, а також відо-
мостями, отриманими сторона-
ми кримінального провадження 
та потерпілим, не під час прове-
дення слідчих (розшукових) дій, 
і які не є доказами в криміналь-
ному провадженні.
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CRIMINAL INVESTIGATION

WAYS TO INCREASE EFFICIENCY  
OF INFORMATION SUPPORT  
OF CORRUPTION-RELATED CRIMES’ 
INVESTIGATION* 

Nataliia PAVLIUK
PhD in Law, Staff Scientist of Academician Stashis Scientific 
Research Institute for the Study of Crime Problems (Ukraine)**

* Шляхи підвищення ефективності інформаційного забезпечення розслідування корупційних 
злочинів.
** Павлюк Наталія Вікторівна – кандидат юридичних наук, науковий співробітник Науково-
дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса 
Національної академії правових наук України (Україна).

Abstract
Corruption as a phenomenon is a traditional problem for Ukraine. So the main 

focus of reforms, including law enforcement authorities’ activity lies in fighting it. 
In that context, the further work in developing new scientific and technical means 
that meet the needs of modern law-enforcement, enforcement and advocacy activi-
ties and also help to optimize the investigation of corruption offenses should be con-
sidered as sufficiently essential. In this aspect the information consulting systems, 
based on the collection, classification and use of the generalized experience of inves-
tigation of a certain category in the form of judgments of the experienced specia- 
lists become particularly important. In order to improve and unify these systems the 
development and construction of appropriate computer software to investigate the 
certain types of crimes should be considered appropriate. The possibility of creating 
a computer program with the conventional name “Corruption Management” should 
be considered as one of the examples of implementation of modern information tech-
nologies in practice of criminal justice personnel. For further information base fil- 
ling of the mentioned system we consider it appropriate to focus on the defense and 
security sector of Ukraine, specifically on the corruption risks associated with the 
activities in military sphere, the sphere of defense and force development, functio- 
ning of the Armed Forces of Ukraine.

Key words. Corruption-related crimes, the means of information support of 
the investigation, information systems, automatic computer program, corruption 
risk. 
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Improvement of the effective-
ness of crimes investigation in 
terms of development and techni-
calization of crimes commission 
methods by the criminal world 
representatives requires imple-
mentation into a process of a pre-
liminary investigation of new sci-
entific and technical means that 
meet the needs of modern forensic 
practice. The questions of deve- 
lopment of the tools of investiga-
tion information support are ta- 
king on special significance, since 
the results of this process are 
determined by an opportunity to 
obtain the necessary information 
rapidly and process it so that opti-
mal decisions to be taken by an 
investigator.

Combating corruption in Uk- 
raine is one of the main areas of 
reforms, including law enforce-
ment activity. Corruption per-
meates all spheres of life and 
despite the new people in pow-
er, its scope is increasing. This 
is evidenced by the analysis of 
research data concerning cor-
ruption levels in Ukraine, 
which were held by Transparen-
cy International Company, Gal-
lup International Сompany and 
Razumkov Centre. Therefore, 
combating corruption is needed 
and is clearly a priority for the 
reforms in Ukraine1.

1 Грозный И. Коррупция в Украине. Нерадост-
ные перспективы [Електронний ресурс]  //  
UBR. – 8 квіт. 2015 р. – Режим доступу: 
blog.ubr.ua/politika/korrupciia-v-ukraine-
neradostnye-perspektivy-10074.

Corruption as a phenomenon 
is a traditional issue for Ukraine. 
According to the results of 
the global Corruption Percep-
tion Index CPI in 2015 Ukraine 
received 27 points out of 100. Our 
country is rated 130 of 168 posi-
tions in the global ranking. Delay-
ing of the imposition of real pun-
ishment on bribetakers, and rise 
of corruption component in the 
relationship between business and 
government do not give Ukraine a 
chance to take a decisive step for-
ward in terms of CPI2.

In view of the stated above, 
further work aimed at the deve- 
lopment of information systems 
to facilitate evidence formation in 
corruption-related crimes investi-
gation should be considered suffi-
ciently relevant3. 

Computerization and technica- 
lization of the society requires the 
introduction of the latest achieve-
ments of scientific thought to the 
activities of investigating autho- 
rities. This refers to the so-called 
innovations and the possibili-
ty of their introduction into the 
work of an investigator: devel-
opment and use of new scientific 
and technical means for finding,  

2 Індекс корупції СРІ-2015 [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу: ti-ukraine.org/
sites/default/files/u/1271/docs/corruption_
index_2015.jpg.
3 Павлюк Н. В. Науково-технічні засоби як 
елемент структури техніко-криміналістич-
ного забезпечення розслідування злочинів // 
Питання боротьби зі злочинністю: зб. наук. 
пр. / редкол.: В. І. Борисов та ін. – Х.: Право, 
2015. – Вип. 30. – С. 102-103.
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6 collecting, preliminary exami- 
nation (“field” of criminology) of  
evidence, as well as the use of 
information technology1. The 
introduction of information tech-
nology into the work of the pre-tri-
al investigation agencies is closely 
linked with the use of computer 
technology, including automated 
information systems, which are 
commonly understood as organi-
zationally ordered aggregate of 
information arrays about objects 
and information technologies, 
including the means of modern 
computer technology software 
and communication network, 
which support input and proces- 
sing of information2. The sta- 
ted systems provide support and 
make more effective such intel-
lectual investigator’s activities as 
planning, and such aspects of it as 
putting forward the working leads 
and choosing the optimal systems 
of investigative (detective) acts in 
terms of their verification, that 
contribute to the optimization of 
investigator’s activity in increa- 
sing crimes investigation effec-
tiveness.

Among the varieties of the 
most productive information sys-
tems, corresponding to the cur-

1 Шепітько В. Ю. Техніко-криміналістичне 
забезпечення органів досудового слідства та 
якість слідчої діяльності // Вибрані твори /  
Избранные труды. – Х.: Апостіль, 2010. –  
С. 82.
2 Бірюков В. В. Інформаційно-довідкове 
забезпечення розслідування злочинів: про-
блеми теорії і практики: автореф. дис. ... 
д-ра юрид. наук: 12.00.09 – К., 2011. – С. 11.

rent state of scientific research 
and the needs of forensic practice 
are the following: information 
and reference, information and 
searching, information and mo- 
del, and information and consul- 
ting. The implementation of one 
or another system takes place in 
the form of a specially designed 
computer program3.

In this aspect particularly im- 
portant becomes the information 
and consulting system, which is 
based on the collection, classifi-
cation and use of the generalized 
experience of investigation in the 
form of opinions of the particular 
category of experienced profes-
sionals4.

It is information and consul- 
ting systems that on the basis of 
understanding and analysis of 
the initial information, the for-
mation of investigative leads, 
contribute to the definition of 
the most optimal sequence of 
specific investigative (detec-
tive) and covert investigative 
(detective) actions. In particu-
lar, an investigator can use the 
so-called working examples, for 
instance, to receive the list of 
possible examinations to be car-
ried out in the investigation of a 
certain type (variety) of crimes 
and issues to be solved or a list of 
3 Журавель В. А. Криміналістичні методики: 
сучасні наукові концепції: монографія. – Х.: 
Вид. агенція «Апостіль», 2012. – С. 242-247.
4 Журавель В. А. Інформаційне забезпечен-
ня процесу розслідування: шляхи та засоби // 
Вісн. Акад. прав. наук України. – Х.: Право, 
2004. – Вип. 2(37). – С. 179.
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possible situations arising at the 
particular stage of the investi-
gation and possible algorithm of 
an investigator’s actions to solve 
these situations etc1. Using a spe-
cial computer program, the sys-
tem can choose the best options to 
resolve the situation depending 
on information available to the 
investigator. To do this he must 
enter data about a particular si- 
tuation of a specific crime and 
the computer, based on the char-
acteristics of known circum-
stances, comparing them with 
formalized typical criminalistic 
characteristic of a certain cate-
gory of crimes, typical versions, 
will be able to offer the optimal 
list of investigative (detective) 
actions, expediency and the order 
of certain forensic examinations, 
help establish the unknown cir-
cumstances of the crime and pos-
sible sources of obtaining infor-
mation about them2.

In order to improve and uni-
fy these systems, it should be 
appropriate to consider the 
development and construction 
of appropriate computer soft-
ware to investigate certain 

1 Журавель В. А. Автоматизовані інформацій- 
ні системи як засіб забезпечення ефективності 
досудового розслідування // Теорія та прак-
тика судової експертизи і криміналістики: 
зб. наук. праць / ред. кол.: А. І. Лозовий, 
В. Ю. Шепітько та ін. – Х.: Право, 2015. – 
Вип. 15. – С. 18.
2 Водянова Н. Б. Основы планирования и 
программирования следственной деятель-
ности: монография. – М.: Юрлитинформ,  
2010. – С. 87.

types of crimes. The possibility 
of creating a computer program 
with the code name “Combating 
Corruption”3 should be consid-
ered as one of the examples of the 
implementation of modern infor-
mation technology in the prac-
tice of the personnel of criminal 
justice agencies.

For further filling of the sys-
tem information database, we 
consider it essential to dwell on 
the issue of defence and secu-
rity sector of Ukraine, namely 
corruption risks associated with 
activities in the defence sec-
tor, in the defence and military 
construction sphere, and vital 
activity of the Armed Forces of 
Ukraine.

As evidenced by the interna-
tional experience, favorable con-
ditions for corruption activities 
often occur in the defense sector, 
which is dominated by the culture 
of secrecy and impunity, making 
it impossible to exercise strict 
supervision and control. Perva-
sive corruption in defense sphere 
poses a significant threat to the 
effectiveness of the armed forc-
es. It undermines confidence in 
the army, leading to degradation 
of public administration in the 
military defense, and threatens 

3 Павлюк Н. В. Поняття та інноваційні заса-
ди техніко-криміналістичного забезпечен-
ня розслідування злочинів // Теорія та прак-
тика судової експертизи і криміналістики: 
зб. наук. праць / ред. кол.: А. І. Лозовий, 
В. Ю. Шепітько та ін. – Х.: Право, 2015. – 
Вип. 15. – С. 102-103.
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6 the very existence of the state1.
This problem is especially impor-
tant today in terms of warfare in 
Donbas.

In 2013-2014 Department of 
Internal Audit and Financial Con-
trol of the Ministry of Defense of 
Ukraine defined  uncovered the 
basic corruption schemes and the 
risks and made suggestions for 
their suppression. Anticorrup-
tion analysis was carried out in 
key areas: 1) the process of pro-
curement of goods, works and 
services; 2) medical and health-
resort support; 3) provision of 
food to soldiers; 4) construction 
and purchase of  housing for the 
military in the secondary market; 
5) the availability and quality of 
clothing which is supplied to the 
Armed Forces; 6) purchase, repair 
and modernization of weapons 
and military equipment and so on. 
This list is not exhaustive since 
any sphere of activity can be rid-
dled with corruption factors: 
these are processes of ammunition 
disposal and marketing of prod-
ucts of such activities, the issues 
of alienation and sale of military 
property, leases, bath and laun-
dry service etc2. At the same time 

1 Поляков Л. До питання корупції в оборон-
ній сфері України // Посилення доброчесно-
сті та протидія корупції в оборонному сек-
торі України: зб. матер. міжнар. конф. / за 
ред. О. О. Котелянець. – К.: НІСД, 2011. –  
С. 41.
2 Антикорупційний аналіз найбільш ризико-
вих сфер діяльності Міністерства оборони 
України [Електронний ресурс]. – 10 лютого 
2015 р. – Режим доступу: рablicaudit.com.ua 

it should be noted that today in 
this area certain reforms are tak-
ing place3.

Based on the research conduc- 
ted by the specialists of the Gene-
va Centre for the Democratic Con-
trol of the Armed Forces4 and 
the organization “Transparency 
International”5, as well as the spe-
cialists of NGO “Public Audit”6, 
we consider it possible to offer the 
following list of corruption risks 
in the defense sector of Ukraine.

The sphere of the cadre (HR-
related matters) (the systems: of 
mandatory conscription for mili-
tary service, of wage payment, of 
the system, of rewards and incen-
tives): imperfect mechanism of 
monitoring military conscription 
of  young men; dishonesty of  the 
military authorities, the members 

Ризикові сфери діяльності Міністерства обо-
рони України.
3 Офіс реформ. Міністерство оборони Ук- 
раїни [Електронний ресурс]. – Режим досту-
пу:  http://www.mil.gov.ua/content/files/reforms.
4 Виховання доброчесності та боротьба з коруп- 
цією в оборонному секторі: збірник прикладів 
(компендіум) позитивного досвіду: пер. з англ. / 
гол. ред. Тодор Тагарев; Пер. з англ., за ред. Ешлі 
Торнтон. – Женева–К.: Б.в., 2010. – С. 51-154. 
5 Пайман М. Будування цілісності, вихован-
ня доброчесності та боротьба з корупцією 
у сфері оборони й безпеки: 20 практичних 
реформ // Демократичний цивільний кон-
троль над сектором безпеки: актуальні дже-
рела. – Центр досліджень армії, конверсії та 
роззброєння, Київ, 2011. – С. 101-109.
6 Антикорупційний аналіз найбільш ризико-
вих сфер діяльності Міністерства оборони 
України [Електронний ресурс]. – 10 лютого 
2015 р. – Режим доступу: рablicaudit.com.ua 
Ризикові сфери діяльності Міністерства обо-
рони України.
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of the medical board who assess 
the eligibility of young people for 
military service, the military offi-
cials in the military registration 
and enlistment offices; the con-
trol of interests; the conflict of 
interests among representatives 
of the military conscription sys-
tem; permanent commissions (on 
conscription for  military service, 
on enlisted evaluation, on com-
petitive selection, etc.);  practice 
of private meetings with manag-
ers or members of boards; lack 
of the automated systems of sol- 
ving HR-related matters; non-
transparent system of solving 
HR-related matters (enlistment 
in the armed forces of developed 
countries, the competitive selec-
tion of applicants to participate 
in peacekeeping operations, mili- 
tary operations or international 
missions, appointments, promo-
tion, assignment of an extraordi-
nary military rank, etc.); lack of 
reform and restructuring of the 
Ministry of Defense activity (the 
existence of “nomenklatura” sys-
tem of the  Soviet type, the  sys-
tem of “cronyism” or kinship or 
system of patron-client relation-
ships); improper supervision over  
the distribution of wealth and 
other resources, accrual of addi-
tional benefits; the complexity 
of the system of additional pay-
ments and bonuses; subordination 
of departmental control agencies 
and special law enforcement agen-
cies to those bodies that they con-
trol (in the same department); the 

use of power over subordinates by 
military leaders or military per-
sonnel of higher rank conferred 
by law or in accordance with the 
traditions; inadequate responsi-
bility for the results of the work.

The sphere of procurement of 
goods, works and services: special 
relations in the field of defense; 
military, political and commercial 
influence; a lack of professional 
knowledge and experience; non-
transparency of the existing ten-
dering mechanism and the influ-
ence of the “human factor”on the 
tendering procedure (absence of 
transparent system of approval of 
standard models, artificial expan-
sion or narrowing of the subject of 
procurement, the use of unjusti-
fied combination of goods (servi- 
ces) in one lot or providing vague, 
general definitions and excessive 
details of the subject of procure-
ment, protectionism with regard 
to certain tender participants; 
mechanical interference into ten-
der offers by real winners of the 
tender, absence of a clear algo-
rithm for determining the expect-
ed value of the purchase and for 
exercising control over this pro-
cedure, unclear specifications 
and qualification requirements or 
requirements that restrict compe-
tition, the determination of tech-
nical conditions of procurement 
subject in advance for a particular 
tender participant, etc.); absence 
of legal regulation of the proce-
dure of negotiations, selection of 
participants, requirements for 
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6 documentation and stages; unre- 
gulated procedures and conduct 
of negotiations; a lack of control 
by officials; a lack of long-term 
control (especially in the case of 
service contracts), inadequate 
responsibility for the results of 
the work.

The process of product delive- 
ry (availability and quality of 
tangible assets coming to the 
Armed Forces): inadequate cont- 
rol over annual tangible assets 
procurement plans: justification 
for real needs of procurement, 
volume and the expected value; 
decentralized procurement of 
tangible assets in order to avoid 
open tenders; a lack of clear and 
detailed specification of require-
ments for materials (raw materi-
al composition, colorfastness and 
fabric integrity); the use of tech-
nical conditions, prepared on the 
basis of the invalid state stan-
dards; practice of purchasing by 
way of an intermediary; absence 
of statutory act providing the list 
of real property, marking of which 
is obligatory, and establishing the 
method of package sealing (for 
consumer or transport); accep-
tance of the property only on the 
basis of quantitative indicators, 
without verification of qualita-
tive indicators; the impossibility 
of incoming control over the prod-
uct quality; improper control over 
the work of materially responsible 
persons, namely:  by the compli-
ance with the procedures of stock-
taking and distribution of materi-

al means, by posting property and 
registration of accounts payable, 
etc; absence of a unified metho- 
dology of receiving of real pro- 
perty on the basis of qualitative 
parameters by ultimate consum-
er; improper level of filing claims 
as to the supply of real property 
with is of  bad quality.

The sphere of medical provi-
sion: the lack of a clear algorithm of  
determination of the expected val-
ue of the object of purchase; non-
transparent system of procedure 
for purchase of medicines; lack 
of state regulation of pricing of 
medical equipment; improper 
control over the amount of medi-
cines and other products to be pur-
chased; improper quality control 
during product receiving, storage 
and writing-off.

The armed forces personnel nut- 
rition sphere: non-transparent 
scheme of tender documentation 
drafting, holding tenders and 
winners determination; determi-
nation of the anticipated cost of 
food and foodstuff delivery ser-
vices without actual monitoring 
of  real value in real time oper-
ation mode over the regions of 
Ukraine; nontransparent and 
unclear technical and qualifying 
requirements, artificially extend-
ed items of  purchase, unjustified 
joining of  goods (services) in one 
lot of purchase object; nontrans-
parent accounting system and 
accountability of  personnel; legi- 
slative regulation of some issues 
are not settled; improper control 
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over the record of foodstuffs sup-
ply from businesses and their uti-
lization in the attached units.

Sphere of proving of mili-
tary servants with accommoda-
tion (building and purchase of 
housing in the secondary mar-
ket): absence of clear administra-
tion of formation process of the 
queue on accommodation and its 
distribution; bureaucracy in real 
mechanism of queues formation; 
inappropriate supervision over 
making contracts of purchase and 
sale of accommodation, namely 
of estate’s prices in the districts 
where it is bought and prices 
according to the written contract; 
supervision over the purchase of 
accommodation by Ministry of 
Defense taking into account the 
real demand in providing of mili- 
tary servants with accommoda-
tion.

Sphere of rent relations: 
absence of appropriate control 
during making of The List (addi-
tional lists) of real estate which 
is proposed for rent; the proce-
dure of appraisal of military real 
estate; obtaining permissions to 
rent military real estate; agree-
ment to the draft of a rent con-
tract; making of a contract, trans-
fer of military estate to rent and 
keeping of conditions of the con-
tract by the tenant; extension and 
termination of a rent contract; 
returning of military estate and so 
on. The absence of the legislative 
requirements for deeds concern-
ing the contract making, transfer 

of military property to rent and 
binding appropriate competitive 
procedure; impact of “Human fac-
tor” during the competition and 
determination of the winner to 
make the rent contract.

Financial sphere: low level of 
clearness, duties and responsibili-
ties, dominating of the culture of 
secrecy, restricted access to infor-
mation of financing of some orga-
nizations/establishments; ineffec- 
tive and isolated system of accoun-
tancy, low level of outer control, 
weak cooperation with the public.

Utilization of military proper- 
ty: ambiguous definitions of  
comparative measures and de- 
mands during tender processes; 
existence of tender demands in 
favour of the particular suppli-
er; absence of open and fair com-
petition which is connected with 
outsourcing of the particular ser-
vices (for example service of secu-
rity of armament and ammunition 
depot); carelessness in determi-
nation of rules and procedures 
which concern utilization of mil-
itary property; “gaps” in legisla-
tion which permit to carry out bar-
ter transactions; absence of legal 
mechanism for finding executors 
of utilization for their own money 
and for its further compensation 
from the state budget; inaccurate 
scheme of fixing price (tariff) for 
performance of  utilization work; 
improper control over the calcu-
lation of utilized objects and real 
spending of enterprises-execu-
tives.
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6 Budgetary sphere of the Armed 
Forces: limited access to infor-
mation on budgets of the Armed 
Forces; availability of off-budget 
funds that are used but not recog-
nized as “off-budget” ones; lack 
of proper control over the use of 
budget funds; unmanageable dis-
tribution system and the use of 
public funds; purchase of propri-
etary property on decentralized 
accounting in order to avoid car-
rying out bidding; existence of the 
system of patron-client relation-
ship between the military organi-
zation and private business.

Disposal of defense materi-
als: the absence of control over 
the quality of appraisement of 
military property by subjects of 
appraisement activity; unreason-
able cost of agency services which 
the Defense Ministry returns to 

an authorized organization dur-
ing the sale on a foreign market; 
the formation of a tender commit-
tee of the representatives of orga-
nization department, which is 
responsible for the process of dis-
posal.

So, the given list of risks of cor-
ruption manifestations in the mi- 
litary sphere, although not being 
comprehensive, can be taken as 
the basis for filling information 
database of the automated com-
puter system “Combating Corrup-
tion”, namely of the unit, which 
includes summarized informa-
tion, that is submitted according 
to categories of corruption-relat-
ed crimes. This information will 
promote improvement  of the sys-
tem itself and its effective imple-
mentation in the activities of the 
pre-trial investigation bodies.
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ПРОБЛЕМИ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ ТЕХНІКИ

CRIMINALISTIC TECHNIQUES ISSUES

Abstract
The article is devoted to the problem of technical and criminalistic support of 

National police of Ukraine. Author is paid attention to the police officers activities 
at scene of traffic accidents. The prospect potentially possible criminal proceedings 
depends on the quality of the inspection of the scene and fixation the results of police 
officers activities. Author is demonstrated statistics of traffic accidents in Ukraine, 
and technical and criminalistic support of police officers, that fixated these traffic acci-
dents. The scheme of traffic accident and real situation is joined only by parts, and it is 
not unusual situation. The scheme is not fully in line with recommendations, it made 
simpler the real situation of the scene. Because of these problems, author prepared new 
types of fixation, including aerial photography and a protocol annexes. Police officers 
could save time of traffic accident fixation from 2-3 hours to a few minutes.

Such innovations could be next positive step in increasing the level of 
сomputarization and technologization of police activities. The author hopes that this 
method will use in all regions of Ukraine as soon as possible.

Key words. Criminalisitic techniques, National police of Ukraine, reform of law 
enforcement bodies, traffic accident, аerial photography, forensic photography.

TOPICAL PROBLEMS OF TECHNICAL 
AND CRIMINALISTIC SUPPORT  
OF NATIONAL POLICE OF UKRAINE*

Vasyl BILOUS
PhD in Law, Associate Professor of Criminalistics Department 
of Yaroslav the Wise National Law University (Ukraine)**

* Актуальні питання техніко-криміналістичного забезпечення Національної поліції України.
** Білоус Василь Васильович – кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри криміна-
лістики Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого (Україна).

4 липня 2016 р. було урочи-
сто відзначено першу річницю 
діяльності патрульної поліції, 
а 4 серпня – День Національ-
ної поліції України, який, вихо-
дячи зі значення та ролі Наці-

ональної поліції у виконанні 
завдань із охорони прав і свобод 
людини, протидії злочинності, 
підтриманні публічної безпе-
ки і порядку, було встановлено 
Указом Президента України від 
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негативних чинників зумовлює 
зменшення доходів Державно-
го бюджету, а другий – пере- 
орієнтування великої частини 
державних коштів на фінансу-
вання першочергових заходів 
із підвищення обороноздатно-
сті перед зовнішньою агресією. 
Відтак, рівень матеріально-тех-
нічного забезпечення правоохо-
ронних органів, необхідний для 
ефективної боротьби з сучасною 
злочинністю на внутрішньому 
фронті, до тепер залишається 
вкрай низьким. Зокрема, існу-
ючий бюджет не дозволяє вийти 
на високі показники технічно-
го забезпечення робочого проце-
су поліцейських, які у теперіш-
ній час забезпечені технічним 
обладнання лише на 32% і тіль-
ки у перспективі можуть роз-
раховувати на збільшення цієї 
величини хоча би до 50%3.

До видів матеріально-техніч-
ного забезпечення поліції тради-
ційно відносять її забезпечення: 
озброєнням, боєприпасами, бойо-
вою та іншою технікою, засобами 
зв’язку, криміналістичною, опе-
ративною та організаційною тех-
нікою, транспортними засобами, 
речовим, господарським май-
ном, спецодягом, казарменим 
інвентарем тощо4. Невід’ємною 

3 «Ключові посади у новій поліції повинні 
зайняти молоді кадри», – Хатія Деканоідзе 
[Електронний ресурс] / Департамент кому- 
нікації НПУ. – 2016, 17 червня. – Режим 
доступу: http://www.npu.gov.ua.
4 Криштанович М. Загальний стан та особ- 
ливості реалізації матеріально-технічного 
забезпечення ОВС України // Ефективність 

09.12.2015 р. № 693/2015. У 
своєму вітальному слові Глава 
держави визнав поліцію симво-
лом незворотних змін в Україні1, 
а жетон, який носять поліцей-
ські на своїх грудях, керівник 
Національної поліції Х. Дека-
ноідзе віднесла до числа нових 
символів України2. Щиро поді-
ляючи сподівання переваж-
ної більшості співвітчизників 
і зарубіжних партнерів нашої 
держави на якомога швидше і 
масштабніше втілення у жит-
тя епохальної місії Національ-
ної поліції України та не маю-
чи жодного наміру залишатися 
осторонь її становлення як взір-
цевого правоохоронного органу 
європейського зразка, вважаємо 
за необхідне у цій статті привер-
нути увагу до тих проблемних 
питань забезпечення діяльності 
останньої, які традиційно зали-
шаються за лаштунками урочис- 
тих заходів.

Передусім відзначимо, що 
реформування всієї правоохо-
ронної системи України відбу-
вається в умовах одночасного 
загострення економічної кри-
зи та збройної агресії на сході 
нашої держави. Перший з цих 

1 Вітання Президента України з нагоди Дня 
Національної поліції України [Електронний 
ресурс] / Офіційне інтернет-представництво 
Президента України. – 2016, 4 серпня. – 
Режим доступу: http://www.president.gov.ua.
2 Національна поліція України відзначила 
річницю від дня створення [Електронний 
ресурс] / Департамент комунікації НПУ. – 
2016, 4 серпня. – Режим доступу: http://www.
npu.gov.ua.
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6 частиною криміналістичного 
забезпечення є техніко-криміна-
лістичне забезпечення, сутність 
якого у науковій літературі прий- 
нято розглядати: 1) як діяльність 
зі створення умов для ефектив-
ного застосування спеціальних 
знань і науково-технічних засо-
бів, постійної готовності орга-
нів досудового розслідування 
до вирішення техніко-кримі-
налістичних завдань або як спе-
цифічний вид діяльності, здій- 
снюваний з метою розслідуван-
ня та запобігання злочинам; 2) 
як систему, спрямовану на ство-
рення умов постійної готовно-
сті служб і підрозділів поліції 
до вирішення техніко-криміна-
лістичних завдань та практич-
ну реалізацію цих умов; систему 
заходів із розроблення, упрова-
дження й використання техніко- 
криміналістичних засобів і нау-
кових методів або спрямовану на 
запобігання, виявлення та роз-
слідування злочинів. Основне 
завдання техніко-криміналіс-
тичного забезпечення полягає в 
оптимізації діяльності органів 
кримінальної юстиції у протидії 
злочинності за рахунок упрова-
дження досягнень науково-тех-
нічного прогресу. У зв’язку з цим  
Н. В. Павлюк наголошує на 
тому, що особливо актуальни-
ми постають питання розроблен-
ня нових науково-технічних 
засобів, пропонування нових та 
удосконалення вже існуючих 

державного управління: зб. наук. пр. – 2014. – 
Вип. 41. – С. 126.

способів, методів і методик їх 
застосування та впровадження 
новітніх інформаційних техно-
логій у роботу слідчого1. 

Цілковито поділяючи пози-
цію щодо необхідності широко-
масштабного втілення у діяль- 
ність органів кримінальної юсти-
ції новітніх інформаційних тех-
нологій і науково-технічних 
засобів, вважаємо за необхід-
не наголосити на недоцільності 
звуження сфери їх упроваджен-
ня виключно до задоволення 
потреб органів досудового роз-
слідування. Адже згідно з ч. 1 
ст. 1 і ст. 2 Закону України «Про 
Національну поліцію» Націо-
нальна поліція України (далі – 
поліція) – це центральний орган 
виконавчої влади, який слу-
жить суспільству шляхом забез-
печення охорони прав і свобод 
людини, протидії злочинності, 
підтримання публічної безпеки 
і порядку. Завданнями поліції є 
надання поліцейських послуг у 
сферах: 1) забезпечення публіч-
ної безпеки і порядку; 2) охоро-
ни прав і свобод людини, а також 
інтересів суспільства і держа-
ви; 3) протидії злочинності;  
4) надання в межах, визначених 
законом, послуг з допомоги осо-
бам, які з особистих, економіч-
них, соціальних причин або внас-

1  Павлюк Н. В. Поняття та інноваційні засади 
техніко-криміналістичного забезпечення роз- 
слідування злочинів // Теорія та практика судо- 
вої експертизи і криміналістики: зб. наук. пр. –  
Вип. 15 / ред. кол.: А. І. Лозовий, В. Ю. Ше- 
пітько та ін. – Х.: Право, 2015. – С. 97, 100.
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лідок надзвичайних ситуацій 
потребують такої допомоги. Для 
виконання цих завдань у складі 
поліції згідно з ч. 3 ст. 13 названо-
го Закону крім органів досудового 
розслідування функціонують ще 
й кримінальна, патрульна, спеці-
альна поліція, поліція особливого 
призначення та поліція охорони. 
І часто перспектива потенційно 
можливого кримінального про-
вадження, яке буде здійснювати-
ся слідчими поліції, залежить від 
якості проведення огляду місця 
події і фіксування його результа-
тів патрульними поліцейськими, 
які згідно нещодавно упровадже-
них стандартів першими прибу-
вають на місце події протягом 
лічених хвилин.

Крім того, найближчим часом 
очікується впровадження двосту-
пеневої системи поліцейської 
освіти, за якої слідчий в обов’яз-
ковому порядку торуватиме свій 
кар’єрний шлях через службу в 
патрульній поліції1. Відтак про-
фесійна підготовка, спрямова-
на на здобуття навичок з вияв-
лення, фіксації, дослідження у 
польових умовах та вилучення 
слідів і речових доказів, повинна 
здійснюватися за єдиними пра-
вилами, спільними для усіх полі-
цейських, зокрема, співробітни-
ків патрульної поліції і органів 
досудового розслідування. 

1 Арсен Аваков: «Ми приберемо більшу 
кількість міліцейських вишів і сформуємо два 
ступені освіти» [Електронний ресурс] / Депар-
тамент комунікації МВС України. – 2016, 14 
червня. – Режим доступу: http://mvs.gov.ua.

Водночас висловимо глибоке 
переконання й у неприпустимості 
обмеження виключно потреба-
ми Національної поліції сфери 
застосування криміналістичних 
знань, які, як доведено численни-
ми прецедентами і власним бага-
торічним досвідом адвокатської 
діяльності, часто слугують уні-
версальним засобом вирішен-
ня прикладних завдань у самих 
різних правовідносинах. Так,  
В. Ю. Шепітько акцентує увагу 
наукового співтовариства на тому, 
що змінення або трансформація 
кримінальної процесуальної фор-
ми впливає на формування науко-
вих криміналістичних рекомен-
дацій, можливість практичного 
застосування найбільш ефектив-
них криміналістичних засобів 
(тактичних або техніко-криміна-
лістичних прийомів, тактичних 
комбінацій та операцій, оптималь-
них систем слідчих (розшукових) 
дій тощо), у зв’язку з чим узага-
лі ставить питання про доціль-
ність формування «змагальної» 
криміналістики (криміналістики 
для різних сторін кримінального 
провадження). Справедливо наго-
лошуючи на тому, що дані кри-
міналістики мають успішно вико-
ристовуватися не лише стороною 
обвинувачення, але й стороною 
професійного захисту2. 

2 Шепітько В. Ю. Змагальна модель досудо-
вого розслідування: ілюзія або реальність //  
Теорія та практика судової експертизи і 
криміналістики: зб. наук. пр. – Вип. 15 / ред. 
кол.: А. І. Лозовий, В. Ю. Шепітько та ін. – 
Х.: Право, 2015. – С. 12.
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ючи дану позицію, пропонуємо 
не обмежуватися кримінальним 
судочинством, як єдино можли-
вою сферою упровадження «зма-
гальної» криміналістики. Під-
твердження доцільності такого 
розширеного підходу можуть 
слугувати наукові погляди:  
1) В. А. Журавля, який відзначає, 
що останніми роками сфера засто-
сування криміналістичних знань 
значно розширилася і на цей час 
предметно не обмежується лише 
кримінальним провадженням, 
а поширюється на суспільні від-
носини, які потребують конкрет-
ного правового регулювання1;  
2) В. Г. Гончаренка, який взагалі 
пропонує розглядати криміналіс-
тику як «міжгалузеву юридич-
ну прикладну науку про законо-
мірності виникнення доказової 
інформації про злочин або будь-
яке явище у суспільстві, яке 
вимагає правового врегулюван-
ня шляхом доказування, та про 
систему технічних засобів, так-
тичних прийомів і методик зби-
рання, дослідження і викори-
стання цієї інформації з метою 
найефективнішого вирішення 
завдань оперативно-розшукової 
роботи, розслідування, судового 
розгляду та встановлення фактів, 
що мають юридичне значення»2. 
1 Журавель В. А. Загальна теорія кримі- 
налістики: деякі проблеми формування // 
Криміналіст першодрукований. – 2015. –  
№ 11. – С. 36.
2 Гончаренко В. Г. Методологічні пробле-
ми вчення про предмет криміналістики //  
Актуальні проблеми криміналістики: матер. 

Принагідно наголосимо, що  
доказування є невід’ємною скла- 
довою не тільки кримінально-
го, але й цивільного, адміністра-
тивного і господарського про-
цесів, провадження у справах 
про адміністративні правопо-
рушення. При цьому, потреба 
у застосуванні криміналістич-
них знань з метою виявлення та 
фіксації слідів і речових дока-
зів може виникнути у широко-
го кола суб’єктів правовідносин 
ще на стадії досудового врегу-
лювання спору. Зазначене може 
бути проілюстровано на при-
кладі такого масштабного для 
нашої країни явища, як дорож-
ньо-транспортна пригода (ДТП) – 
подія, що сталася під час руху 
транспортного засобу, внаслідок 
якої загинули або поранені люди 
чи завдані матеріальні збит-
ки3. Протягом 2014 р. в Украї-
ні сталося 153205 ДТП, в яких 
загинули 4464 та були травмо-
вані 32352 особи, з них відпо-
відно 248 і 3714 неповнолітніх4. 

міжнар. наук.-практ. 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.
3 Саме таке нормативне визначення поняття 
ДТП закріплено у п. 1.12 ст. 1 Закону України 
«Про обов’язкове страхування цивільно-
правової відповідальності власників назем-
них транспортних засобів» і п. 1.10 Пра-
вил дорожнього руху України, затверджених 
постановою Кабінету Міністрів України від 
10.10.2001 р. № 1306.
4 Аварійність на автошляхах України 2014 рік 
[Електронний ресурс] / Управління безпеки 
дорожнього руху ДПД НПУ. – Режим досту-
пу: sai.gov.ua.
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У 2015 р. – 134193 ДТП, в яких 
загинули 3970 та були травмова-
ні 31467 особи, з них відповідно 
215 і 3894 неповнолітніх1. Про-
тягом тільки першого півріччя 
2016 р. сталося вже 72208 ДТП, 
в яких загинули 1417 і були 
травмовані 15543 осіб, з них від-
повідно 71 і 1809 неповноліт-
ніх2. Якщо ж урахувати, що з 
квітня 2014 р. по липень 2016 р.  
у зоні проведення антитерорис-
тичної операції убито 9470 і 
поранено 21880 осіб3, то можна 
дійти очевидного висновку про 
те, що кількість загиблих упро-
довж останніх двох років унаслі-
док «війни на дорогах» практич-
но дорівнює кількості убитих 
під час збройної агресії на схо-
ді України. А кількість травмо-
ваних унаслідок ДТП, більше 
ніж у тричі перевищує кількість 
поранених в зоні проведення 
АТО. Матеріальні ж збитки, 
спричинені ДТП, обчислюють-
ся мільярдами гривень: тіль-
ки сума здійснених страхових 
відшкодувань за внутрішніми 
договорами обов’язкового стра-
хування цивільно-правової від-

1 Статистика аварійності в Україні за 12 
місяців 2015 року [Електронний ресурс] / 
Управління безпеки дорожнього руху ДПД 
НПУ. – Режим доступу: sai.gov.ua.
2 Статистика аварійності в Україні за 6 мі- 
сяців 2016 року» [Електронний ресурс] / 
Управління безпеки дорожнього руху ДПД 
НПУ. – Режим доступу: sai.gov.ua.
3 В ООН заявили про найбільшу за 10 місяців 
кількість загиблих на Донбасі [Електрон-
ний ресурс] // ТСН. – 2016, 9 липня. – Режим 
доступу: http://tsn.ua.

повідальності власників назем-
них транспортних засобів у 2014 р.  
склала 978,3 млн грн.4, у 2015 р. – 
1089,6 млн грн., у першому квар-
талі 2016 р. – 327,1 млн грн.5, що 
засвідчує стійку тенденцію до 
зростання обсягів матеріальної 
шкоди.

Як слідує з наведеного вище 
визначення ДТП та системно-
го аналізу положень чинно-
го законодавства, залежно від 
виду і ступеня тяжкості наслід-
ків дорожньо-транспортної при-
годи, особа, яка своїми неправо-
мірними діями спричинила їх 
настання, може бути притягнута 
до цивільної та адміністративної 
або кримінальної відповідально-
сті. Так, відповідно до ст. 1187 
Цивільного кодексу України 
діяльність, пов’язана з викорис-
танням, зберіганням або утри-
манням транспортних засобів, 
що створює підвищену небезпе-
ку для особи, яка цю діяльність 
здійснює, та інших осіб, є дже-
релом підвищеної небезпеки. 
Шкода, завдана джерелом під-
вищеної небезпеки, відшкодову-
ється особою, яка на відповідній  

4 Основні показники обов’язкового страху-
вання цивільно-правової відповідальності 
власників наземних транспортних засобів за 
внутрішніми договорами в січні – грудні 2013 
та 2014 років [Електронний ресурс] / Мотор-
не (транспортне) страхове бюро України. – 
Режим доступу: http://www.mtsbu.ua.
5 Українські водії охоче врегульовують ДТП 
за допомогою «європротоколу» [Електрон-
ний ресурс] / Моторне (транспортне) страхо-
ве бюро України. – 2016, 8 червня. – Режим 
доступу: http://www.mtsbu.ua.
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6 правовій підставі (право власно-
сті, інше речове право, договір 
підряду, оренди тощо) володіє 
транспортним засобом, меха-
нізмом, іншим об’єктом, вико-
ристання, зберігання або утри-
мання якого створює підвищену 
небезпеку. Водночас, порушен-
ня учасниками дорожнього 
руху правил дорожнього руху, 
що спричинило пошкодження 
транспортних засобів, вантажу, 
автомобільних доріг, вулиць, 
залізничних переїздів, дорож-
ніх споруд чи іншого майна, тяг-
не за собою адміністративну від-
повідальність за ст. 124 Кодексу 
України про адміністратив-
ні правопорушення. А порушен-
ня правил безпеки дорожнього 
руху або експлуатації транспор-
ту особою, яка керує транспорт-
ним засобом, що спричинило 
потерпілому середньої тяжкості 
або тяжке тілесне ушкодження, 
спричинило смерть потерпіло-
го або загибель кількох осіб тяг-
не за собою кримінальну відпо-
відальність, передбачену ст. 286 
Кримінального кодексу України. 

Безперешкодне поновлення  
у правах потерпілих внаслі-
док ДТП потребує фіксування 
обставин останнього визначе-
ними законодавством способа-
ми. Як комплексну проблему, 
що потребує невідкладного вирі-
шення, у даному випадку слід 
виокремити існування широко-
го кола суб’єктів, уповноваже-
них на здійснення фіксування, 
з одночасною відсутністю уні-

фікованої нормативно-правової 
регламентації алгоритму їх дій. 
Аналіз положень чинного зако-
нодавства, неузгодженістю яких 
зумовлене висловлене зауважен-
ня, доцільно здійснити у наступ-
ній послідовності.

Передусім буде доречним на- 
гадати відомий вислів про те, що 
«не варто забивати цвяхи золо-
тим прес-пап’є». З ним цілкови-
то узгоджується впровадження 
у вітчизняну правозастосовну 
практику інституту звільнення 
від передбаченої ст. 124 КУпАП 
адміністративної відповідально-
сті у вигляді накладення штра-
фу в розмірі двадцяти неоподат-
ковуваних мінімумів доходів 
громадян або позбавлення права 
керування транспортними засо-
бами на строк від шести міся-
ців до одного року в обмін на 
самостійне досягнення учасни-
ками ДТП згоди в оцінці обста-
вин її скоєння та застосування 
Європротоколу (Повідомлення  
про дорожньо-транспортну при-
году). Так, з метою заохочен-
ня власників наземних транс- 
портних засобів до страхування 
своєї цивільно-правової відпо-
відальності та запобігання ірра-
ціональному витрачанню полі-
цейськими часу на оформлення 
матеріалів про адміністративні 
правопорушення у сфері забез-
печення безпеки дорожнього 
руху, зафіксовані не в автома-
тичному режимі, приміткою до 
ст. 124 КУпАП установлено, що 
особа, цивільно-правова відпо-
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відальність якої застрахована, 
звільняється від адміністратив-
ної відповідальності за пору-
шення правил дорожнього руху, 
що спричинило пошкодження 
транспортних засобів, за умови, 
що учасники ДТП скористали-
ся правом спільно скласти пові-
домлення про цю пригоду відпо-
відно до Закону України «Про 
обов’язкове страхування цивіль-
но-правової відповідальності 
власників наземних транспорт-
них засобів». Згідно з п. 33.2  
ст. 33 указаного Закону у разі 
настання ДТП за участю лише 
забезпечених транспортних засо-
бів, за умови відсутності трав-
мованих (загиблих) людей, а 
також за згоди водіїв цих транс- 
портних засобів щодо обставин 
її скоєння, за відсутності у них 
ознак алкогольного, наркотич-
ного чи іншого сп’яніння або 
перебування під впливом лікар-
ських препаратів, що знижу-
ють увагу та швидкість реак-
ції, ці водії мають право спільно 
скласти повідомлення про ДТП.  
У такому разі водії транспорт-
них засобів після складення 
зазначеного в цьому пункті пові-
домлення мають право залиши-
ти місце події та звільняються 
від обов’язку інформувати від-
повідні підрозділи Національної 
поліції про її настання.

Для забезпечення реалізації 
права на позасудове врегулюван-
ня цивільного спору протоколом 
Президії МТСБУ від 11.08.2011 р.  
№ 274/2011 затверджено зра-

зок Повідомлення про дорож-
ньо-транспортну пригоду (Євро-
протокол) та Інструкцію щодо 
його заповнення. Примітно, що  
п. 13 Європротоколу передбачає 
обов’язкове складення учасни-
ками ДТП схеми пригоди. Вель-
ми лаконічні рекомендації щодо 
її складення викладені у п. 7.11 
Інструкції, згідно з якими у пунк-
ті 13 (безпосередньо у схемі) відо-
бражаються: розташування тран-
спортних засобів А і В на момент 
настання ДТП, стрілками напря-
мок їх руху, дорожні знаки та 
розмітка, назва вулиць або доріг. 
Для позначення автомобіля вико-
ристовується позначка « », а для 
зображення роздільних смуг, 
перехресть і вулиць використову-
ються позначки «╠», « ╬ », « ═ ».

За даними МТСБУ, сума 
здійснених страхових відшкоду-
вань з використанням Європро-
токолу в 2014 р. у порівнянні з 
попереднім аналогічним періо-
дом часу зросла на 40 % і скла-
ла 39,4 млн грн.1, а в 2015 р. – на 
40,4 % і склала 73,3 млн грн.2. 

1 Основні показники обов’язкового страху-
вання цивільно-правової відповідальності 
власників наземних транспортних засобів 
за внутрішніми договорами в січні – грудні 
2013 та 2014 років [Електронний ресурс] / 
Моторне (транспортне) страхове бюро Укра-
їни. – Режим доступу: http://www.mtsbu.ua.
2 Основні показники здійснення обов’язко- 
вого страхування цивільно-правової відпо- 
відальності власників наземних транспорт- 
них засобів за внутрішніми договорами в 
січні – грудні 2014 та 2015 років [Електрон-
ний ресурс] / Моторне (транспортне) стра-
хове бюро України. – Режим доступу: http://
www.mtsbu.ua.
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6 За перші п’ять місяців 2016 р. на 
підставі складеного учасниками 
ДТП Європротоколу були вре-
гульовані 8047 заяв на виплату 
страхового відшкодування (на 
120 % більше ніж за аналогіч-
ний період 2015 р.), а це більше 
ніж 16 % від усіх поданих заяв і 
кожне шосте звернення до стра-
ховика за договорами ОСЦПВ. 
Сума здійснених страхових від-
шкодувань з використанням Єв- 
ропротоколу в цей період часу 
зросла на 167,1% і перевищи-
ла 56,4 млн грн. На переко-
нання генерального директора 
МТСБУ В. Шевченка, готовно-
сті українських водіїв перейма-
ти європейську практику та вре-
гульовувати ДТП самостійно 
посприяло підвищення у люто-
му 2016 р. страхового ліміту, 
адже новий підвищений ліміт у 
розмірі 50 тис грн. для врегулю-
вання в рамках Європротоколу 
покриває більшість майнових 
збитків1. Відповідно, коло осіб, 
зацікавлених у правильній фік-
сації обставин ДТП шляхом 
складення Європротоколу, далі 
тільки зростатиме. А це зумов-
люватиме актуальність викла-
деного в даній статті для дедалі 
ширших верств не професійних 
правозастосовувачів, а також 
численних страховиків, заці-
кавлених у ефективній проти-

1 Українські водії охоче врегульовують ДТП 
за допомогою «європротоколу» [Електрон-
ний ресурс] / Моторне (транспортне) страхо-
ве бюро України. – 2016, 8 червня. – Режим 
доступу: http://www.mtsbu.ua.

дії спробам страхового шахрай-
ства.  

У тих випадках, коли пере-
лічені вище правові підстави 
для складання Європротоколу, 
так само як і для початку кри-
мінального провадження, від-
сутні, фіксування обставин ДТП 
уповноважені здійснювати полі-
цейські відповідно до Інструк-
ції з оформлення поліцейськими 
матеріалів про адміністративні 
правопорушення у сфері забезпе-
чення безпеки дорожнього руху, 
зафіксовані не в автоматичному 
режимі, затвердженої наказом 
МВС України від 07.11.2015 р.  
№ 1395, зареєстрованим в Мі- 
ністерстві юстиції України  
10.11.2015 р. за № 1408/27853 
(далі – Інструкція). Положен-
нями Розділу VIII цієї Інструк-
ції, якими регламентовано особ- 
ливості оформлення матеріа-
лів про адміністративне право-
порушення, відповідальність за 
яке передбачена ст. 124 КУпАП, 
визначено, що у разі порушен-
ня учасниками дорожнього руху 
правил дорожнього руху, що 
спричинило пошкодження транс- 
портних засобів, вантажу, авто-
мобільних доріг, вулиць, заліз-
ничних переїздів, дорожніх спо-
руд чи іншого майна, на місці 
ДТП складається протокол про 
адміністративне правопорушен-
ня стосовно цих осіб. До цього 
протоколу, крім іншого, додаєть-
ся схема місця ДТП. 

Ми цілковито підтримуємо 
підхід, відповідно до якого схема  
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місця ДТП визнається важ-
ливим засобом візуалізації – 
подання фізичного явища або 
процесу у формі, зручній для 
зорового сприйняття1. Візуалі-
зація виконує функцію «поба-
чив і зрозумів», що яскраво 
засвідчує наступний приклад 
з минулого. Так, у 1845 р. лон-
донський район Сохо було охоп- 
лено холерою. Причини епі-
демії не вдавалося встанови-
ти до того часу, поки лікар Дж. 
Сноу не почав позначати випад-
ки захворювання на мапі міста 
та не виявив, що вони групу-
ються навколо певного джерела 
водопостачання. Таким чином 
Дж. Сноу зумів довести зв’я-
зок між холерою і водою і доміг-
ся закриття цього джерела, чим 
зупинив поширення епідемії.

Схема (нім. schema, грец. 
schema – образ, вид, форма) – це 
креслення, на якому зображено 
устрій чого-небудь або взаємо-
дію частин чого-небудь; виклад, 
опис, зображення чого-небудь в 
головних рисах; абстрактне та 
спрощене зображення чого-не-
будь, загальна головна форму-
ла2. Схема місця дорожньо-транс- 
портної пригоди визначаєть-
ся згаданою вище Інструкцією 
як графічне зображення місця 
ДТП з відображенням та фікса-
цією на ньому всіх об’єктів та 
обставин, що стосуються події 

1 Крысин Л. П. Толковый словарь иноязыч-
ных слов. – М.: Эксмо, 2007. – С. 165.
2 Крысин Л. П. Толковый словарь иноязыч-
ных слов. – М.: Эксмо, 2007. – С. 752.

і можуть мати значення для 
об’єктивного визначення її при-
чин, яке оформлюється з дотри-
манням вимог цієї Інструкції на 
місці пригоди і підписується її 
учасниками. 

Крім закріплення норматив-
но-правового визначення понят-
тя схеми місця ДТП Інструкція 
встановлює значно ширший, 
порівняно з правилами оформ-
лення Європротоколу, перелік 
вимог і рекомендацій щодо її 
складення. Так, згідно зі сфор-
мульованими у ній приписа-
ми, на схемі місця ДТП графіч-
но зображуються та фіксуються 
такі об’єкти: 1) ділянка доро-
ги, на якій сталася ДТП; 2) ста-
лі орієнтири, до яких на схемі 
здійснена прив’язка об’єктів та 
слідів (сталий орієнтир - стаціо-
нарно встановлений об’єкт (кут 
будівлі або павільйону зупинки 
маршрутних транспортних засо-
бів, дорожній знак 5.60 «Кіло-
метровий знак», опора елек-
тропередач, об’єкт дорожнього 
сервісу, порядковий елемент 
інженерної конструкції доро-
ги тощо), який має свою наз-
ву, порядковий номер, іншу 
видиму відмінність серед подіб-
них об’єктів та розташований 
уздовж вулиці або смуги відве-
дення дороги (сталим орієнти-
ром не є дерева, кущі, транспорт-
ні засоби, які стоять, тимчасові 
споруди або конструкції, пересув-
ні торговельні споруди, огорожі  
будівельних майданчиків або  
місць проведення дорожніх 



92

Криміналіст першодрукований № 12/2016

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
2

/2
0

1
6 робіт, інші об’єкти, розташу-

вання яких на місцевості в 
подальшому неможливо об’єк-
тивно визначити чи геометрія, 
розміри або місце розташуван-
ня яких можуть з часом зміню-
ватись); 3) транспортні засоби, 
причетні до ДТП, координати 
їх розміщення відносно елемен-
тів проїжджої частини та ста-
лих орієнтирів; 4) сліди гальмо-
вого шляху коліс транспортних 
засобів: їх розміщення відносно 
елементів проїжджої частини; 
довжина від їх початку до кож-
ного колеса транспортного засо-
бу із зображенням місць розри-
вів; довжина слідів на ділянках 
з різним покриттям; 5) інші слі-
ди та предмети, що стосують-
ся пригоди: розміщення частин 
та об’єктів (уламки кузова, час-
тинки фарби, уламки скла, оси-
пання ґрунту, сліди рідини), що 
відокремилися від транспорт-
ного засобу, відносно елементів 
проїжджої частини, транспорт-
них засобів; площа розсіювання 
уламків скла, осипання ґрунту; 
6) координати місця зіткнення, 
наїзду відносно сталих орієнти-
рів; 7) ширина проїжджої части-
ни разом з роздільними смугами; 
8) ширина тротуарів, узбіччя;  
9) розміри ділянок з різним 
станом дорожнього покриття;  
10) розміри та розміщення де- 
фектів дорожнього покриття;  
11) розташування дорожньої роз-
мітки; 12) розташування світло-
форів, дорожніх знаків та інших 
засобів технічного регулювання 

дорожнього руху; 13) розташу-
вання шлагбаума, засобів сиг-
налізації, дорожніх знаків на 
підході до залізничного переїз-
ду. При складанні схеми місця 
ДТП рекомендується: 1) засто-
совувати спеціальне креслярсь- 
ке приладдя (лінійки, лекала);  
2) користуватися загальноприй- 
нятими графічними зображен-
нями об’єктів та умовними 
позначками; 3) не порушувати 
масштабу зображення; 4) дета-
лізувати ту чи іншу ділянку схе-
ми пригоди; 5) використовувати 
винесення фрагментів за схему1. 

Згідно ж з п. 2 розділу VIII 
Інструкції у випадках, коли 
внаслідок ДТП її учасникам 
заподіяно тілесних ушкоджень, 
викликається слідчо-оператив-
на група для проведення слід-
чих дій на місці пригоди відпо-
відно до вимог Кримінального 
процесуального кодексу Украї-
ни. Пунктом «а» п. 1 ч. 1 ст. 38 
КПК України встановлено, що 
слідчі підрозділи органів Націо-
нальної поліції є органами досу-
дового розслідування (органа-

1 Тут доречно зауважити, що по суті в 
Інструкції йдеться скоріше про складення 
плану (схематичного плану за Р. С. Бєлкіним), 
а не схеми місця події. Адже відповідно до 
прийнятої у криміналістиці термінології у 
масштабі, із зазначенням розмірів об’єктів, 
їх форми та відстаней між ними, виконується 
саме план, а не схема місця події, в чому поля-
гають істотні відмінності між цими однопо-
рядковими криміналістичними категоріями 
(Криміналістика: підруч. / В. Ю. Шепітько, 
В. О. Коновалова, В. А. Журавель [та ін.]: за 
ред. В. Ю. Шепітька. – 5-те вид. переробл. та 
допов. – К.: Ін Юре, 2016. – С. 300).
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ми, що здійснюють дізнання і 
досудове слідство). Відповідно 
до ч. 1 ст. 216 КПК України слід-
чі органів Національної поліції 
здійснюють досудове розсліду-
вання кримінальних правопо-
рушень, передбачених законом 
України про кримінальну від-
повідальність, крім тих, які від-
несені до підслідності інших 
органів досудового розслідуван-
ня. Під час кримінального про-
вадження, у т.ч. за ознаками 
складу злочину, передбаченого  
ст. 286 КК України, слідчі орга-
нів Національної поліції фіксу-
ють процесуальні дії 1) у прото-
колі; 2) на носії інформації, на 
якому за допомогою технічних 
засобів зафіксовані процесуаль-
ні дії (ст. 103 КПК України). 

Згідно з ч. 1 і п. 4 ч. 2 ст. 105 
КПК України особою, яка прово-
дила процесуальну дію, до прото-
колу долучаються додатки, у т.ч. 
схеми, які пояснюють зміст про-
токолу. Жодних вимог до зміс- 
ту і порядку оформлення таких 
схем кримінальне процесуальне 
законодавство не містить. Тому 
при їх складенні слідчий кори-
стується власними навичками, 
здобутими під час вивчення кри-
міналістики у вищому навчаль-
ному закладі або протягом здій- 
снення професійної діяльності. 
Водночас, положеннями ч. 2  
ст. 71 КПК України слідчому, 
як стороні кримінального про-
вадження, під час досудово-
го розслідування надано право 
залучати спеціаліста для надан-

ня безпосередньої технічної до- 
помоги, зокрема, складення 
схем, планів, креслень. Остан-
нім у кримінальному проваджен-
ні є особа, яка володіє спеціаль-
ними знаннями та навичками 
застосування технічних або 
інших засобів і може надава-
ти консультації під час досудо-
вого розслідування і судового 
розгляду з питань, що потре-
бують відповідних спеціальних 
знань і навичок. Порядок залу-
чення працівників органів досу-
дового розслідування поліції та 
Експертної служби МВС на спе-
ціалізованій пересувній лабора-
торії на стадії досудового розслі-
дування, а також обов’язки та 
повноваження працівників як 
спеціалістів під час проведення 
огляду місця події регламенто-
вано Інструкцією про порядок 
залучення працівників органів 
досудового розслідування полі-
ції та Експертної служби Мініс-
терства внутрішніх справ Укра-
їни як спеціалістів для участі в 
проведенні огляду місця події, 
затвердженою наказом Мініс-
терства внутрішніх справ Укра-
їни від 03.11.2015 р. № 1339, 
зареєстрованим у Міністерстві 
юстиції України 06.11.2015 р. 
за № 1392/27837. Однак за дея-
кими оцінками, у процесі рефор-
мування МВС України до функ-
цій Експертної служби МВС 
України входить виключно 
судово-експертне забезпечення 
кримінальних проваджень. При 
цьому техніко-криміналістичне  
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6 забезпечення кримінальних про- 
ваджень покладається на органи 
досудового розслідування Наці-
ональної поліції1. Тому доціль-
но вести мову про існування 
нагальної потреби в оволодінні 
слідчим навичками самостійно-
го здійснення у різних формах 
якісного фіксування перебігу та 
результатів слідчих (розшуко-
вих) дій. Адже, наприклад, від 
якісної фіксації слідової інфор-
мації і пошкоджень транспорт-
них засобів залежить точність 
визначення величини швид-
кості транспортного засобу на 
момент зіткнення у випадках 
перехресних зіткнень та наїздів 
на нерухому перешкоду2. Якщо 
ж урахувати той факт, що подія, 
яка на час огляду місця її вчи-
нення кваліфікується як адмі-
ністративне правопорушення, в 
подальшому може бути перек-
валіфікована у правопорушення 
кримінальне, то доцільно вести 
мову про формування таких 
криміналістичних рекоменда-
цій щодо фіксування результа-
тів огляду місця події, які мають 

1 Волошин О. Г. Реформування експертної 
служби МВС України // Теорія і практика 
судової експертизи: зб. матер. круглого столу / 
редкол.: Кобилянський О. Л., Чорноус Ю. М.,  
Свобода Є. Ю. – К.: ННІ№2 НАВС, 2016. – 
С. 96.
2 Іщук Т. Г., Борщевський П. Г., Смірнов В. А. 
Визначення швидкості руху транспортно-
го засобу шляхом комплексного аналізу 
відеозапису для встановлення обставин 
ДТП // Теорія і практика судової експертизи: 
зб. матер. круглого столу / редкол.: Кобилянсь-
кий О. Л., Чорноус Ю. М., Свобода Є. Ю. – 
К.: ННІ№2 НАВС, 2016. – С. 145.

бути спільними як для слідчих, 
так і патрульних поліцейських.

Однак, є непоодинокими ви- 
падки, коли порівняльне дослі-
дження схем місця ДТП, складе-
них патрульними поліцейськи-
ми, з об’єктивно існуючою на цих 
місцях обстановкою дозволяє дій-
ти невтішного висновку про те, 
що ці схеми лише частково відпо-
відають викладеним в Інструкції 
рекомендаціям і занадто спроще-
но відображають реальну обста-
новку місця події. Зокрема, у 
частині дотримання масштабу 
зображення, деталізації різних 
ділянок схеми пригоди, позна-
чення координат розміщення 
транспортних засобів, причет-
них до ДТП, відносно елементів 
проїзної частини та сталих орієн-
тирів тощо. Зазначене є непри-
пустимим з огляду й на те, що 
розмірні характеристики об’єктів 
дорожньої інфраструктури відігра-
ють важливу роль, зокрема, при 
визначенні швидкості руху тран-
спортного засобу за відеозаписом, 
виходячи з розмірів нерухомих 
об’єктів та елементів дорожньої 
розмітки, одержаних шляхом 
натурних замірів3.

Серед особливостей огляду,  
пов’язаних з механізмом та об- 
становкою вчинення злочину, 

3 Іщук Т. Г., Борщевський П. Г., Смірнов В. А. 
Визначення швидкості руху транспортного 
засобу шляхом комплексного аналізу відеоза-
пису для встановлення обставин ДТП // Тео-
рія і практика судової експертизи: зб. матер. 
круглого столу / редкол.: Кобилянський О. Л., 
Чорноус Ю. М., Свобода Є. Ю. – К.: ННІ№2 
НАВС, 2016. – С. 146.



Криминалист первопечатный № 12/2016

95
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

2
/2

0
1

6

які визначають тактику прове-
дення огляду, В. К. Весельський 
виокремлює те, що огляд необ-
хідно проводити негайно піс-
ля отримання повідомлення про 
подію. Це пояснюється тим, що 
ДТП, в основному, вчиняються 
в дорожній обстановці, де інтен-
сивний рух транспорту і вели-
кий вплив на слідову картину 
погодних умов призводять до 
зміни чи знищення слідової кар-
тини. Цим самим слідчий втра-
чає доказову інформацію, що 
може мати вирішальне значен-
ня для розслідування. Склад-
ність матеріальної обстановки 
ДТП, як джерела інформації про 
факти, характеризується вели-
кою кількістю матеріальних слі-
дів, які у повній мірі не завжди 
можливо дослідити через об’єк-
тивні причини (велику кількість 
матеріальних джерел, різно-
рідність слідів та рух проїзною 
частиною). Фіксація результатів 
огляду місця ДТП має загаль-
ну мету: всебічно, повно, об’єк-
тивно і точно зафіксувати обста-
новку на місці події, сліди та 
інші речові докази, зберегти всю 
наявну інформацію для подаль-
шого розслідування й судово-
го розгляду. Складність проце-
су фіксації результатів огляду, 
точність і повнота проведення 
цієї дії забезпечує правильність і 
швидкість вирішення всієї спра-
ви. У зв’язку з цим і виходячи зі 
складності механізму виникнен-
ня та розвитку ДТП, згаданий 
вчений рекомендує використо-

вувати при огляді місця події 
різні науково-технічні засоби та 
спеціальні знання і, по можли-
вості, ширше використовувати 
фотозйомку та відеозапис1.

Як вихідні положення або 
криміналістичні принципи піз- 
нання злочинної події О. О. Ек- 
сархопуло пропонує розглядати 
принципи: 1) пріоритету припи-
сів закону над криміналістични-
ми науковими рекомендаціями; 
2) взаємозв’язку криміналіс-
тичної науки і практики; 3) орі-
єнтування на передовий досвід 
криміналістичного забезпечен-
ня правоохоронної діяльності; 
4) творчого підходу до вирішен-
ня практичних завдань; 5) поєд-
нання високої оперативності та 
обґрунтованості ухвалюваних 
криміналістичних рішень2. Ми 
цілковито підтримуємо засто-
сування таких концептуальних 
засад по відношенню до пізнан-
ня не тільки злочинів, але й 
будь-яких інших правопору-
шень. Відтак, у формулюванні  
викладених у цій статті кримі-
налістичних рекомендацій ви- 
ходимо з того, що складення 
схем місця ДТП при оформленні 
матеріалів про адміністративне 

1 Весельський В. К. Особливості огляду міс-
ця події за умов вчинення дорожньо-транс- 
портної події // Теорія і практика судової екс-
пертизи: зб. матер. круглого столу / редкол.: 
Кобилянський О. Л., Чорноус Ю. М., Свобо- 
да Є. Ю. – К.: ННІ№2 НАВС, 2016. – С. 92-94.
2  Эксархопуло А. А. Криминалистическая 
теория: сущность, структура, компонент-
ный состав // Криміналіст першодрукова-
ний. – 2015. – № 11. – С. 27-28.
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6 правопорушення, передбачене 
ст. 124 КУпАП, є обов’язковим у 
відповідності до вимог вище зга-
даної Інструкції з оформлення 
поліцейськими матеріалів про 
адміністративні правопорушен-
ня у сфері забезпечення безпе-
ки дорожнього руху, зафіксова-
ні не в автоматичному режимі. 
А складення схем, які поясню-
ють зміст протоколу огляду міс-
ця події у кримінальному про-
вадженні, здійснюється в силу 
приписів  ч. 1 і п. 4 ч. 2 ст. 105 
КПК України. 

В. М. Терехович і Е. В. Німан-
де, здійснивши дослідження 
семіотичних засобів криміналіс-
тичного пізнання, віднесли схе-
ми місця події до знаків-зобра-
жень, які є найпростішими для 
сприйняття та розуміння і, як 
правило, не потребують від адре-
сата особливих фізичних чи інте-
лектуальних зусиль для сприй-
няття. Не дивлячись на те, що 
схеми мають велику кількість 
умовних характеристик, вони 
все ж таки відображають реаль-
ні співвідношення предметів і 
явищ1. Однак зауважимо, що у 
переважній більшості випадків 
використання таких знаків-зо-
бражень здійснюється у тради-
ційний спосіб, коли схему міс-
ця ДТП оформляють від руки 

1 Терехович В. Н., Ниманде Э. В.  Семиотиче-
ские средства криминалистического позна-
ния // Теорія та практика судової експертизи  
і криміналістики: зб. наук. пр. – Вип. 15 / ред. 
кол.: А. І. Лозовий, В. Ю. Шепітько та ін. – 
Х.: Право, 2015. – С. 30-31.

на аркуші паперу. До недоліків 
такого способу фіксації слідової 
інформації на місці ДТП спра-
ведливо відносять: тривалі часо-
ві витрати на збирання потріб-
них даних, можливість помилки 
(людський чинник) під час вимі-
рювання та фіксації даних у 
складних умовах дослідження, а 
також тривалий час оформлення 
схеми ДТП, якість якої є доволі 
низькою2.

З огляду на це вважаємо за 
необхідне відзначити, що кримі-
налістична практика стала най-
більш інтенсивно адаптовувати 
і розвивати образотворчі засоби 
пізнання з появою таких техніч-
них засобів, які забезпечували б  
з мінімальними витратами і в мак-
симально стислі строки отриман-
ня таких зображень предметів, 
у яких, по-перше, був би відсут-
ній суб’єктивний чинник того, 
хто відображує; по-друге, був би 
досягнутий максимальний сту-
пінь подібності відображуваного 
і зображення. Першим засобом 
такого ґатунку стала фотографія, 
а результатом такого розвитку в 
теорії криміналістики став роз-
діл криміналістичної фотогра-
фії3. Досліджуючи стан розвит-

2 Данець С. В. Застосування новітніх тех- 
нологій лазерного сканування під час 
огляду місця дорожньо-транспортної при-
годи // Криміналістичний вісник: наук.-
практ. зб. / [голов. ред. В. В. Чернєй] / 
ДНДЕКЦ МВС України; НАВС. – К.: ПК 
«Типографія від «А» до «Я», 2014. – № 2 
(22). – С. 166-171.
3 Терехович В. Н. Семиотические средства 
криминалистического познания // Теорія та 
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ку засобів і прийомів фіксації 
доказів, Р. С. Бєлкін наголосив 
на необхідності звернення пер-
шочергової уваги на розвиток 
експресних засобів і прийомів 
фіксації, маючи на увазі, перед- 
усім, відеозапис, одноступеневі 
фотопроцеси, при яких відбува-
ється одночасне утворення нега-
тивного і позитивного або відра-
зу позитивного зображення, а 
також технології об’ємної фік-
сації (стереографії, голографії, 
профілографування). Підтри-
муючи при цьому, підхід, згід-
но з яким до експресних засобів 
і прийомів фіксації слід відноси-
ти ті, застосування яких забез-
печує можливість отримання 
результату, готового до процесу-
ального посвідчення вже в про-
цесі самої процесуальної дії1. 
Викладене, у сукупності з орі-
єнтуванням на передовий досвід 
криміналістичного забезпечен-
ня правоохоронної діяльності, 
слугує основою для підтрим-
ки нами пропозиції С. В. Да- 
нець та інших учених і практи-
ків щодо використання під час 
огляду місця ДТП технології 
лазерного сканування місцево-
сті та об’єктів, у результаті яко-
го виготовляється 3D-модель, 
що у підсумку дозволяє у кіль-

практика судової експертизи і криміналісти- 
ки: зб. наук. пр. – Вип. 15 / ред. кол.: А. І. Ло- 
зовий, В. Ю. Шепітько та ін. – Х.: Право, 
2015. – С. 31.
1  Белкин Р. С. Курс криминалистики: учеб. 
пособие для вузов. – 3-е изд., дополн. –  
М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2001. – 
С. 369.

ка разів збільшити інформа-
тивність зібраних на місці події 
даних, надає наочну і зручну 
візуалізацію в тривимірному 
вигляді, що дозволяє досягти 
високої ілюстративної якості, 
схожої з фото- та відеозображен-
ням, але має перевагу у вигляді 
стереоскопічного зображення і 
можливості вільної зміни ракур-
су під час перегляду. За допомо-
гою лазерного сканування одер-
жують докладне зображення 
місця події, яке може бути збе-
режене на будь-якому цифрово-
му носії без можливості зміни чи 
коригування. Отже, під час про-
ведення наступних слідчих (роз-
шукових) дій, автотехнічної і 
трасологічної експертиз мож-
на знову відтворити таку карти-
ну пригоди, якою вона була на 
момент сканування2.

Проте з урахуванням непри-
пустимо низького рівня фінан-
сування техніко-криміналістич-
ного забезпечення Національної 
поліції, зумовленого загально 
відомими негативними чинни-
ками, широкомасштабне упро-
вадження технології лазерного 
сканування розглядається нами 
як інновація, що є необхідною,  
однак малоймовірною у най-
ближчій чи навіть середньо-
строковій перспективі. Водно-
2  Данець С. В. Застосування новітніх тех- 
нологій лазерного сканування під час огля-
ду місця дорожньо-транспортної пригоди // 
Криміналістичний вісник: наук.-практ. зб. / 
[голов. ред. В. В. Чернєй] / ДНДЕКЦ МВС 
України; НАВС. – К.: ПК «Типографія від 
«А» до «Я», 2014. – № 2 (22). – С. 166-171.
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6 час, варто погодитися з тим, 
що у підвищенні ефективності 
діяльності правоохоронних орга-
нів важливу роль відіграє пов-
ноцінне застосування сучасних 
досягнень науки і техніки, які 
становлять зміст категорії спеці-
альних знань. Доцільність тако-
го підходу до слідчої діяльності 
зумовлена тим, що застосуван-
ня сучасних науково-технічних 
засобів і методів сприяє розши-
ренню спектра джерел доказо-
вої інформації у кримінальному 
провадженні1. Зазначене спо-
нукає нас до пошуку і присто-
сування до задоволення акту-
альних потреб правоохоронних 
органів уже широко доступних  
у теперішній час науково-тех-
нічних засобів та інноваційних 
технологій.  

Р. С. Бєлкін виокремлює чоти-
ри основні форми фіксації дока-
зової інформації та перераховує 
технічні прийоми реалізації у 
них загально-наукових методів 
пізнання: 1) вербальну або сло-
весну (протоколювання, аудіо-
запис); 2) графічну (схематичні 
та масштабні плани, креслен-
ня, рисунки, у т. ч. портрети);  
3) предметну (вилучення предме-
та у натурі та його консервуван-
ня, виготовлення матеріальних 
моделей (реконструкція), у т. ч. 
1 Артюх А. В. Взаємодія слідчого зі спе- 
ціалістами та експертами на досудовому 
розслідуванні // Теорія і практика судової 
експертизи: зб. матер. круглого столу / ред-
кол.: Кобилянський О. Л., Чорноус Ю. М., 
Свобода Є. Ю. – К.: ННІ№2 НАВС, 2016. – 
С. 15.

макетування, копіювання, виго-
товлення зліпків і відтисків); 
4) наочно-образну (фотографу- 
вання (у видимих і невидимих 
променях), кінозйомка та відео- 
запис). При цьому, вказаний 
учений слушно наголошує, що 
аналогічно комбінації форм фік-
сації є можливою комбінація її 
методів і технічних прийомів, 
їх комплексне застосування, на- 
приклад: протоколювання і ре- 
конструкція; протоколювання,  
фотозйомка та копіювання тощо2. 
Аналогічного підходу дотри- 
муються й В. М. Терехович з  
Е. В. Німанде, наголошуючи на 
тому, що при виборі того чи іншо-
го семіотичного засобу криміна-
лістичного пізнання необхідно 
мати на увазі, що а ні символи, 
а ні індекси, а ні зображення 
не є взаємовиключними засо-
бами. Ці три види засобів явля-
ють собою градацію позначення 
у напрямку зменшення умов-
ності (конвенційності). Семі-
отичний засіб може бути пред-
ставлений символьно, індексно 
або зображенням як окремо, так 
і в будь-якій комбінації, у т.ч. 
шляхом поєднання усіх трьох 
видів. З метою повноти передачі 
інформації та підсилення ефек-
ту сприйняття, за результатами 
чого в адресата з’являється мож-
ливість більш ясно і явно відтво-
рити образ предмета, в криміна-
лістичній практиці семіотичні 

2  Белкин Р. С. Курс криминалистики: учеб. 
пособие для вузов. – 3-е изд., дополн. – М.: 
ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2001. – С. 347.



Frühdruck Kriminalist № 12/2016

99
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

2
/2

0
1

6

засоби часто використовують-
ся у поєднанні один з одним. 
Наприклад, протокол огляду 
місця події, висновок експерта 
та інші символьні засоби кримі-
налістичного пізнання доповню-
ються образотворчими засобами 
криміналістичного пізнання –  
фототаблицями із зображення-
ми, схемами тощо. Вибір кон-
кретного семіотичного засо- 
бу криміналістичного пізнання 
або сукупності таких засобів, 
передусім повинен відповідати 
вимогам раціональності та опти-
мальності не тільки при вирі-
шенні питання про проведення 
тієї чи іншої слідчої (розшуко-
вої) дії, але й повинен залежати 
від очікуваного ефекту застосу-
вання того чи іншого семіотич-
ного засобу криміналістичного 
пізнання1.

При запровадженні іннова-
цій в досліджуваний напрямок 
правозастосовної діяльності слід 
врахувати, що для оцінки обста-
новки на місці ДТП має значен-
ня фіксація відстані між окре-
мими предметами вглибину і 
за фронтом спостереження2. 
Зазначений підхід є справедли-
вим по відношенню не тільки до 
взаєморозташування, але й до 

1 Терехович В. Н., Ниманде Э. В. Семиотиче-
ские средства криминалистического позна-
ния // Теорія та практика судової експертизи і 
криміналістики: зб. наук. пр. – Вип. 15 / ред. 
кол.: А. І. Лозовий, В. Ю. Шепітько та ін. – 
Х.: Право, 2015. – С. 31-32.
2 Гора І. В., Колесник В. А. Криміналістика: 
навч. посіб. – К.: Алеута, 2005, Ч. І: 
Криміналістична техніка. – С. 267.

зовнішнього вигляду цих пред-
метів. Однак, при традиційній 
наземній фотозйомці габаритні 
об’єкти, розташовані на перед- 
ньому плані, часто закривають 
собою об’єкти дальнього плану. 
А їх зйомка з близької відстані, 
зумовлена щільною забудовою 
або густою рослинністю на місці 
події, може призводити до істот-
них проекційних викривлень, 
запобігання виникненню яких 
потребує креативного підходу.

Наприкінці ХІХ ст. у таких 
випадках сконструйовані А. Бер- 
тильйоном спеціальні велико-
форматні фотокамери для зйом-
ки місця події розміщувалися 
на спеціальних штативах, що 
дозволяли здійснювати зйом-
ку відносно великих площ при 
вертикальному встановлен-
ні камер (об’єктивом донизу)3. 
Сьогодні доцільно розгляда-
ти різні способи забезпечення 
такої можливості, кожен з яких 
має свої переваги та недоліки. 
Зокрема, найпростішим і най-
доступнішим з наземних спосо-
бів є здійснення огляду з підви-
щеного місця (з найвищої точки 
на певній місцевості, верхівки 
дерева, висотної будівлі, спору-
ди, технологічної конструкції 
(віадука, акведука, водонапір-
ної башти, телевізійної вежі чи 
вежі мобільного зв’язку, опо-
ри лінії електропередач тощо). 
Однак цей спосіб може бути 

3 Селиванов Н. А., Эйсман А. А. Судебная 
фотография. – М., Юрид. лит. 1964. – С. 10.
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6 використаний далеко не завж-
ди через відсутність у необхід-
ному місці відповідних особ- 
ливостей рельєфу чи елементів 
інфраструктури або потенційну 
небезпеку травмування (наприк- 
лад, через ураження електро-
струмом чи падіння з висоти). 
Використання кінооператорсь- 
ких кранів, колінчастих або теле- 
скопічних автогідропідіймачів,  
рятувальних автодрабин та 
інших підйомних механізмів 
може бути ускладнено відсутніс-
тю такого обладнання у розпо-
рядженні Національної поліції, 
високою вартістю відповідних 
послуг підрядних організацій, 
несприятливими особливостя-
ми погодних умов чи рельєфу, 
які обтяжують або взагалі уне-
можливлюють доступ до місця 
огляду.

На наше переконання, остан-
ній чинник може бути нівельо-
ваний використанням літаль-
них апаратів, придатних для 
запуску з більш зручного міс-
ця. Однак, експлуатація з цією 
метою повітряних зміїв, аероста-
тів (гелієвих куль чи дирижаб- 
лів), дельтапланів і парапланів 
не вирізняється доступністю та 
надійністю, як і запатентований 
ще у 1907 р. спосіб фотозйом-
ки з використанням поштових 
голубів. Огляд з літаків і гвин-
токрилів вирізняється непомір-
но високою вартістю та недо-
статньою маневровістю останніх 
в обмеженому просторі. Кос-
мічна (спектрозональна) зйом-

ка дозволяє істотно збільшити 
зону охоплення території зйом-
ки, однак супутникові фотозмін-
ки (satellite photos (photographs, 
figures, imagery)1 характеризу-
ються низькою роздільною здат-
ністю (близько 2 м на 1 піксель), 
не відображають актуальну ви- 
дову інформацію і часто взага-
лі не враховують змін, що відбу-
лися на певній місцевості протя-
гом останнього часу. У зв’язку 
з цим, на наш погляд, доцільно 
зосередити зусилля на якомога 
швидшій реалізації у правоза-
стосовній практиці потенціалу 
аерофотозйомки.

Термін аерофотозйомка (аеро- 
зйомка) (англ. aerial mapping, 
аerial photography) і такі його 
синоніми, як авіазйомка, аерозні-
мання, аерофотознімання, аеро- 
фотографування тощо за устале-
ною традицією використовуєть-
ся для позначення процесу фото-
графування місцевості з літака 
фотокамерами спеціальної кон-
струкції з метою одержання 
аерофотознімків (аерофотогра-
фій) – знімків, здобутих аерофо-
тозніманням2.

Сьогодні аерозйомку доціль-
но розглядати як сучасний 
метод дистанційного вивчення 

1 Boyle D. Revealed: The satellite photos that 
prove Putin is still arming Assad to shore up his 
embattled regime in defiance of the West [Елек-
тронний ресурс] // Dailymail. – 2015, 26 верес-
ня. – Режим доступу:  http://www.dailymail.
co.uk.
2 Великий тлумачний словник сучасної ук- 
раїнської мови / [уклад. і голов. ред. В. Т. Бу- 
сел.]. – К.; Ірпінь: Перун, 2009. – С. 15.
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об’єктів земної поверхні в різ-
них частинах спектру електро-
магнітних хвиль з літака або 
інших літальних апаратів, одер-
жання просторової інформації 
про різні об’єкти, розташова-
ні на земній поверхні, ефектив-
ність якого підкріплена високою 
інформативністю, графічними  
і геометричними складовими. 
Порівняно з наземною зйом-
кою аерофотозйомка має низ-
ку безспірних переваг, перед- 
усім завдяки придатності для 
охоплення максимальної площі 
об’єкта зйомки і високої деталі-
зації об’єктів за рахунок якості 
та великої роздільної здатності 
зображення. До того ж, світли-
ни, виготовлені з повітря, біль-
ше наповнені змістом, ніж фото- 
знімки інших видів, включають 
в себе не тільки безпосередній 
об’єкт зйомки, але значну пло-
щу прилеглої території, що доз-
воляє зібрати максимально пов-
ну інформацію про особливості 
ландшафту, правильно оцінити 
взаємне розташування об’єктів1.    

Давно не викликає диску-
сій твердження про те, що кри-
міналістика є основним провід-
ником досягнень природничих, 
технічних і гуманітарних наук 
у сферу судочинства2; однією з 

1 Литвинов Д. В. Современные методы аэро-
фотосъемки при архитектурно-планиро-
вочном анализе городской территории //  
Вестник СГАСУ. Градостроительство и архи-
тектура. – 2015. – Вып. № 1 (18). – С. 35.
2 Россинская Е. Р. Современные пробле-
мы криминалистической дидактики // Кри- 
міналістика ХХІ століття: матер. міжнар. 

базових юридичних наук, що є 
основою професійних юридич-
них знань, яка здавна відіграє 
важливу роль у здійсненні пра-
возастосовної діяльності не тіль-
ки у сфері кримінального судо-
чинства, але й в інших видах 
правозастосування3. А одним із 
головних інноваційних напрям-
ків криміналістичного забезпе-
чення діяльності правоохорон-
них і судових органів є розробка 
та використання новітньої кри-
міналістичної техніки, науково- 
технічних засобів і сучасних 
інформаційних технологій4.

У досліджуваному нами випад-
ку досягнення мети огляду міс-
ця ДТП здатне забезпечити здій- 
снення перспективної і планової 
маловисотної аерофотозйомки. 
Маловисотною є аерофотозйом-
ка, яка виконується на висоті 
від 10 до 150 м над поверхнею 
землі. Перспективна – це аеро-
фотозйомка, яка здійснюється 
зі спрямуванням оптичної осі 
об’єктиву фото- або відеокаме-
ри під кутом 25-65° до поверхні 
землі. А планова (вертикальна, 
картографічна, надірна) – це 

наук.-практ. конф., 25 – 26 листоп. 2010 р. – 
Х.: Право, 2010. – С.  795.
3 Рекомендации Международной научно-
практической конференции «Современные  
тенденции развития криминалистики и 
судебной экспертизы в России и Украине» 
25–26 марта 2011 г.
4 Борисов В., Зеленецький В. Актуальні 
проблеми розвитку юридичної науки у галузі 
боротьби зі злочинністю  // Вісник Академії 
правових наук України. – № 2 (33). – № 3 
(34), 2003. – С. 775-776.
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6 аерофотозйомка, яка викону-

ється зі спрямуванням оптичної 
осі об’єктиву фото- або відеока-
мери під прямим (90°) або набли-
женим до нього кутом до поверх-
ні землі.

Проведені досліди дозволи-
ли нам дійти висновку про те, 
що скороченню часу фіксації 
огляду місця ДТП у теперіш-
ній час може сприяти комбіна-
ція наочно-образної і графічної 
форм фіксації доказової інфор-
мації, а саме фотозйомки і скла-
дення схеми. Результатом чого 
повинна стати фото-схема міс-
ця ДТП (фото № 1). Зробити 
останню максимально наочним 
засобом фіксації дозволяє вико-
ристання індексної знакової сис-
теми з таких індексних знаків, 
як: стрілки, цифри, букви та 
інші лаконічні графічні зобра-
ження, що безпосередньо вказу-
ють на наявність об’єкта, який 
позначається, а також кольору, 
яким позначається цей індек-
сний знак. Цінність таких зна-
ків полягає в тому, що вони зав- 
жди є знаками чого-небудь, тоб-
то є предметами з репрезентатив-
ними функціями по відношен-
ню до іншого предмета або його 
властивостей чи відносин. Їх 
використання у криміналістич-
ній практиці пов’язано з опти-
мізацією проведення окремих 
слідчих (розшукових) дій1. 

1 Терехович В. Н., Ниманде Э. В. Семиотиче-
ские средства криминалистического позна-
ния // Теорія та практика судової експертизи і 
криміналістики: зб. наук. пр. – Вип. 15 / ред. 

Засобом виконання аерозйом-
ки може слугувати будь-яке 
пристосоване для цього безпі-
лотне повітряне судно – повіт- 
ряне судно (апарат, що підтри-
мується в атмосфері у результа-
ті його взаємодії з повітрям, від-
мінної від взаємодії з повітрям, 
відбитим від земної поверх-
ні2), призначене для виконан-
ня польоту без пілота на бор-
ту, керування польотом якого і 
контроль за яким здійснюють-
ся за допомогою спеціальної 
станції керування, що розташо-
вана поза повітряним судном3. 
Або безпілотний літальний апа-
рат («Unmanned Arial Vehicle», 
БПЛА, дрон, безпілотник) – 
будь-який «літальний апарат», 
здатний ініціювати та підтриму-
вати керований політ та навіга-
цію без присутності людини на 
борту4. 

Технологічний оглядач «The 
Wall Street Journal» У. Мос-
сберг вважає, що минулий, 

кол.: А. І. Лозовий, В. Ю. Шепітько та ін. – Х.: 
Право, 2015. – С. 29-30.
2 Про затвердження Порядку здійснення дер-
жавного контролю за міжнародними пере-
дачами товарів військового призначення: 
Постанова КМУ № 1807  від 20.11.2003 р. 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://zakon5.rada.gov.ua.
3 Повітряний кодекс України: Закон України 
№ 3393-VI від 19.05.2011 р. [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.
gov.ua.
4 Про затвердження Порядку здійснення дер-
жавного контролю за міжнародними переда-
чами товарів військового призначення від 
Постанова КМУ № 1807 від 20.11.2003 р.  
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://zakon5.rada.gov.ua.
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6 2015 рік, хоча й не був найбільш  
приголомшливим роком у сфе-
рі персональних технологій, 
однак посіяв насіння майбутніх 
звершень, заклав фундамент 
для майбутніх технологічних 
революцій. До числа перспек-
тивних нововведень, які з часом 
стануть частиною повсякден-
ного життя, він відніс цивільні 
дрони1. 

Дрон (англ. drone) – безпілот-
ний літальний апарат (БПЛА, 
безпілотник). Мультикоптери 
(англ. multi rotor, multicopter, 
copter) – БПЛА з довільною 
кількістю несучих гвинтів, які 
розміщені в одній площині та 
обертаються діагонально в про-
тилежних напрямках: з чоти-
рьома гвинтами – квадрокопте-
ри, з шістьома – гексакоптери, 
вісьмома – октокоптери тощо. 
За співвідношенням ціна/якість 
саме мультикоптери можуть 
слугувати засобом аерофото- 
зйомки місця ДТП, оптималь-
ним для технічного оснащення 
підрозділів Національної полі-
ції. Наприклад, потужний сен-
сор Sony EXMOR 1/2.3” (12.4 
робочих пікселів), використано-
го нами для ілюстрування поло-
жень цієї статті квадрокоптера 
DJI Phantom 3 Professional, доз-
воляє виготовляти фотознімки 
високої роздільної здатності та 
здійснювати відеозапис у фор-

1 Mossberg: The next big thing didn’t show up 
this year [Електронний ресурс] // Theverge. –  
2015, 23 грудня. – Режим доступу: http://
www.theverge.com.

матах: UHD: 4096x2160p24/25, 
3840x2160p24/25/30; FHD:  
1920x1080p 24/25/30/48/ 0/60,  
HD: 1280x720p 24/25/30/48/ 
50/60 з максимальною кіль- 
кістю кадрів 60 Mbps. При цьому 
технологія «Lightbridge» забез-
печує контроль якості зйомки і 
передачу відзнятого матеріалу 
в режимі реального часу. Безпі-
лотники цього типу вже здобу-
ли репутацію надійних засобів 
аеророзвідки малого радіусу дії 
навіть у несприятливих умовах 
зони проведення АТО. 

У першу чергу, комплекта-
ми для аерозйомки повинні бути 
дооснащені криміналістичні, ав- 
тотехнічні, вибухотехнічні та 
інші, обумовлені потребами 
експертної практики, спеціалі-
зовані пересувні лабораторії – 
спеціалізовані автомобілі Екс-
пертної служби МВС, оснащені 
необхідним обладнанням, при-
значені для роботи групи праців-
ників Експертної служби МВС, 
які володіють спеціальними знан-
нями та навичками застосуван-
ня криміналістичних та техніч-
них засобів при проведенні ОМП2. 
Адже за рахунок створення сучас-
ного парку мобільних криміна-
лістичних, вибухотехнічних і 
автотехнічних лабораторій підви-

2 Про затвердження Інструкції про порядок 
залучення працівників органів досудового 
розслідування поліції та Експертної служби 
Міністерства внутрішніх справ України як 
спеціалістів для участі в проведенні огляду 
місця події:  наказ МВС України № 1339 від 
03.11.2015 р. [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу:  http://zakon5.rada.gov.ua.
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6

щується якість техніко-криміна-
лістичного забезпечення огляду 
місця події, інших слідчих (роз-
шукових) дій, оперативно-розшу-
кових заходів1.

Однак, залучення такої лабо-
раторії не завжди є можливим. 
Так, згідно з п. 1 розділу ІІІ 
вище згаданої Інструкції спе-
ціалізована пересувна лабора-
торія Експертної служби МВС 
може залучатися до участі у про-
веденні ОМП у кримінально-
му провадженні за письмовим 
(як виняток за усним з подаль-
шим оформленням у письмовій 
формі) клопотанням керівника 
органу досудового розслідуван-
ня або особи, що виконує його 
обов’язки, у разі виникнення 
об’єктивних обставин, пов’я-
заних зі вчиненням ДТП, під 
час якої загинуло двоє і біль-
ше осіб або госпіталізовано до 
медичних закладів п’ятеро і 
більше осіб. Оскільки не кожна 
дорожньо-транспортна пригода  
призводить до таких тяжких 
наслідків, а потреба у швид-
кій і об’єктивній фіксації огля-
ду місця ДТП присутня завжди, 
то комплектом для аерозйомки і 
навичками щодо її професійно-
го здійснення повинен володіти 
кожен екіпаж патрульних полі-
цейських. 

1 Волошин О. Г. Реформування експертної 
служби МВС України // Теорія і практи-
ка судової експертизи: зб. матер. круглого 
столу / редкол.: Кобилянський О. Л., Чор-
ноус Ю. М., Свобода Є. Ю. – К.: ННІ№2 
НАВС, 2016. – С. 96.

При складенні та виготовлен-
ні безпосередньо на місці події 
на твердому носієві фото-схе-
ми необхідно врахувати наступ-
не. 17 червня 2016 р. у м. Киє-
ві відбулася презентація нового 
комп’ютерного обладнання, яке  
столичним поліцейським пере-
дала Консультативна місія Єв- 
ропейського Союзу. Презенто-
вані спеціальні технічні при-
строї (оснащені термопапером 
мобільні принтери) призначені 
для підвищення якості та швид-
кості оформлення поліцейськи-
ми матеріалів про адміністра-
тивні правопорушення у сфері 
забезпечення безпеки дорожньо-
го руху, зафіксовані не в авто-
матичному режимі. У поєднан-
ні з наявними у розпорядженні 
поліцейських комп’ютерними 
планшетами, відповідним про-
грамним забезпеченням та інте-
рактивним доступом до елек-
тронних баз даних зазначені 
пристрої забезпечують техніч-
ну можливість скласти в елек-
тронній формі та роздрукувати  
у польових умовах у вигляді 
стрічки постанову про накладен-
ня адміністративного стягнення 
по справі про адміністративне 
правопорушення у сфері забезпе-
чення безпеки дорожнього руху, 
зафіксоване не в автоматичному 
режимі, безпосередньо на міс-
ці вчинення останнього. Упро-
вадження цієї інновації покли-
кано знизити корупційні ризики 
у взаємовідносинах правоохо-
ронців з правопорушниками та  
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6 скоротити час процесуально-
го оформлення правопорушен-
ня з понад 20 до 7 хвилин, що є 
показником сервісної спрямо-
ваності патрульних. Коменту-
ючи це нововведення, керівник 
поліції Х. Деканоідзе наголоси-
ла: «Дуже важливо, аби поліція, 
яка є хребтом безпеки, розвива-
лась за сучасними стандартами  
і технологіями»1.

Цілковито підтримуючи інно-
ваційні підходи щодо технічної 
модернізації органів державної 
влади2, загалом, і Національ-
ної поліції України, зокрема, 
вважаємо згадане нововведення 
черговим позитивним кроком 
до підвищення рівня інформа-
тизації і технологізації діяль-
ності поліції і сподіваємося на 
якомога швидше його поширен-
ня на всі регіони нашої держа-
ви. Однак при цьому, вважає-
мо за необхідне зауважити, що 
його впровадження не завершує 
процес технологічного пере- 
оснащення Національної полі-
ції у зв’язку з вузькою обмеже-
ністю потреби, на задоволен-
ня якої його спрямовано. Адже 

1 «Дуже важливо, аби поліція, яка є хребтом 
безпеки, розвивалась за сучасними стандар-
тами і технологіями», – Хатія Деканоідзе 
[Електронний ресурс] / Департамент 
комунікації НПУ. – 2016, 17 червня. – Режим 
доступу: http://www.npu.gov.ua.
2 Реформа митної служби включатиме технічне 
переоснащення і оновлення кадрового потен- 
ціалу митниці, – Володимир Гройсман [Елек- 
тронний ресурс] / Департамент інформації 
та комунікацій з громадськістю секретаріату 
КМУ. – 2016, 21 червня. – Режим доступу:  
http://www.kmu.gov.ua.

в даному випадку йдеться про 
забезпечення технічної мож-
ливості оформлення за допомо-
гою цих спеціальних технічних 
пристроїв виключно постанов 
у справах про адміністратив-
ні правопорушення, які згідно 
положень чинного законодав-
ства виносяться на місці вчи-
нення адміністративного пра-
вопорушення поліцейськими, 
і не стосуються тих правопору-
шень, що спричинили пошко-
дження транспортних засобів, 
вантажу, автомобільних доріг, 
вулиць, залізничних переїз-
дів, дорожніх споруд чи іншого 
майна. Саме оформлення остан-
ніх, за нашими неодноразови-
ми спостереженнями, призво-
дить до витрачання непомірно 
великих обсягів часу (більше 2 
годин на документальне оформ-
лення однієї пересічної дорож-
ньо-транспортної пригоди) та 
відволікає значні сили Наці-
ональної поліції від виконан-
ня інших, не менш важливих 
функцій. В умовах спричинено-
го низкою об’єктивних і суб’єк-
тивних чинників перманентно-
го зростання рівня злочинності 
такі ірраціональні витрати часу 
є неприпустимими.

До того ж зволікання з 
оформленням ДТП призводить 
до порушення звичайного рит-
му руху транспортних засобів 
і утворення заторів, що спри-
чиняє ланцюгову реакцію у 
вигляді нових дорожньо-транс- 
портних подій. А довготри-
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так, крім усього вище викладе-
ного, підвищення рівня безпеки, 
інтенсивності діяльності поліцей-
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гу і результатів огляду місця ДТП 
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EXPERIMENTAL SERIES  
OF TRACE FORMATION ON HUMAN SKIN 
DURING ARM GRIP AND BODY  
TRANSPORTATION*
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on Offences of Estonian Academy of Security Sciences, Police 
Lieutenant-Colonel (Estonia)**

Aelita ZILE
Master of Law, Master of Science Total Quality Management, 
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Abstract
One of the issues in crimes against people, when a body or battery victim has been 

moved on the crime scene, or they have been transported from one room or location 
to another, is to detect whether person, who carried the body, has left any identi-
fiable papillary traces behind. The article gives a brief overview of an experiment 
undertaken in the framework of AGIS project by Estonian and Latvian police cadets 
and authors of this article to detect potential fingerprint traces on human skin 
upon their transportation. A series of research tasks were set and tested. The aim 
of the experiment was to study whether a person transporting a body would leave 
identifiable papillary traces on the skin of “victim’s” hands (wrist region) and feet 
(ankle region); if and how leaving such traces would be affected victim’s weight, 
hair on their hands and legs; whether traces on victim’s skin could be made visible 
using conventional methods. Experimental research strategy is used to evaluate the 
impact of specific intervention and influencing measures and to draw conclusions 
on cause-effect relationships, but since it was not possible to meet all the conditions 
required for natural experiment we decided to conduct a quasi-experiment.

Key words. Crimes against persons, body, AGIS project, experiment, papillary 
skin traces.

* Экспериментальная серия следообразования на коже человека при захвате рук и перемеще-
нии тела человека.
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*** Зиле Аэлита – магистр права, магистр науки по общему управления качеством, заведующая 
кафедрой криминалистики Государственного колледжа полиции, полковник полиции (Латвия).
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6 Введение
Феномен следов папилляр-

ных линий кроется в их срав-
нительно широкой распростра-
ненности на местах совершения 
преступных деяний и возмож-
ности нахождения их на различ-
ных поверхностях. Именно по- 
этому следы папиллярных узо-
ров играют существенную роль в 
раскрытии преступных деяний, 
так как они позволяют иденти-
фицировать человека и дока-
зать, что этот человек касал-
ся объекта, на котором были 
обнаружены эти следы. Одним 
из таких объектов может быть 
кожа человека, которая являет-
ся одним из самых больших орга-
нов и на которой при определен-
ных обстоятельствах могут быть 
оставлены следы папиллярных 
узоров, например, при механи-
ческой асфиксии, перемещении 
трупа, расчленении трупа.

В связи с преступлениями 
против личности перед нами 
зачастую встают проблемы, свя-
занные с перемещением трупа 
на месте преступления, из одно-
го помещения в другое, либо 
вообще его транспортировки в 
другое место.

Независимо от способа убий-
ства смерть жертвы так или ина-
че наступает. Преступник после 
его совершения пытается ликви-
дировать или скрыть следы слу-
чившегося и даже избавиться от 
тела. Для этого убийца в сроч-
ном порядке старается переме-
стить его с места преступления. 

Если убийца не один, то транс-
портировка трупа облегчается. 
Преступник может использо-
вать для этого несколько спо-
собов (как и несколько убийц). 
При перемещении трупа с места 
преступления его могут воло-
чить за руки, шею или ноги, что 
предполагает то, что преступник 
находился в контакте с жертвой, 
и на непокрытых участках тела, 
за которые он хватался (к кото-
рым они прикасались), могут 
остаться следы папиллярных 
узоров и ДНК. 

Однако, при определенных 
условиях этому следовоспри-
нимающему объекту присущи 
свойства, которые определяют 
специфику визуализации этих 
следов на объекте исследова-
ния. Во-первых, в самом нача-
ле исследования важно отделить 
методы, выбранные для визуа-
лизации следов папиллярных 
узоров на коже живого челове-
ка и коже умершего человека, 
так как это будет одним из пер-
вых критериев при выборе мето-
да визуализации следов. На этот 
выбор влияет также и то обстоя-
тельство, что выбранный метод 
не должен нанести вред здоро-
вью. Во-вторых, человек – это 
подвижное существо, которое 
может просто уничтожить воз-
можные следы папиллярных 
узоров на своей коже, напри-
мер, просто стереть их. Поэтому 
для дальнейшего исследования 
необходимо локализовать место 
нахождения следов. Теоретиче-
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ски, вероятность обнаружения 
и визуализации следов папил-
лярных узоров на коже живого 
человека довольно высока, но, 
на практике, влияющие на этот 
процесс факторы настолько зна-
чительны, что сводят эту воз-
можность до минимума. Более 
широкие возможности предла-
гает исследование кожи умер-
шего человека, так как выше-
указанные факторы, которые 
существенно влияют на возмож-
ность исследования кожи живо-
го человека, не оказывают влия-
ния на этот процесс.

В современных условиях 
трансформации происходит все 
более интенсивное распростра-
нение информации, знаний, тех-
нологий и инноваций. Поэтому 
существенно возрастает роль нау-
ки, которая в теории и на прак-
тике предлагает новые решения.  
С увеличением возможностей 
возрастают и требования. Таким 
образом, условия современной 
трансформации способствуют 
введению новых методов и воз-
можностей в практику. 

Необходимость апробации и 
введения новых методов в прак-
тику способствует и то обсто-
ятельство, что, несмотря на 
достаточно высокую степень рас-
пространения следов папилляр-
ных узоров на местах соверше-
ния преступлений, на практике 
часто приходится сталкивать-
ся с тем, что следы с объектов, 
которых касались, уничтожают-
ся (стираются). Это, в свою оче-

редь, является серьезным вызо-
вом для криминалистов, так как 
в таких ситуациях они вынуж-
дены искать новые способы для 
поиска и визуализации следов. 

Авторы стать и знакомы с 
опубликованными в 2006 г.  
следственной группой Bundes-
kriminalamt  ZD 31 результатами 
Abschlussbericht zur1. Versuche-
reihe “Daktyloskopische Spuren 
auf menschlicher Haut” и резуль-
татами, полученными в рамках 
проекта AGIS “Латентные отпе-
чатки пальцев и ДНК на коже 
человека” (Latent Fingerprints 
and DNA on Human Skin), и 
посчитали необходимым прове-
сти аналогичные эксперименты 
без решения вопроса нахожде-
ния ДНК на поверхности мерт-
вого тела. 

Проект AGIS
Проект AGIS “Латентные отпе-

чатки пальцев и ДНК на коже 
человека” осуществлялся с ноя-
бря 2006 по ноябрь 2008 г. Коор-
динатором проекта “Латентные 
отпечатки пальцев и ДНК на 
коже человека” (Latent Finger-
prints and DNA on Human Skin) 
была Дорис Фербер (Doris Färber) 
(BKA), в состав группы вошли 
также эксперты из Дании, Вели-
кобритании, Австрии, Германии1.

Целью проекта AGIS было 
выяснить:  

1 AGIS Project – Final Report JLS/2006/
AGIS/042 (30-CE-0080807/00-07) “Latent 
Fingerprints and DNA on Human Skin” BKA, 
2009, lk.6.
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6 Можно ли обнаружить и 

представить отпечатки пальцев, 
оставленные преступником на 
коже жертвы/потерпевшего?

Можно ли с отпечатков паль-
цев, оставленных преступником 
на коже жертвы/потерпевшего, 
получить и его ДНК?

В проекте AGIS предполага-
лось оставить следы на 40 тру-
пах, 18 мужских и 22 женских, 
в возрасте от 15 до 98 лет. Сле-
ды оставлялись через 1 – 10 дней 
после смерти.

Трупы: 
а) Не были предварительно 

заморожены.
б) Были заморожены, но 

находились 4 часа при комнат-
ной температуре1.

Проект предполагал, что иссле-
дования будут проводиться с оди-
наковыми структурами и одина-
ковым оснащением в каждом 
государстве-участнике. Объекта-
ми исследования стали 250 отпе-
чатков пальцев, снятые с 10 трупов 
и собранные в каждом государстве 
отдельно (всего 1000 отпечатков)2.

В ходе проекта AGIS  измеря-
лись:

а) температура окружающей 
среды во время оставления следов;

1 AGIS Project – Final Report JLS/2006/
AGIS/042 (30-CE-0080807/00-07) “Latent 
Fingerprints and DNA on Human Skin” 
BKA, 2009, lk.15.
2 Färber D., Seul A., Weisser H.-J., Boh- 
nert M. Recovery of Latent Fingerprints and 
DNA on Human Skin Journal of Forensic 
Sciences, November 2010. – Vol. 55. – No. 6,  
k. 1457.

б) температура тела донора;
в) температура кожи трупа в 

момент оставления следов.
При оставлении следов исполь-

зовались трупы с температурой 
тела, близкой к температуре окру-
жающей среды, составляя интер-
вал от 13 до 24 градусов. По мне-
нию авторов, необходимо было 
учитывать температуру трупа3.

В ходе проекта AGIS оставля-
лись следы на трупе с сухой, глад-
кой и неповрежденной кожей. 

Поскольку следы оставлялись 
на предварительно маркирован-
ных областях – икрах, бедрах, 
локтях, руках, то упрощалось 
выявление места следа. В ходе 
эксперимента, проводившего-
ся авторами, следы оставлялись 
по возможности естественнее, и 
они разыскивались на поверхно-
сти всего охвата. 

В ходе проекта AGIS участ-
ники оставляли следы т.н. твер-
дым, сильным нажатием (пери-
од соприкосновения составлял 
несколько секунд), с целью пере-
несения с пальца на тело боль-
шего количества биологическо-
го/клеточного материала, и при 
этом донор отпечатков для улуч-
шения передачи материала на 
тело касался предварительно 
шеи или лба жертвы. 

При проведении экспери-
ментов, проведенных в рамках 
проекта AGIS, при котором иссле-

3 AGIS Project – Final Report JLS/2006/
AGIS/042 (30-CE-0080807/00-07) “Latent 
Fingerprints and DNA on Human Skin” 
BKA, 2009, lk.20.
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дуемыми были трупы, предвари-
тельно содержавшиеся в холоде, 
а вторую группу составляли тру-
пы, которые после содержания 
их в морозильной камере на про-
тяжении 4 часов, содержались 
при комнатной температуре, у 
авторов статьи возник интерес 
к исследованию того, как ведет 
себя человеческая кожа при вос-
приятия следа и в качестве пере-
датчика следа непосредственно 
после “убийства”. Таким обра-
зом в условия проекта были вне-
сены изменения, которые заклю-
чались в том, что к исследованию 
были привлечены живые лица. 
Поставленная цель была подоб-
на цели проекта – исследовать, 
можно ли обнаружить и предста-
вить отпечатки пальцев, остав-
ленные  преступником на коже 
жертвы/потерпевшего. 

Описание эксперимента
Эксперимент проводился ав- 

торами данной статьи пара-
лельно в Эстонии и Латвии в 
2014-2016 гг. Целью экспери- 
ментальной исследовательской 
стратегии является оценка вли-
яния определенного способа 
воздействия и причинно-след-
ственные выводы в отношении 
связей. Но поскольку невоз-
можно было выполнить все есте-
ственные условия (например, 
получать следы с кожи трупа 
непосредственно после убийства) 
эксперимента, проведенный экс-
перимент можно обозначить как 
квазиэксперимент.

Цель эксперимента заклю-
чалась в том, чтобы визуали-
зировать захват предплечья, 
максимально создав для меха-
низма образования следов усло-
вия, приближенные к реально-
сти. Следы были образованы при 
захвате ладонью предплечья 
другого человека с использова-
нием такой силы давления, при 
которой невозможно освободить 
предплечье от захвата. 

Эксперимент проводился ав- 
торами в целях исследования: 

Могут ли на руках (на запя-
стьях) и на ногах (на щиколотках) 
убитого остаться пригодные для 
идентификации следы папил-
лярного узора пальцев рук лица, 
тащившего труп?

Влияет ли, и если влия-
ет, то каким образом, на отпе-
чаток папиллярного узора на 
теле жертвы, на частях тела, не 
покрытых одеждой, вес жертвы? 

Влияет ли, и если влияет, то 
каким образом, на отпечаток 
папиллярного узора на коже рук 
и ног жертвы в местах волосяно-
го покрова? 

Можно ли представить отпе-
чатки с тела жертвы, пользуясь 
обычными методами? 

Вопрос о нахождении ДНК 
преступника на теле жертвы 
авторами не рассматривался.

Описание процесса в Эстонии
На участие в эксперимен-

те дали согласие 12 человек с 
Эстонии и – одиннадцать (11) 
мужчин и одна (1) женщина. 
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6 Перемещением “трупов” зани-
мались двое мужчин, вес кото-
рых составлял около 125 кг  
и 85 кг. Оба были в меру упи-
танными и в хорошей физиче-
ской форме. Остальные десять 
(10) участников эксперимента 
выполняли роль “трупов”.

Возраст участников прово-
дившегося в Эстонии авторами 
статьи эксперимента составлял 
от 22 до 35 лет.

B Эстонии эксперимент прово-
дился в помещении, при комнат-
ной температуре (около 20̊ C), рас-
стояние транспортировки “трупа” 
составляло около 22 м. 

Сначала участникам экспери-
мента на руки маркером были 
нанесены порядковые номера 
(1-10), затем были сфотографиро-
ваны их руки (в районе запястий) 
и ноги (от щиколоток до колен). 
Таким образом было зафиксиро-
вано также состояние волосяного 
покрова на коже участников. 

Участники эксперимента сооб- 
щили вес своего тела, показатели 
были занесены в предваритель-
но подготовленную таблицу. Вес 
участников составлял от 55 до 
103 кг. 

Таблица № 1.
Число участников, пол и вес тела

№ Пол Вес

1. женщина 55 кг

2. 2 мужчин 73-75 кг

3. 2 мужчин 82-85 кг

4. 3 мужчин 90-95 кг

5. 2 мужчин 97,5-103,4 кг

Транспортировка / переме-
щение: “труп” брали за руки и за 
ноги (в районе запястий и щико-
лоток, которые были освобож-
дены от одежды) и перемести-
ли его в подвешенном состоянии 
из пункта А в пункт Б, расстоя-
ние между которыми составля-
ло около 22 м. Транспортиров-
ка / перемещение была начата 
в 09.05 и завершена в 09.18 (10 
“трупов”). 

Обработка: Области запястий 
и щиколоток “трупов”, достав-
ленных из пункта А в пункт Б, 
были обработаны дактилоско-
пическими порошками (исполь-
зовались темные порошки). При 
обработке левой руки – Swedish 
Black B421000 (мелкодисперс-
ный) и при обработке правой 
руки и ноги – Magna Jet Black и 
Sormenjälkijauhe YA9904221.

Поскольку вес “трупов” был 
различным, то при транспорти-
ровке / перемещении: прояви-
лись определенные проблемы. 
Чем тяжелее было переноси-
мое тело, тем больше начинали 
потеть руки переносящих его, 
а “труп” чаще выскальзывал из 
рук. В связи с этим появлялась 
потребность для перемены поло-
жения рук класть “труп” на пол. 
Несущие пытались улучшить 
захват, брались за руки несомо-
го неоднократно. Таким обра-
зом места захвата несколько раз 
покрывались новыми следами. 

При переносе “трупов” их 
выбор был случайным, перенос 
от легких к тяжелым и наобо-



Криминалист первопечатный № 12/2016

115
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

2
/2

0
1

6

рот, не выстраивался. В связи с 
этим наблюдались смещения во 
времени. Первая жертва, весив-
шая 94 кг, была перенесена из 
пункта А в пункт Б за 1 минуту. 
Столько же времени было потра-
чено на перенос двух последу-
ющих. На перенос четвертой и 
пятой – было уже затрачено по 
2 минуты. С пятой по седьмую – 
1 минута, и перенос последней, 
десятой – занял также 2 минуты. 

Выявление папиллярного узо-
ра следов на коже началось сразу 
после перемещений всех жертв. 
Таким образом, первая обработ-
ка началась в 9.30 с левой руки 
(выбор был случайным). На 
обработку одной жертвы порош-
ком уходило около 10 минут. 
После нанесения порошка на 
руки, обработанные части были 
сфотографированы и исследова-
ны при падающем боковом свете 
с увеличением (лупа). 

Хотя обе группы – из Эстонии 
и Латвии – ставили общую цель: 
обнаружить на теле “трупа” сле-
ды кожного узора, которые мог-
ли быть оставлены третьими 
лицами, в проведении экспери-
мента наблюдалось различие, 
которое заключалось в способе 
оставления следов на поверхно-
сти тела “трупа”.

Описание эксперимента  
в Латвии

В Латвии принимало учас- 
тие в эксперименте 12 человек 
(доноры) – девять (9) женщин 
и трое (3) мужчин в возрасте от 

21 года до 24 лет, которые оста-
вили экспериментальные сле-
ды. Также приняло участие 12 
человек – шесть (6) женщин и 
шесть (6) мужчин в возрасте от 
21 года до 24 лет, на предпле-
чьях которых были оставлены 
экспериментальные следы. Сле-
довоспринимающий объект –  
гладкая кожа без волосяного 
покрова и гладкая кожа с воло-
сяным покровом. 

В начале эксперимента девять 
(9) женщин и трое (3) мужчин, 
имитируя захват, оставили экс-
периментальные следы на вну-
тренней и внешних частях пред-
плечья шести (6) женщин и 
шести (6) мужчин. Следы были 
оставлены при использовании 
естественного потожирового ве- 
щества – вещества пота, кото-
рое покрывает папиллярные 
линии ладоней и пальцев. 

Для выявления следов папил-
лярных узоров был использо-
ван материал фирмы “BVDA” 
(Голландия): Instant Liften бе- 
лой бумаги и черной бумаги 
(B-23912 White и B-23412 Black).

Для визуализации следов, в 
свою очередь, были использова-
ны материалы фирмы “BVDA” 
тёмный порошок в аэрозольной 
упаковке (B-49000 Latent Black, 
fingerprint powder in a spray 
can (150 ml)), порошок серебри-
стого цвета в аэрозольной упа-
ковке (B-48000 Latent Silver, 
fingerprint powder in a spray can 
(150 ml)) и порошок золотисто-
го цвета в аэрозольной упаковке 
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powder in a spray can (150 ml)).

Для фиксации следов была 
использована клейкая лента 
(скотч). 

В ходе эксперимента при ис- 
пользовании естественного пото- 
жирового вещества было сдела-
но 26 захватов предплечья.

Для визуализации экспери-
ментально оставленного следа 
захвата был использован следу-
ющий физический метод. Обра-
зованные при захвате предпле-
чья следы были перенесены 
на поверхность Instant Liften 
белой и черной глянцевой бума-
ги. Поверхность Instant Liften 
белой бумаги или черной глян-
цевой бумаги была плотно при-
жата к коже в район захвата 
предплечья. Таким образом, был 
осуществлен перенос возмож-
ных следов захвата. Потом пере-
несенные на поверхность Instant 
Liften белой глянцевой бумаги и 
черной глянцевой бумаги следы 
были обработаны тёмным, сере-
бристым и золотистым порош-
ками в аэрозольной упаковке. 
После обработки следов лишний 
порошок был удален при помо-
щи перьевой кисти. Для закреп- 
ления на основе обработанных 
следов была использована бес- 
цветная клейкая лента (скотч).

В ходе эксперимента на In- 
stant Liften белую бумагу было 
перенесено восемь (8) следов 
захвата, которые после пере-
носа были обработаны тем-
ным порошком в аэрозольной 

упаковке. На черную Instant 
Liften бумагу было перенесено 
восемнадцать (18) следов захва-
та, восемь (8) из которых после 
переноса были обработаны золо-
тистым порошком в аэрозольной 
упаковке, а десять (10) – сере-
бристым  порошком в аэрозоль-
ной упаковке.

Выводы
Во время процесса авторы, 

ознакомившись с проектом AGIS 
и его результатами, которые 
отражаются и в статье, пришли 
к выводу, что тестовый материал 
(трупы) не соответствуют тому, 
что происходит в реальности, 
поэтому полученные результа-
ты представляют интерес, но не 
являются действительными.

Авторы находят, что в обыч-
ных условиях преступления с 
человеческими жертвами, либо, 
когда потерпевшим нанесены 
различные повреждения, транс-
портировка, перемещение жерт-
вы происходит в среднем через 
30-60 мин. после случившего-
ся. То есть поверхность кожи, на 
которой должны остаться сле-
ды папиллярных узоров перено-
сившего, тащившего труп лица 
абсолютно отличаются от мате-
риала, используемого в рамках 
проекта AGIS.

Авторы статьи проводили 
транспортировку ”трупов” при 
комнатной температуре – до 
22º C и температуры тела около 
36,6º C (нормальная температура 
живого человека). Обосновывая 
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это тем, что жертва транспорти-
руется с места преступления в 
течение 30-60 мин. после совер-
шения преступления. 

Попытка избавиться от трупа 
предпринимается обычно сразу 
поле совершения преступления. 
Авторы оценивают этот пери-
од примерно в 30 мин. Авторы 
консультировались с судмедэкс- 
пертами Эстонского институ-
та судебной экспертизы (далее –  
ЭИСЭ) по поводу изменений, 
которые могут произойти в орга-
низме трупа непосредственно 
сразу после смерти. По мнению 
экспертов, через 30 мин. после 
убийства трупное окоченение 
еще не сформировано, темпера-
тура снижается незначительно, 
и поэтому кондиция тела доволь-
но близка к живому человеку.

Причины смерти могут быть 
различными, но признаки смер-
ти у всех одинаковые. Остановка 
дыхания и сердечной деятель-
ности, снижение эластичности 
тканей, расслабление мышц и 
отсутствие реакции на раздра-
жители (к примеру, рефлек-
сы не проявляются) –  основные 
признаки смерти. На жеватель-
ных мышцах они становятся 
заметными через 2 - 4 часа после 
смерти, затем окоченение охва-
тывает мышцы, располагаю-
щиеся ниже. Примерно через 
двое суток трупное окоченение 
постепенно ослабевает в том же 
порядке, в котором появилось. 
Мышцы могут реагировать на 
электрические раздражители 

еще несколько часов после оста-
новки сердца. Движение мер-
цательного эпителия дыхатель-
ных путей может продолжаться 
более 10 часов, семенные клетки 
более суток. Нервная ткань уми-
рает быстрее остальных1.

На остывание трупа влияют: 
температура окружающей сре-
ды, упитанность. Жизненные 
процессы в организме постоянно 
сопровождаются теплопродук-
цией. Образующееся при этом 
тепло передается окружающей 
среде путем нагревания воздуха 
(конвекция), излучения (радиа-
ция) и затратой его на испарение 
жидкости с поверхности кожи и 
дыхательных путей. Нормаль-
ной температурой тела челове-
ка считают 36,8-37º C. В прямой 
кишке она выше, чем в подмы-
шечной впадине на 0,3º-0,5º C, 
наиболее высокая – в печени и 
мышцах при интенсивной рабо-
те, средняя температура отмеча-
ется в крови правого желудочка 
сердца. В среднем при темпера-
туре окружающего воздуха +16-
17º C в прямой кишке она пони-
жается примерно на 1º C в час и 
концу суток сравнивается с тем-
пературой окружающей среды.

Температура кожи различа-
ется по топографии. Наиболее 
высокой она бывает в области 
туловища и головы. Наблюда-
ется суточные колебания темпе-

1 Nienstedt W. et al., 2001. Inimese 
Füsioloogia ja Anatoomia. Tartu: AS 
Medicina., lk. 618-619.
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6 ратуры тела. Максимальной она 
бывает между 12 и 16 часами, 
затем около 4 часов она снижа-
ется до 36º C. При интенсивной 
работе температура повышает-
ся до 38º C и более. Наибольшие 
изменения температуры наблю-
даются при высоких и низких 
ее показателях. После наступле-
ния смерти температура начи-
нает постепенно снижаться в 
следствие теплоотдачи в зави-
симости от внутренних факто-
ров (возраста, массы тела трупа, 
состояния, предшествовавшей 
смерти, ее причины и скорости 
наступления и др.) и внешних 
(температура окружающей сре-
ды, состояние одежды – влаж-
ная, сухая; местонахождение 
трупа – в закрытом помещении, 
открытом месте, в воде, земле 
и др.). Части трупа открытые и 
закрытые охлаждаются нерав-
номерно: при 18-20º C кисти –
через 1час, лицо – через 2 часа, 
туловище может быть теплым до 
8-12 часов. Трупы истощенных 
лиц и детей после острой поте-
ри крови охлаждаются более 
быстро; трупы новорожденных –  
к 6-8 часам. Быстро охлажда-
ются трупы лиц, погибших от 
отравления алкоголем, мышья-
ком, фосфором и другими яда-
ми, истощающими организм, и 
трупы без одежды, находящиеся 
при низкой температуре окру-
жающей среды. Менее охлаж-
даются трупы лиц, умерших от 
солнечного удара, при отрав-
лении угарном газом, механи-

ческом повреждении верхней 
части спинного мозга, тепловых 
центров или отравлений, ког-
да развивается гипоксия. Редко 
наблюдается некоторое повыше-
ние температуры после смерти 
от холеры, столбняка, сепсиса и 
др., а за тем она снижается.

Охлаждение трупа взрос-
лого до температуры окружа-
ющей среды при температуре 
+20° С происходит за 30 часов, 
при +10° С за 40 часов, при +5° С  
за 50 часов. Достоверный при-
знак смерти – температура тела 
ниже +25° С. Определить тем-
пературу на месте обнаружения 
трупа необходимо несколько 
раз – через 1 час, а затем каж-
дые 2 часа. Измеряется темпе-
ратура трупа пальпаторно (на 
ощупь) и описывается раздельно 
по частям тела, а затем – термо-
метром в области прямой кишки 
и электротермометром в печени. 
Снижение температуры трупа –  
один из важных диагностиче-
ских критериев при определе-
нии давности смерти1.

В ходе эксперимента, про-
водившегося авторами, созна-
тельные нажимы и приемы по 
улучшению передачи потожи-
ровых выделений на “труп” 
не применялись, поскольку 
они ставили перед собой зада-
чу приблизить процесс к есте-
ственным условиям. 

1 Судебная медицина: учебник / Алисие-
вич В. И. и др.; / под ред. В. В. Томилина. – 
М.: Юрид. лит., 1987. – С. 178-179.
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Расположение следов доку-
ментировалось и фотографиро-
валось при выполнении обоих 
экспериментов. Время начала 
обработки следов (между нача-
лом оставления следов на тру-
пе и транспортировкой) в обоих 
случаях примерно совпадало и 
составляло от 30 до 60 мин.  

Исходя из полученных резуль-
татов, авторы утверждают, что на 
следы влияют пол, вес и возраст 
“трупа”. Это обусловлено тем, что 
у женщин (не всегда) слой жира 
на руках (в области запястий) 
и ногах (в районе щиколоток) 
меньше, чем у мужчин. Воло-
сяной покров у женщин более 
редкий. А от возраста зависит 
степень гладкости или морщи-
нистости поверхности кожи. 

Несмотря на то, что на тех 
частях тела, на которых находят-
ся папиллярные узоры, жировое 
вещество выделяется в неболь-
ших количествах, оно составля-
ет значительный процент обра-
зующего следы вещества. Это 
объясняется тем, что, с одной 
стороны, в результате испаре-
ния увеличивается концентра-
ция жиров в веществе следа. С 
другой стороны, из-за неосоз-
нанного касания пальцами рук 
тех частей тела, которые выде-
ляют больше жировых веществ, 
также повышается концентра-
ция жировых веществ.  

Чаще всего следы папилляр-
ных узоров встречаются на пред-
плечьях, запястьях, пятках и 
в районе икр жертвы (в случае 

перемещения трупа),  на бедрах, 
именно в области паха (в случае 
изнасилования), на шее (в слу-
чае механической асфиксии)1.

В случае механической ас- 
фиксии при удавлении рука-
ми следы папиллярных узо-
ров могут образовываться на шее 
жертвы, но в случае закрывания 
дыхательных путей руками, сле-
ды папиллярных узоров могут 
образовываться на лице (в райо-
не рта и носа). Во время механи-
ческой асфиксии оба объекта как 
следообразующий, так и следо-
воспринимающий объекты нахо-
дятся в  подвижном состоянии. 
С точки зрения судебной меди-
цины механическая асфиксия 
наступает быстро, в течение 6-8 
мин. наступает смерть2, но с точ-
ки зрения криминалистической 
техники для механизма образо-
вания следов это достаточно дол-
гое время. На всем протяжении 
этого времени происходит взаи-
модействие следовоспринимаю-
щего и следообразующего объек-
тов, в результате чего образуются 
следы наслоения. Изучая меха-
низм образования следов нельзя 
не обратить внимания на качество 
следов, на которое может повли-
ять сила давления, с которой 
следообразующий объект воз-
действует на следовоспринимаю-
щий объект. Под влиянием силы  

1 Vernon J. Geberth, Practical Homicide 
Investigation. Taylor & Francis Group, 
2006. – 706 p. 
2 Teteris O. Tiesu medicīnas esence. Rīga: 
Apgāds “Rasa ABC”, 2004. – 430 p.



Le Criminaliste Premier Imprimeur № 12/2016

120
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

2
/2

0
1

6 давления может произойти де- 
формация папиллярного узора. 
Это значит, что эти следы могут 
быть непригодными для иденти-
фикации лица. Наличие таких 
следов, однако, может свидетель-
ствовать о том, что на другой части 
тела умершего человека могут 
находиться следы папиллярных 
узоров, которые образовались 
вследствие слабого давления. 
Таким образом, существует веро-
ятность, что в этих следах папил-
лярных узоров будет констати-
ровано достаточное количество 
особых признаков папиллярных 
узоров, которые, образуя индиви-
дуальную совокупность призна-
ков, могут быть признаны годны-
ми для идентификации лица.

В случае расчленения и пере-
мещения трупа положительным 
обстоятельством для механиз-
ма образования следов является 
то, что следовоспринимающий 
объект относительно неподви-
жен по отношению к следообра-
зующему объекту. 

Факт, что на коже умерше-
го человека можно оставить сле-
ды папиллярных узоров, еще не 
гарантирует получение положи-
тельного результата. 

Авторы проекта AGIS в части 
результатов не обнаружили за- 
кономерностей, т. е. пол и воз-
раст с их точки зрения не влияют 
на оставление следов на поверх-
ности тела. Закономерности не 
были обнаружены и при сопо-
ставлении температуры окружа-
ющей среды и тела донора. 

Корреляционная связь была 
отмечена при рассмотрении тем-
пературы кожи трупа – чем выше 
температура тела, тем выше сред-
нее качество отпечатка. 

Результаты, полученные в 
рамках проекта AGIS, показа-
ли, что в принципе отпечатки 
пальцев на коже трупа выявить 
можно при исследованиях post-
mortem1.

Исходя из анализа результа-
тов, полученных в ходе эстон-
ско-латвийского эксперимента, 
можно утверждать, что следы, 
оставленные на трупе: отлича-
ются от следов, остающихся от 
прикосновения (indication of 
touch), и не отличаются от “бес-
следных” (no trace). Утверж-
дение, что полученные следы 
позволяют идентифицировать 
(identify) или дают возмож-
ность исключить то или иное 
лицо (eliminate), в ходе прове-
денного эксперимента доказано 
не было. 

Представленные удавшиеся 
следы можно и нужно анализи-
ровать лишь на основании сле-
дующих критериев: 

– цифровая (numerical) оцен-
ка – 12 или более особых призна-
ков Galton;

– не цифровая, т.е. холисти-
ческая (non-numerical / holistic) 

1 Ling G. Ettekanne “Latentsed sõrmejäljed ja 
DNA inimese nahal, Latent Fingerprints and 
DNA on Human Skin AGIS – projekti tutvus-
tus JLS/2006/AGIS/042 (30-CE-0080807/00-
07). Tallinn, 05.11.2009 (материалы находятся  
у авторов).
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оценка – набор признаков трех 
уровней, в т.ч. 7-11 особых при-
знаков Galton;

– вероятностная оценка  (pro- 
bablistic)  – 4-7 особых призна-
ков Galton1.

Поскольку критерии анали-
за следов в Европе не стандар-
тизированы, то полученные сле-
ды были классифицированы на 
основании критериев, принятых 
в государствах-участниках. 

Резюме
Анализируя целесообразность 

выбранного автором метода, 
можно сделать выводы, что есть 
негативные факторы его исполь-
зования. Во-первых, осущест-
вляя снятие вероятных следов 
папиллярных узоров, следует 
точно знать их местонахожде-
ние для того, чтобы следы пере-
нести полностью, а не частично, 
что возможно, если мы не видим 
след. Во-вторых, осуществляя 
перенос и дальнейшую обработ-
ку перенесенных следов порош-
ком, можно было разглядеть 
структурный узор кожи пред-
плечья и его покрывающий 
волосяной покров, а не папил-
лярный узор следообразующей 
поверхности, что значит, что 
при переносе следов папилляр-
ных узоров мы вдавливаем их 
в потожировое вещество пред-
плечья. В-третьих, при перено-

1 Ling G. Ettekanne “Latentsete sõrmejälgede 
ja DNA esiletoomine / kindlakstegemine sur-
nukeha naha pinnalt”. Tallinn, 05.04.2013 
(материалы находятся у авторов).

се следует принимать во вни-
мание то, что существует риск 
уничтожения или порчи вероят-
ных следов в результате сколь-
жения материала, на который 
переносится след. В-четвертых, 
значение имеет также сила дав-
ления при переносе. Чем силь-
нее сила давления, тем больше 
вероятность, что структурный 
узор кожи будет более вырази-
телен и поглотит оставленные 
вероятные следы папиллярных 
узоров. 

В Латвии входе эксперимен-
та, проанализировав и обобщив 
26 следов захвата предплечья, 
образованных при использова-
нии естественного потожирово-
го вещества, было установлено, 
что, используя этот физический 
метод, не были получены поло-
жительные результаты, то есть, в 
ходе эксперимента не были полу-
чены непригодные для иденти-
фикации следы папиллярных 
узоров, ни следы формы ладо-
ней и пальцев.  На перенесенных 
на Instant Liften белую и черную 
глянцевую бумагу и обработа-
ны темным, золотистым и сере-
бристым порошками в аэрозоль-
ной упаковке следах отпечатался 
структурный узор кожи, а также 
волосяной покров кожи. 

Результаты эксперимента по- 
зволяют сделать вывод, что при 
естественном механизме образо-
вания следов, имитируя захват 
предплечья при использовании 
естественного потожирового 
вещества, следы папиллярных 
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образование маловероятно. 
Это можно объяснить специ- 

фикой механизма формирова-
ния следов. В этом конкретном 
случае кожа человека являет-
ся как воспринимающей следы 
поверхностью (предплечье), так 
и оставляющей следы поверх-
ностью (часть ладони и пальцев, 
покрытая папиллярными узора-
ми), которая покрыта естествен-
ным потожировым веществом.  
В процессе формирования сле-
дов находящееся на ладони и 
пальцах естественное потожиро-
вое вещество впитывается в есте-
ственное потожировое вещество, 
находящееся на предплечье. 
Следует также принять во вни-
мание, что слой естественного 
потожирового вещества на вос-
принимающей следы поверхно-
сти может быть более выражен-
ным. Таким образом, это может 
приглушить следы оставляю-
щей следы поверхности. Кроме 
того, в результате применения 
давления происходит дефор-
мация папиллярных линий, в 
результате чего высота папил-
лярных линий уменьшается, 
и находящиеся рядом папил-
лярные линии сливаются. При 
процессе формирования следов 
следует принимать во внимание 
также соотношение папилляр-
ных линий и высоты (грубости) 
структурного узора кожи, так 
как с точки зрения трасологии 
микрорельеф следообразующе-
го объекта должен быть грубее 

микрорельефа следовосприни-
мающего объекта. Также сле-
дует принимать во внимание 
тот факт, что как следовоспри-
нимающая, так и следообра-
зующая поверхности сравни-
тельно мягкой консистенции, 
поэтому в результате давления 
происходит деформация, кото-
рая влияет на механизм следо-
образования, а также качество 
следов. 

Сравнивая результаты экспе-
риментов, проводившихся не- 
сколько различно и в различные 
периоды, целью которых было 
возможное обнаружение остав-
ленных следов папиллярного 
рисунка на теле “трупа”, можно 
сказать, что при проведении экс-
перимента в Эстонии было опре-
делено, что на участках рук и ног 
“убитого”, не покрытых одеж-
дой, не остаются качественные, 
годящиеся для идентификации 
следы папиллярного узора лица, 
которое перетаскивало “труп”. 
На оставление следов, годящих-
ся для идентификации, суще-
ственную роль играл вес “тру-
па”, который влиял на процесс 
перетаскивания “трупа” и пери-
одического изменения захвата,  
а также соблюдения пауз во вре-
мя транспортировки. 

Не менее существенна так-
же густота волосяного покро-
ва на не покрытых частях тела 
“трупа”. У мужчин наблюдал-
ся темный волосяной покров на 
руках и ногах, что затрудняло 
или делало невозможным про-
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явления папиллярного узора на 
поверхности тела. 

У женщины, которая была 
легче по весу и у которой силь-
ный темный волосяной покров 
отсутствовал, удалось с помо-
щью порошка зафиксировать 
в районе запястий рук фраг-
мент ладони левой руки челове-
ка, который ее перемещал. Учи-
тывая то обстоятельство, что 
перемещённых “трупов” было 
десять, и они были разного веса, 
можно утверждать, что в ходе 
эксперимента не были получе-
ны непригодные для идентифи-
кации следы папиллярных узо-

ров, ни следы формы ладоней и 
пальцев.  

Опираясь на результаты, по- 
лученные в ходе эксперимен-
тов, проводившихся в Эстонии 
и Латвии, и проанализировав 
их, можно утверждать, что сле-
ды, оставшиеся на трупах, можно 
определить, как следы прикосно-
вения (indication of touch) и нерас-
познаваемые следы, т.е. “бесслед-
ные” (no trace). Утверждать, что 
выявленные следы позволяют 
идентифицировать (identify) лич-
ность или исключить личность 
(eliminate), на основе проведен-
ных экспериментов нельзя. 
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Abstract
One of the most difficult problems in forensic research of the documents is deter-

mining the age and authenticity of the documents. In many cases the key informa-
tion for the law enforcement and for the judicature is specifying, both the age and 
authenticity of the document in cases where there is a suspicion of forgery by inser-
tion, by addition to the content of the finished document, antedating, and in the case 
of the use of documents signed in blank. Also, the widespread use of printing and 
reproduction devices causes a systematically growing criminality, consisting of fal-
sification or counterfeiting of various types of printed documents. One of the relat-
ed problems is determining the chronology of making non-crossing manual records 
and printout, being a fundamental content of the document. So far proposed and 
used methods of research raise a number of methodological concerns. According-
ly, the applied research methods should be validated in accordance with the require-
ments of the DIN EN ISO / IEC 17025 standard, and persons carrying out the above-
mentioned research should have adequate competences to perform it.

Key words. Authenticity of the document, age of the document, forensic doc-
ument examination, questioned document examination, expert method, expert 
methodics.
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The concept of age assessment
The literature, referring to 

the concept of estimating the age 
of the documents research, dis-
tinguishes between two main 
research trends: examination 
of the age of the document, and 
examination of the age of writ-
ings (records/signatures). 

From the age dating research 
methodology point of view, the 
absolute and relative dating can 
be distinguished. In the first 
case, the time of creation is deter-
mined and, although not neces-
sarily, it is placed precisely on 
the axis of time. In this respect, 
the subject of determination is 
the time elapsed from drawing 
up a document to the time of its 
examination. Approximate time 
limits are determined based on 
the characteristics of the sub-
strate material (e.g. a species 
of the paper type, watermarks, 
over-printing, and stamps), the 
known changes in handwrit-
ing during a particular period 
of time, or based on the content 
of the document. Based on the 
analysis of the substrate materi-
al, the determination of the age 
of the document is a result of the 
evaluation of the components of 
paper, the technology of produc-
tion, and finishing of the paper, 
etc. The analysis can also cover 
impressions of metal and rubber 
stamps (having patterns of seals 
from several years, one can trace 
changes within them), printing 
techniques (date of introduction 

of the specific technology to the 
market), paper (assessment of the 
history of various papers, paper 
products and the time they were 
introduced into production)1. In 
the method of using the assess-
ment of changes in handwriting, 
the analysis is based on the evo-
lution of graphical phenomena 
within their natural ontogenesis, 
because writing as a psychoneuro 
physiological trace is not stable 
lifelong, and it undergoes natural 
changes in certain years of life, 
and also due to the influences of 
different internal factors (phys-
ical and mental illness). Such an 
evaluation is possible in periods 
over many years, and each time it 
results from the specifics of indi-
vidual manuscripts. In turn, in 
the relative dating, chronology 
of preparation of the documents, 
or parts of a document is deter-
mined, e.g. the order of appli-
cation of the stamp line and the 
line with the covering agent, the 
order of application of over-print 
printing devices – spray printers,  
electrostatic ones (laser, LED) 
or thermal ones (thermal trans-
fer, re-transfer and thermal sub-
limation) and the graphical line 
with a covering agent, the order 
of application of print in respect 
to the line of the stamp. The cur-
rent methods of crisscrossing 
lines testing are mainly based 
1 Wójcik W. Metody oznaczania wieku 
dokumentów (Methods of the age of the 
documents determination, in Polish) // Problemy 
Kryminalistyki. No. 182. – P. 473-491.
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reoscopic microscope, diffusion 
techniques, as well as methods 
using more advanced technolo-
gies (e.g. Raman spectroscopy, 
electrostatic tests, scanning and 
confocal microscopy). Attempts 
to use scanning microscope, and 
an atomic force microscope in the 
tests, brought a very good result, 
but due to the costs of the equip-
ment and the fact that mainly 
specialized research centers are 
equipping with them, the possi-
bility of using them in testing 
of papers is greatly reduced. The 
new method recently introduced, 
for use in forensic laboratories, 
is the 3D technique. This me- 
thod requires the use of research 
microscope, capable of ensuring 
high magnifications of scanned 
objects (from 100 to 1000 times), 
and their visualization in 3D 
technique. This makes it easier 
determine of the order of appli-
cation of overlapping records 
made with the same, and diffe- 
rent covering agents, and tech-
niques (e.g. manuscripts, prints, 
imprints of the stamps). Thanks 
to proper high magnifications, 
giving sharp and bright imag-
es, the 3D technique can also be 
applied to determine the order 
of non-crossing records. This 
applies to cases in which it is 
necessary to determine whether 
the signature (record) on a docu- 
ment, containing a text over-
printed with a thermally fixed 
image (laser print, xerographic  

copy), has been applied to the 
document before or after prin- 
ting1. 

In the examination of the age 
of writings absolute and relative 
dating is distinguished also. The 
relative age of handwriting is, the 
difference in the time of making 
of the records on one, or, rarely, 
more documents. In practice, the 
relative age of writings examina-
tion predominantly comes down 
to, the testing of drawing lines 
orders on a single document. The 
inference from the document, 
as to the determination of which 
record / signature was outlined 
as the first one, and which one 
was the second, is accomplished 
by observing the cross point of the 
line graphics, using non-destruc-
tive methods (observation by aid-
ed eye in a different light, and 
using special optical equipment 
including different ranges of 
radiation) and destructive meth-
ods. The latter is associated with 
either the piece of paper excision, 
or the application of appropriate 
substance, to examine the inter-
section of graphical lines2. When 

1 Goc M., Miron M. Badanie wieku względnego 
dokumentu. Część I. Metody badań kolejności 
zapisów wykonanych różnymi technikami  
n podłożu papierowym-zagadnienia ogólne. 
(The relative age of the document examination, 
part I, in Polish) // Problemy Kryminalistyki. – 
2014. – № 284 (2). – P. 1-5.
2  Mathyer J., Problematyka ustalania kolejności 
nakładających się linii pisma. Krytyczny przegląd 
metod. (Problems of determining the order of 
overlapping line of writing, in Polish, translated 
from English by A. Pogorzelski) // Biuletyn 
Informacyjny. – 1982. – No. 1/45 – P. 5-37.
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examining records on a number of 
documents, subject to the assess-
ment are such features as, for 
example, the presence of reliefs of 
the lines from one document onto 
another document. 

In the absolute dating elapsed 
time from the making of the 
record / signature, until its exa- 
mination, is estimated. Indica-
tively, in the determination of 
absolute age graphic-compara-
tive, examination of handwriting 
is used if, reference material com-
prises reliably dated record, or 
signatures of the particular per-
son from the time covering several 
year, including the time of dating 
the contested document. In deter-
mining the time of creation of the 
writing, physicochemical exami- 
nations are used, to determine 
changes in the covering agent, 
and the substrate material1. 

It should be noted that in this 
case the optimal solution would 
be, finding the relation between 
time, and the changes in proper-
ties (aging) of the covering agent. 
Changes in properties of cover-
ing agents are practically invis-
ible, and depend on many fac-
tors, such as the type of paper 
(substrate material), the physico-
chemical composition of covering 
agent, and the storage conditions. 

1 Kuśnierczyk-Siąkowska L. Pojęcie wieku 
dokumentu w: Problematyka dowodu z eks- 
pertyzy dokumentów, (The concept of the age 
of the document: Problems of evidence based 
on the documents expertise, in Polish), Kegel Z. 
(ed.). – 2002. – P. 567-568. 

Dynamic aging of the ink on the 
paper includes a variety of pro-
cesses such, as evaporation of the 
volatile components, oxidation, 
polymerization, or interaction 
between the paper and the cove- 
ring agent. The process, depen- 
ding on the different conditions, 
may occur within hours, days or 
even months. For many years, me- 
thods were not sensitive enough 
to monitor these discrete process-
es. Only the dynamic development 
of the methods of instrumental 
analysis, at the end of the twenti-
eth century, has opened new pos-
sibilities for research.

The history of dating the age  
of the document

Initially, the determination of 
the age of the ink was based sole-
ly on the indication of the periods 
in which, the changes have been 
made in the technology of their 
production, e.g. introducing gly-
col-based inks, designated the 
date before which a certain type 
of ink did not exist. More precise 
research on age assessment of cov-
ering agents began in 1937, when 
C.A. Mitchell observed that inks, 
in the different ages, have differ-
ent values   of extraction in the sol-
vents. In the fifties, the phenome-
non was confirmed by Y. Kikuchi, 
who stated that the older inks 
seep into the solvent more slow-
ly, than fresh ones. In the 1960s, 
the Bureau of Alcohol, Tobacco 
and Firearms (AFT) took the ini-
tiative to organize the collection  
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6 of samples of ball-pen inks from 
various domestic and foreign 
manufacturers, available in the 
US market. This makes it pos- 
sible to systematize dating ana- 
lysis methods. In this system, ink 
patterns were classified on the 
basis of the color analysis, reflec-
tion in infrared, and fluorescence 
in ultraviolet, solubility, chemi-
cal drip tests, and thin layer chro-
matography. On the other hand, 
in samples of handwriting, it was 
possible to make the dating by 
determining the chemical com-
position (static feature) and the 
ink drying process (dynamic char-
acteristic). Benchmarking with 
the pattern allowed the inference 
that, the sample tested, could 
not be older than the correspon- 
ding pattern (with a known date 
of preparation)1. 

An interesting illustration of 
the contemporary approach, to 
the possibility of dating the age of 
the document, is the story of “Hit-
ler’s Diaries“. Their authenticity 
was investigated by the Federal 
Criminal Police Office (former-
ly the German Federal Republic). 
Three notebooks of linear paper, 
two of which had stickers “1934” 
and “top secret ... 1941” prepared 
by typewriter, and the third with 
a handwritten date “September 
1943”. The ordering customer 
were editors of the weekly Stern, 

1 Crown D. A., Brunelle R. L., Cantu A. A. 
The Parameters of Ballpen ink examinations // 
Journal of Forensic Sciences. – 1976. – Vol. 21, 
No. 4. – P. 917-922.

to whom, a private person offered 
the sale Adolf Hitler’s diaries. 
Comprehensive criminological 
examination included: an assess-
ment of typing, binding technique 
of the notebooks examination, the 
properties of the paper used for 
writing, composition of the inks 
used, and the time of handwri- 
ting. Even typing analysis indi-
cated that the stickers were writ-
ten on the same typewriter, and 
at the same time. Experts noticed 
the fact that, despite the pas- 
sing of seven years, between the 
dates of making inscriptions 
on the stickers, features of the 
types did not change during the 
exploitation of the typewriter. 
The binding of the notebooks was 
tested, with the use of the fluo-
rescence method, under an ultra-
violet lamp and by the thin layer 
chromatographic technique. The 
examinations have shown that the 
paper of the binding was manufac-
tured after World War II. Similar 
results were obtained for the lined 
paper, used in the notebooks. Fur-
thermore, a microscopic exami-
nation was made of the cellulose 
fibers contained in the paper. It 
was found that all paper used in 
the notebooks is poor quality, and 
has poor resistance to ink. Ana- 
lysis of the fibers included in the 
binding of the notebook revealed, 
among other things, the presence 
of polyester fibers, which only 
came into production in Germany, 
in 1953. Then the examination 
was performed for the 4 different 
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dye-based inks, with the use of 
which the notebooks were drawn 
up. The thin layer chromatogra-
phy, and paper chromatography 
methods, failed to confirm that 
the ink used, came from the war 
time. In order to determine the 
age of handwriting, the Mezger-
Rall-Heess method was applied, 
which is based on the measure-
ment of the degree of migration 
of chloride ions contained in the 
lines of writing1. The authors of 
this method declared the possi-
bility of dating the writing with-
in two years, since its drawing. It 
was found that the time elapsed 
between writing in the first note-
book, was longer than two years. 
Making of the records, in the sec-
ond notebook, was defined for 
two years. The third notebook 
was written in about a year before 
the preparation of expertise. As 
a result of multidirectional test-
ing, by 5 teams of experts, it was 
concluded that the so-called “Hit-
ler’s Diaries” were a forgery2. 
In the 90s of the last century, in 
the United States, large-scale 
research began, aimed at develo- 
ping effective standards for 
assessing the age of the docu-
ments using the most modern 
research equipment3. It was con-

1 Metzger O., Heses W., Rall H. Die Chemische 
Identifizierung und Altersbestimmung von Tinten- 
schriften // Arch. Kryminology. – 1933. – P. 105, 92.
2 Steinke W. Hitler-Tagebucher 40 Jahre nach 
dem Krieg geschrieben // Kriminalistik. – 1984. –  
No. 10. – Р. 520-523. 
3 Stewart L. F., Becker J. L., Fitzgerald M. 
Advancements of Ink Age Determination in the 

nected with the results of Stewart, 
who in 1985 made an observation 
that, some of the ink components 
remain on paper for the time of, 
up to, one and half a year. It set 
the direction of the research pos-
sibilities for determining the time 
of preparation of the writing with 
the ballpoint ink. This observa-
tion was used by W. N. Agin- 
ski, for developing a method of 
dating writing records, in which 
he also introduced the element 
of, so-called, induced aging. In 
1996 Aginski proposed method 
of documents dating, based on 
measurements of the disappear-
ance of difficult volatile solvent 
(2-phenoxyethanol), which is com-
monly present as a component of 
ballpoint inks4. 2FE (2-phenoxy-
ethanol) is a chemical compound 
used in the industry, among oth-
ers, as a solvent with a very good 
capacity of dissolving the resins, 
synthetic polymers, and dyes, and 
is a component of many ballpoint 
pastes. The author proposed the 
use for extraction of two types 
of the solvent with addition of 
an internal standard of different 
extraction power. The solvent, 
with weak extraction force, (car-
bon tetrachloride) does not cause 
excessive loosening of the polym-
erized structure, and washes off 

United States // International Criminal Police 
Review. – 1996. – No. 475. – P. 24 - 27.
4 Aginski W. N. Dating and Characterizing Wri- 
ting, Stamp Pad and Jet Printer Inks by Gas 
Chromatography // Mass Spectrometry, Inter-
national Journal of Forensic Document Exami- 
ners. – 1996. – Vol. 2. – No. 2. – P. 103. 
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6 easy accessible residues of the sol-
vent (2-phenoxyethanol). Only 
the use of chloroform causes the 
release of the remains bound sol-
vent. Calculating the percentage 
of solvent extracted by the weak-
er solvent, the age of the docu-
ment is determined from a stan-
dard (calibration) curve1. The 
Agiński’s method went through 
a series of modifications, one of 
which deserving attention, is pub-
lished by Bugler at al. used in the 
laboratories in Germany, Switzer-
land and Canada2. 

The age of the document dating 
by Aginski

The procedure of the age of the 
document dating is used in the 
cases of: assessing manuscripts of 
evidence, in terms of the source of 
their origin, identifying the cov-
ering material they were made 
with, assessment of the cover-
ing material uniformity, and the 
determination of suitability of 
the manuscripts for identification 
research, in terms of covering 

1 Rusek G. Problem datowania odręcznego 
wykonanego tuszem długopisowym w: Prob-
lematyka dowodu z ekspertyzy dokumentów, 
(The problem of dating made by handwriting 
with ballpoint ink: Problems of evidence based 
on documents expertise – in Polish), Kegel Z. – 
2002. – P. 713-719.
2 Bugler J. H., Buchner H., Dallmayer A. Age 
Determination of Ballpoint Ink by Thermal 
Desorption and Gas Chromatography–Mass 
Spectrometry, in: ASQDE (Ed.) / 63 rd Annual 
Conference of the American Society for Ques-
tioned Document Examination (ASQDE). – 
Montreal, Canada, 2005. 

material and age of the records 
estimation. 

The test method is based on 
an analysis by gas chromatogra-
phy, in which the sample is intro-
duced into the carrier gas flow, 
and carried along with it through 
the column. In the column, sepa-
ration of the chemical compounds 
takes place, and their presence in 
the sample is detected at the out-
put of the column, with the use of 
mass detector (GC/MS). The flow 
time through the column (reten-
tion time) is a characteristic of the 
specific substance. The test proce-
dure comprises of the following 
steps: a preliminary evaluation 
of the evidence, typing of records 
to be tested by the research me- 
thod, sampling, analysis by GC/
MS method and final analysis, 
along with interpretation and ela- 
boration of research results. The 
main objective of the described 
methodology is to estimate the 
age of the records made by a 
ballpoint pen on the document. 
The subjects of the examination 
are manuscripts in the form of: 
text records, records of dates, 
and signatures along with other 
graphic lines on the documents, 
which were made using ballpoint 
pastes, containing 2-phenoxy- 
ethanol (2FE). It should be 
emphasized that the method does 
not apply to inks and toners used 
in printing devices, such as com-
puter printer and other covering 
agents, that do not utilize ball-
point paste. 
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The tests are destructive in their 
nature, and each time the ordering 
party’s consent is required to car-
ry them out. The necessary amount 
of material needed to perform the 
analysis is at least four sample 
lines of ink, with the length of one 
centimeter. The document does 
not qualify for the study when the 
analysis, of the case files, show 
that the entries on the document 
have been made earlier than 18 
months, before the date of send-
ing the document to the labora-
tory. Characters for disqualifica-
tion also include dirt or traces of 
chemicals present on the material, 
designated for research. 

The first step, before commen- 
cing of the main examination, is 
to take samples from the substrate 
material of the challenged docu-
ment without ballpoint paste (so-
called blind test), to verify wheth-
er, in the substrate, a component 
mark allowing for the age of the 
document determination is pre- 
sent, which is 2-phenoxyethanol. 
The presence of this compound 
does not allow for determination 
the age of the records / signa-
tures, because there are no known 
causes of this compounds pres-
ence in places outside the ques-
tioned records / signatures, and 
its effect on the results obtained. 
Lack of this compound in the sam-
ples of paper, enables you to take 
the appropriate analysis, and col-
lection of ink samples, from the 
places in the challenged records / 
signatures.

The samples of the ballpoint 
pastes, prepared in an appropriate 
manner, in the form of two iden-
tical series (one series – the sam-
ples that are not intended, to be 
subjected to artificial aging, and 
the second one - samples intended 
for the artificial aging), are tes- 
ted using GC/MS (gas chromatog-
raphy method using a quadrupole 
mass detector).

It should be emphasized that 
this method has many limita-
tions, including the most impor-
tant one: it is not possible to 
indicate the precise time of the 
records delineation, but only to 
determine whether the traces of 
writing located on the document 
are fresh, i.e. applied until about 
18 months from the date of the 
examination. Diversity of ball-
point paste recipes, as well as the 
storage conditions of the docu-
ment, including the impact of 
temperature, air circulation, and 
light, causes that the aging time 
of ballpoint pastes, can be spread 
in a function of time, different-
ly than in the adopted assump-
tions of the Aginski method. The 
above factors make the opinions 
on estimating the time of the ma- 
king of records / signatures al- 
ways non-categorical, and accu-
racy of determining the age of the 
records must take into account, 
the margin of error of a few 
months. The method employed 
does not allow for a more precise 
determination of the time of the 
creation of records. In individual 
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occur in which it is impossible to 
interpret any meaningful conclu-
sion, due to the influence on the 
history of the document storage 
conditions, and their changes.

The conclusions of the study, 
on the determination of time 
records/signatures delineation, 
are formulated as follows:

a) A record, on the evidentia-
ry document, has been drawn up, 
probably up to approximately 
18 months before the time of its 
examination,

b) The results, of the examina-
tion of the record, do not allow for 
the formulation of any thesis on 
the time of its drawing up,

c) The ballpoint paste, in the 
pen that was used for making a 
record/signature, does not con-
tain 2-phenoxyethanol, and there-
fore it is not possible to estimate 
the time of its drawing up,

d) As a result of the examina-
tion of document, the presence 
of 2-phenoxyethanol outside the 
studied records was revealed, 
which does not allow for estima-
tion of the time of drawing up of 
the record.

The research work, and the 
inference, of estimating the age 
of the ballpoint pen records, 
based on the Aginski’s method, 
has evolved over the years. There 
was a change in the possibility of 
formulation of conclusions, when 
a mere amount of 2-phenoxyetha-
nol was detected in a pen ink, or 
the lack thereof.

Earlier conclusions were based 
on a formula that, the age of record 
is probably above 18 months before 
the date of testing.

However, the value of a tested 
parameter (a mere amount, or lack 
of thereof) does not necessarily 
indicate the “old age” of the ink, 
because: it is also characteristic, 
of the ballpoint pastes, that they 
do not contain the tested marker 
in their composition, or they con-
tain only small quantities, or that 
the marker appears in the ink due 
to re-application caused by exter-
nal factors, for example from 
the polyethylene ink container. 
Therefore, the statement that the 
tested ballpoint ink does not con-
tain, or contains but only a mere 
amount of 2-phenoxyethanol 
causes waiver in the time estima-
tion of its drawing up (it is impos-
sible to get any conclusions about 
the age of records).

In conducting research, for esti-
mating the age of records made with 
ballpoint pen, there was a change 
in the test procedure, by preceding 
the main research studies with pre-
liminary ones, based on an analysis 
of samples of the substrate mate-
rial without the ballpoint paste  
(i.e. blank tests). During the pre-
liminary study, two samples 
are taken from a single sheet of 
paper, containing the test records 
that are tested by GC/MS. In case 
of the presence of 2-phenoxy-
ethanol in samples of paper, the 
expert does not perform further 
research, i.e. he does not collect 
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samples of records. The disclosure 
of the presence of 2-phenoxyetha-
nol, outside the examined records, 
does not allow for the estimation 
of the time of making the recor- 
ding, because the cause of the 
presence of 2-phenoxyethanol, 
in the places outside of the recor- 
dings, is unknown, as well as its 
influence on the results. In the 
case of the absence of 2-phenoxy-
ethanol, in the paper samples, the 
main tests are carried out – the 
samples of ballpoint pastes are 
collected from the records and 
examined.

It is possible that the next devel-
opment projects, and research 
work, will allow for more reliable 
determinations of the impact of 
different variables on the results 
obtained, using the Aginski’s 
method.

Standardization  
of the documents examinations

The frame Decision of the Coun-
cil (EU), No 2009/905 / JHA of 30 
November 2009, imposed an obli-
gation to obtain accreditation for 
forensic service providers, carry-
ing out laboratory activities. The 
objective of this decision was to 
ensure that the results of labora-
tory tests, carried out by accre- 
dited forensic service provid-
ers in one Member State, are rec-
ognized by the law enforcement 
and the judicature in another EU 
country1. This approach is a result 

1 Council Framework Decision 2009/905/JHA 
of 30 November 2009 on Accreditation of 

of the need to establish common 
standards, for forensic service 
providers in the European Union. 

This will be achieved by ensur-
ing that forensic service pro-
viders, carrying out laboratory 
activities, will receive national 
accreditation, given by the body 
confirming the compliance with 
ISO / IEC 17025: 20052. The 
Framework Decision applies to 
the case of two areas, i.e. genetic 
and fingerprint testing. It should 
be noted that the reasons given, 
emphasize that this decision is the 
first step towards making a com-
pulsory accreditation for other 
laboratory disciplines. This is to 
give an opportunity for compa- 
ring the results of analysis of sci-
entific evidence, in a European 
dimension3. Enhanced interna-
tional cooperation is closely linked 
with an increased turnover of doc-
uments, e.g. commercial, banking 
or legal. Accordingly, the demand 
for standardization of test docu-
ments is therefore most reason-
able. The importance of the role of 
the European Document Experts 
Working Group (EDEWG) – ENFSI  

Forensic Service Providers Carrying out Labo-
ratory Activities // Official Journal of the Euro-
pean Union. – 2009, L.322/14-16.
2 ISO/IEC 17025:2005 Standard – General 
Requirements for the Competence of Testing 
and Calibration Laboratories.
3 Rybicki P. Nowe idee na polu standaryzacji- 
czy akredytacja laboratoriów kryminalistyc-
znych powinna być obowiązkowa (New ideas in 
the field of standardization – should the accred-
itation of forensic laboratories be mandatory, in 
Polish) // Problemy Kryminalistyki. – 2009. –  
No.  265. – Р. 5-18. 
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6 working group, in developing 
optimal solutions in this area, 
should be emphasized. The point 
of reference, in the standardiza-
tion process, should be meeting 
the requirements of EN ISO / IEC 
17025: 2005. In this study, the 
authors focused on the discussion 
of these requirements of the stan-
dard, which are crucial in forensic 
research documents. 

Due to the nature of docu-
ments examination, a key role in 
the requirements of the standard 
has the staff performing the test. 
The laboratory should ensure that 
each member of the staff, opera- 
ting specific equipment, conduc- 
ting examination, assessing the 
results, and the signing the test 
report, should have the adequate 
competences. By that definition, 
the following should be covered: 
qualifications, knowledge, trai- 
ning and experience. The labora-
tory should determine the qua- 
lifications necessary for a given 
position, and consistently recruit 
persons taking into consideration 
those parameters. Another ele-
ment of importance is the policy 
of the laboratory, concerning the 
qualification of personnel, both 
of newly recruited, as well as wor- 
kers with longer experience. The 
laboratory management should 
identify training needs, schedule 
them and consistently implement 
the plan of trainings. During the 
trainings, the ethical aspect of 
expert / expert witness’s work 
should be strongly emphasized. 

He is required to issue an opi- 
nion personally, conscientious-
ly, on the base of reliable know- 
ledge and skills, aiming to obtain 
reliable test results. Therefore, he 
must not conceal research results, 
falsify test results, transfer evi-
dence to third parties or improp-
erly protect it, at every stage of 
the research process. It should 
also be noted that it is obvious 
that the expert / expert witness 
undertakes to draw up an opinion, 
only in the field of his specializa-
tion, and only when he can base 
it on his own duly documented 
knowledge and experience. Illus-
tration of the above postulate is 
the reasoning for the judgment 
of the Court of Appeal in Lodz 
(Poland), which contains the fol-
lowing statement: “In the situa-
tion when the evidences gathered 
in the case, allow to state that the 
expert made a report after con-
ducting research, in breach of 
universally applicable rules, in 
violation of the research methods 
of W. Aginski ‘s, whose authori-
ty was appointed, performing the 
examination after two years, from 
the date of bringing an action, 
and after such a period of storage, 
examined the Court documents 
on file, against the used method 
to which it refers; testing of var-
ious agents of covering (ballpoint 
pen paste and ink of inkjet print-
er), using methods of artificial 
aging, or the tested writing when 
he did not detect in any of the test-
ed inks commonly used solvent 
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(2-phenoxyethanol), for which the 
applied method was developed and 
validated, the court had grounds 
to question these opinions. The 
above described methodological 
abuses committed by G. R., in the 
opinion of the Court of Appeal, 
deprive his expertise of the value 
of expert opinion1. 

A common practice, in docu-
ment research, is the prepara-
tion of the test procedure, on the 
basis of manufacturer’s applica-
tions, literature reports and pub-
lications in recognized scientific 
journals. The confirmation of the 
credibility of the test procedure, 
used in the test, is carrying out its 
validation, from which a report is 
drawn up2. 

The laboratory should also 
meet the requirements concerning 
the test equipment, which should 
be complete for a specific scope of 
examinations. Supervision over 
this equipment includes perform-
ing testing and calibration (per-
formed for each device based on 
the recommendations of the manu- 
facturer and metrological regula-
tions). Requirements of the stan-
dard indicate the need to ensure 
the quality of the test results 
at all stages, while carrying out 
research. 

1 Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 
14 czerwca 2014 r. (Judgment of the Court of 
Appeal in Lodz of 14th of June 2014) Sygn. akt 
(Ref.) I ACa 252/13
2 Łuczak R., Krawczyk W. S. Metodyka badań 
dokumentów (Methodology of documents exa-
mination, in Polish) // Problemy Kryminalistyki 
2002. – No. 236. – Р. 18-22

Development of an effective 
quality control program should 
take into account the specifics of 
the research, and an element of 
this system is e.g. participation in 
proficiency testing and the inter-
laboratory comparisons, orga-
nized by e.g. European Network 
of Forensic Science Institutes. 
The positive results are an objec-
tive measure of the competence of 
laboratories. 

Presenting research results 
(test reports accompanied by the 
opinion) should be performed 
by a unified pattern, which con-
tains information on: identifi-
cation of the method that was 
used, its description, status and 
clear identification of the sub-
ject of research, the date of the 
test sample reception, the date of 
the examination, research results 
and the data of the person autho-
rized to authenticate the exami-
nation. The manner of research 
result presentation should be 
clear and unambiguous. A copy of 
the report, kept in the laboratory, 
should be linked with the techni-
cal records, ensuring a traceabili-
ty course of the study, and identi-
fying of the personnel performing 
the tests. It is important to ensure 
that all records, of tests performed 
in the laboratory, are collected and 
easily accessible, traceable and kept 
in appropriate conditions. The form 
and content of the applicable tech-
nical records (forms) should allow 
for tracing the course of the study, 
in conditions similar to those 
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the first time. The collected data 
archive should be effectively pro-
tected against the access by third 
parties. This also applies to the 
proper supervision of computer 
equipment of the laboratory. This 
area of requirements obliges lab-
oratories to demonstrate that the 
records kept in an electronic form 
are fully supervised1. 

Summary
Taking into account that in 

many cases, the more important 
question for the law enforcement 
and the judicature is determining 
that all the records were created 
at the same time and identifying 
the order of their application to 
the substrate material of the doc-
ument, rather than establishing 

1 Bednarek T. Akredytacja laboratoriów wyda-
jących opinie kryminalistyczne (Accreditation 
of forensic laboratories issuing criminological 
opinions, in Polish) // Prokuratura i Prawo. – 
2012. – No 1. – P. 137-153.

the specific time of the text and 
signature writing, the research 
methodology currently used and 
described above seems to meet the 
expectations of the ordering par-
ties. 

However, exceeding the time 
limit of 18 months in the doc-
uments dating, as well as an 
increase in opinion firmness, 
should become the next challenge 
for researchers dealing with these 
problems.

It should also be emphasized 
that there is also possibility to use 
fingerprint testing and DNA anal-
ysis in the identification of the 
person drawing up the document, 
e.g. by determining the time of 
fingerprint trace creating. 

Evidence, in the form of a 
palm print or disclosure of bio-
logical traces on the document, 
may provide important informa-
tion in the process of explaining 
the circumstances of the docu-
ment creating.
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ВЛАСТЕЛИН ПРЕСТУПЛЕНИЯ  
И КАК ОН ДЕЙСТВУЕТ*

Вальдемар КАЭМПФФЕРТ

* Kaempffert W. The Crime-Master and How He Works // McClure’s Magazine. – 1914. – Ch. 43 (June). – 
P. 99-111, 114. (перевод с англ.: Нежурбида Сергей Игоревич – доктор юридических наук, 
доцент кафедры уголовного права и криминалистики Черновицкого национального универ-
ситета имени Юрия Федьковича; адрес: ул. Университетская 19, Черновцы 58000, Украина; 
e-mail: s.nezhurbida@gmail.com).

ANTHOLOGY OF CRIMINALISTICS

Архивы полиции каждого  
метрополиса пестрят волную-
щими рассказами о преступни-
ках, пойманных детективами, 
одаренными очевидной сверх-

СИСТЕМА ДЕТЕКТИВНОЙ НАУКИ, 
в сравнении с которой методы американ-
ской полиции кажутся по своей незрело-
сти средневековыми, была разработана 
великим живым прототипом Шерлока 
Холмса. Этот человек – д-р наук Ганс 
Гросс из австрийского университета 
в городе Грац. Он, квалифицированный 
юрист-криминалист, эксперт-химик, 
ученый с большим багажом знаний, охватывающих почти каждую сфе-
ру знаний человека, разработал наиболее безошибочную систему, бла-
годаря которой выявляются преступники. Вальдемар Каэмпфферт, 
уполномоченый журналом McCLURE на поездку в Грац и персональное 
исследование системы Гросса, дает здесь этому полный отчет.

природной проницательностью. 
Проанализируйте эти удиви-
тельные перформансы и вы уви-
дите, что это только похваль-
ные поступки в использовании 

АНТОЛОГІЯ КРИМІНАЛІСТИКИ
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очень малого количества здра-
вого смысла, которым благоде-
тельное Провидение наделило 
каждого из нас. И чем больше 
вы анализируете их, тем менее 
поразительными они кажутся. 
А в конце, вы больше поражае-
тесь грубой тупости полисмена, 
который не в состоянии истол-
ковать очевидную подсказку, 
чем сообразительности детекти-
ва, нюхающего конверт и сразу 
говорящего, что убийство было 
совершено голубоглазым блон-
дином со шрамом на левой щеке.

Новая наука о преступлении
Любая наука – всего лишь 

формирование фактов. Бэрглэри 
(кража со взломом) – это факт; 
средства, при помощи которых 
оно совершено, – факты; способ, 
используя который, проникли в 
дом, – факт; положение обыска-
ного стола и его отделений, пере-

вернутых стульев, растрепанных 
матрацев – это все факты. Отчего 
бы не систематизировать иссле-
дование этих фактов и таким 
образом создать реальную науку 
о расследовании преступления?

Четыре европейских универ-
ситета городов Грац, Льеж, Буха-
рест и Лозанна дали ответ на 
вопрос, основав кафедры “кри-
миналистики” – новой дисципли-
ны, поднявшей более грязную 
работу полисмена и юриста-кри-
миналиста на научный уровень, 
и поставившей расследование 
преступления рядом с медици-
ной, биологией, бактериологией 
и химией. В этих учебных заве-
дениях молодые люди, которые 
будут их в конце концов оканчи-
вать со степенью доктора наук, 
обучены обращаться с преступ-
никами как ученые-естество- 
знатели обращаются с исходны- 
ми материалами мироздания –  

КАК ЧАСТИ ружья-трости помещают-
ся в карманах преступника. Здесь показа-
на особенная трость, поскольку возможно 
она наиболее интересная во всей коллекции 
профессора Гросса – во всяком случае, с пси-
хологической точки зрения. Стальной ствол 
ружья-трости обычно покрыт бамбуком 
или деревом, чтобы хитрость была более 
безупречной. Преступник, приспособив-
ший эту трость, имел практические зна-
ния человеческой натуры, заставившие 
его решить применить необычный метод. 
Он не пытался во что бы то ни было скрывать блестящий стальной 
ствол (саму трость) деревом. “Когда я прогуливаюсь с ним, – убеждал 
он, – никто не поверит, что я несу ружье”. Его умозаключение оказа-
лось верным. Несмотря на блеск стали на солнечном свете, ни один 
полисмен его не задержал. Ни один из сотен людей, повстречавшихся 
ему, несомненно, не заподозрил его в ношении опасного оружия.
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химики, физики и биологи. Про-
фессора, читающие лекции в 
этих университетах – все после-
дователи д-ра наук Ганса Гросса, 
основавшего кафедру в австрий-
ском университете города Грац. 
Он был первым, установившим, 
в ведущем авторитетном учебни-
ке по научному расследованию 
преступления, в его “Пособии 
для судебных следователей”1, 
правила и порядок, лежащие в 
основе науки криминалистики.

Студенты-криминалисты часто 
оказывают помощь полиции
То, что эта новая наука сегод-

ня сильно укоренилась и про-
цветает доказано содействием, 
которое ее сторонники – “кри-
миналисты”, как они себя назы-
вают – оказывают властям. 
Студенты-криминалисты из уни- 
верситета время от времени при-
глашаются австрийской поли-
цией для оказания помощи в 
объяснении, с психологической 
точки зрения, специфическо-
го поведения свидетелей или 
заключенных, сбора в единое 
целое фрагментарных следов 
ног, выявления способа поддел-
ки антиквариата, совершенной 
с целью обмана “горячего” поку-
пателя, или толкования тайных 
посланий, полученных осужден-
ным.

Более того, развита крими-
налистика настолько, что даже 

1 Handbuch für Untersuchungsrichter.

обладает специальными орга-
нами; и среди них наиболее 
заслуживающий уважения – 
Archiv für Kriminalanthropologie 
und Kriminalistik, основатель 
и редактор которого д-р наук 
Гросс. 

Нет ни одного специали-
зированного периодическо-
го издания, более посвящен-
ного инженерному искусству, 
медицине или какой-либо из 
прикладных наук, чем замеча-
тельный Archiv Гросса. Люди-
рептилии преступного мира 
рассматриваются так объек-
тивно и беспристрастно, как 
зоолог рассматривает грему-
чую змею и ее повадки. Каким 
бы ни было омерзительным 
анализируемое преступление,  
нет места эмоциональным вспыш-
кам негодования. Гросс и невоз-
мутимые авторы, сделавшие 
Archiv тем, чем он есть, крити-
чески разбирают кровавые ужа-
сы с самообладанием хирур-
гов, проводящих множество 
вскрытий.

Сами заголовки статей, кото-
рые появляются в Archiv-е, ука- 
зывают и на высоко специали-
зированный и научно невозму-
тимый характер тех наиболее 
глубокомысленных периодики 
и точки зрения криминалиста. 
Какое богатство смысла пере-
дано такими заголовками как 
“Членовредительство у исте-
ричных преступников”, “Экс-
периментальная статья о фау-
не трупов”, “Невидимое письмо 
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ФОТОГРАФИЧЕСКИЙ МЕТОД БЕРТИЛЬОНА исследования пре-
ступления топографически. Сни-
мок сделан специальной камерой, 
линзы которой создают изображе-
ние в стандартном фокусе. Таким 
способом полученный и отпечатан-
ный с негатива снимок увеличен на 
картоне, снабженном точной шка-
лой в миллиметрах, полностью 
обрамляющей его. Используя ссыл-
ку на шкалу возможно нарисовать 
точный план места преступления 
и также измерить до дюйма рас-
стояние, разделяющее два любых 
объекта на снимке.

и его выявление”, “Гипсовые 
слепки следов ног”, “Биологи-
ческий тест на различение кро-
ви человека от крови животно-
го”, “Диагноз подозрительных 
пятен”, “Толкование тайных 
посланий преступника”, “Воз-
действие малокалиберных пуль 
на тело человека”, “Поджог и 
ностальгия”, “Экспертиза сле-
дов автомобиля и велосипеда”.

Ошеломляющая эрудиция 
профессора Гросса

В целом ряде случаев на ста-
тью, которая появляется в 
Archiv-е, у профессора Гросса,  
Нестора1 криминалистов, есть 
определенный критический ком- 
ментарий. Его знания энци-
клопедичны. Он знает боль-
ше о современном огнестрель-
ном оружии, чем любой солдат, 

1 Переводчик: в нарицательном смысле 
Нестор (в языке XIX века) – опытный вождь, 
старейшина, общепризнанный руководитель 
(в том числе на поле брани).

и больше о старых пистоле-
тах и ружьях, чем большинство 
антикваров. Он провел основа-
тельное исследование жаргона 
преступного мира и знаков евро-
пейских и американских бро-
дяг – чьи возбуждающие инте-
рес иероглифы написаны мелом 
на пороге или на стене для пере-
дачи важной информации пара-
зитам общества. Нет человека в 
Европе, лучше осведомленного 
о хитростях цыгана, нежели он. 
У него настолько поразитель-
ные знания о преступном мыш-
лении, что его следует отнести 
к передовым европейским пси-
хологам. Нет ремесла им неизу- 
ченного, нет фотомонтажа, о 
котором он не знает. Его труды 
усыпаны сносками на литерату-
ру всех времен и народов.

Поэтому, нет ничего удиви-
тельного, что такой человек счи-
тает, что криминалист, будь 
он детективом, юристом или 
судьей, должен владеть уни-



142

Криміналіст першодрукований № 12/2016

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
2

/2
0

1
6 версальностью “несравненного  

Крайтона”1. “Ему следовало бы 
быть лингвистом и составите-
лем официального документа, – 
отстаивает он. – Ему следовало 
бы знать, что врач может сказать 
ему, что необходимо спросить 
у него; он должен знать уловки 
браконьера, а также уловки бир-
жевого дельца; ему следовало бы 
понять как было подделано заве-
щание, и какой была последова-
тельность событий в железнодо-
рожной катастрофе; он должен 
знать как мошенничали профес-
сиональные азартные игроки, 
как взорвался котел и как лжи-
вый торговец лошадьми омоло-
1 Переводчик: “несравненный Крайтон” (the 
Admirable Crichton) – учёный, образованный 
человек, учёный муж (по имени известно-
го шотландского учёного в XVI в. Дж. Край-
тона, получившего степень магистра в че- 
тырнадцать лет, отличавшегося очень привле-
кательной внешностью). 

дил обессилевшее животное; он 
должен быть близок с бухгалте-
рией настолько, чтобы мочь ра- 
зумно проверить счета торгов-
ца; он должен понимать жаргон 
преступного мира, должен быть 
способным на перевод тайных 
посланий, и должен знать мето-
ды и инструменты мастеровых.

Гросс говорит так не пото-
му, что он университетский про-
фессор-теоретик. Годы он сам 
был австрийским следственным 
судьей – юрист с университет-
ским образованием, вступив-
ший на государственную службу 
как охотник за преступниками, 
чтобы со временем оставить ее с 
целью поднятия его профессии 
до высокого звания науки. Если 
кто-то и осознает необходимость 
научных методов в преследова-
нии преступников, то конечно 
это он.

ОДНА ИЗ СЕРИИ из трех фото- 
графий убийства семьи Матье, 
сделанных Бертильоном, и с кото-
рой была изготовлена топографи-
ческая карта, отпечатанная на 
обратной стороне. Матье и его 
жена были убиты грабителями  
2 января 1909 года. В соответ-
ствии с современной системой Па- 
рижская секретная служба (Sûreté) 
фотографировала место преступ- 
ления фотоаппаратом со стан-
дартным фокусом. Снимок, полу-
ченный таким способом, также стандартного размера, был увеличен 
на картонке, имеющей точную шкалу в миллиметрах. Используя ссыл-
ку на эту шкалу было возможно точно отобразить положение более 
важных объектов, как показано на странице 141.
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Наука криминалистика, кото-
рую профессор Гросс помог 
основать, изучает такие субъек- 
тивные феномены как ложь, 
истерия, внушение, умственная 
отсталость и самообман, и такие 
объективные реальности или 
факты как почерк, бомбы, кин-
жалы, пистолеты, фотографии, 
аншпуги, шулерские играль-
ные кости и воровской жаргон. 
Ученый-криминалист должен, 
таким образом, быть знаком не 
только с орудиями преступления, 
а и с умом и душой преступле-
ния. Он должен знать преступ-
ников, как они знают себя.

Используй слугу лжеца  
и торговца мошенника

Чтобы знать преступников, 
следует знать род человеческий. 
Эти знания невозможно полу-
чить в четырех стенах универ-
ситета. Поэтому криминалист 
должен обладать жизненным 
опытом. Он должен видеть при-
творство болтуна, подмечать 
обычаи бизнесменов, художни-
ков и рабочих, сравнивать одно-
го человека с другим. Особую 

ценность представляет обман, 
от которого претерпевают. При-
ветствуйте его, – советует Гросс. 
Если вас надул бизнесмен или 
обманул лжец слуга, вы полу-
чаете великолепную практи-
ку. Подвергайте анализу ваш 
опыт, так, как подвергали бы 
анализу математическую зада-
чу; изучайте технику обмана 
для использования в будущем. 
Деньги, которые у вас выудили, 
ложь, в которую вы поверили – 
они психологические инвести-
ции, и должны принести суще-
ственные дивиденды.

Прежде всего, подмечайте 
ложь, сознатальную и безсозна-
тельную. Никто еще никогда не 
говорил правду, всецелую прав-
ду о каком-либо событии. Каж-
дый криминалист, сталкиваю-
щийся с показаниями человека, 
должен допускать определен-
ный предел погрешности –  
допускать, в связи с возрастом, 
полом, искажением чувствен-
ного восприятия, предраспо-
ложенностью, предвзятостью, 
эмоциональным интересом. Все 
иногда зависит от правильной 

КОГДА СЫН БУЛОЧНИКА по- 
стучал в кухонную дверь дома 
Матье 3 января 1909 года и не услы-
шал ответа, он заглянул через окно 
и увидел собаку семьи Матье, лежа-
щую в луже крови. Этот фотосни-
мок был сделан в соответствии 
с системой Бертильона для под-
готовки топографической карты 
места преступления.
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кто возможно стал свидетелем 
проступка заключенного, или 
тех, кто утверждает, что наблю-
дал за его действиями. 

Заключенный настаивает на 
том, что он глух. Он желает 
избежать пристрастного пере-
крестного допроса, которому 
он подвержен до предъявления 
обвинения. Проверить его очень 
просто. Кидается тяжелый пред-
мет на пол позади него. Он даже 
не моргнул. Таким образом он 
убедительно подтверждает, что 
обманывает. Глухой человек 
услышал бы толчок и обернул-
ся, а обманщик же никогда не 
пошевелится. 

Схожим образом следует изо-
бличать того, кто выдает себя 
за эпилептика. “Если эпилепти-
ческие конвульсии случаются в 
критический момент во время 
допроса, их следует оценивать с 
подозрением, – научает профес-
сор Гросс. – Кáк человек опро-
кидывается также указывает на 
реальность припадка. Настоя-
щий эпилептик падает в основ-

ном лицом вниз и часто ранит 
себя. Эпилептик-притворщик 
опускается на пол и пытается 
защитить себя от ранений рука-
ми или локтями. Если он доста-
точно умелый, чтобы упасть 
как бревно лицом вниз, он недо-
статочно умел сдерживать свое 
лицо от судорожного сокраще-
ния на фоне боли. Кроме того, 
есть отталкивающее – характер-
ный дикий крик, издаваемый 
эпилептиком – крик, который 
не забудет никто, хотя бы раз 
его слышавший. Если человек, 
которого допрашивают вскрики-
вает не раз или на протяжении 
долгого времени, он безуслов-
но притворяется. Но, насколь-
ко бы он не был хитер, он не 
может симитировать сокраще-
ния мышц плеча или той ужас-
ной бледности эпилептика”.

Реконструкция карты 
преступления

Объективная сторона пре-
ступления подлежит научному 
анализу и должна рассматри-
ваться криминалистом с совер-

ПЕРВОЕ ПРАВИЛО КРИ-
МИНАЛИСТА – оставить все 
нетронутым и изготовить точ-
ный масштабированный рисунок 
места преступления. С целью 
облегчения этой операции, Бер-
тильон разработал продуман-
ную систему метрической фото-
графии. Этот снимок убийства 
Матье в Париже один из несколь-
ких, сделанных в соответствии  
с идеями Бертильона.
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шенно новой точки зрения. Не 
должно быть случайного пере-
мещения в полицейский учас- 
ток инкриминирующей улики; 
никакого неразборчивого обра-
щения с уликами в беспорядке, 
оставленном грабителем. “Ниче-
го не трогай, пока старательно 
не пометишь точное положение 
каждого предмета”, – это прави-
ло профессора Гросса. Перевер-
нуты пустая коробка или цве-
точный горшок над следом ноги 
на снегу, чтобы укрыть его от 
солнца. В комнате лежат доски 
так, чтобы пятна крови вокруг 
трупа не были затерты ногами 
полицейских. После изготавли-
ваются рисунок, глиняный сле-
пок или фотография места. Не 
упускается ни одна отвратитель-
ная деталь возможной важно-
сти. Это делается для того, что-
бы долгое время, после того как 
все вещественные доказатель-
ства могут быть уничтожены, 
преступление могло быть изу-
чено без труда, как будто оно 
совершено только вчера. 

Вопрос топографического отоб- 
ражения преступления так 
важен, что все криминалисты 
следуют правилам Гросса. Для 
этого Бертильон разработал осо-
бый фотоаппарат. Его линзы соз-
дают изображение на светочув-
ствительной фотопластинке в 
фиксированной фокусировке, 
и отпечаток, сделанный с нега-
тива, увеличен на картоне с точ-
ностью вымеренной площади, 
вдоль краев которой отпечатан 

масштаб в миллиметрах (четыре 
сотых на дюйм). Точное расстоя-
ние между двумя любыми точка-
ми на снимке может быть изме-
рено, используя такой масштаб.

Полная фиксация деталей 
сама по себе иногда обоснова-
на для обнаружения того, что в 
криминалистике зовется “ошиб-
ка в ситуации” – неусмотренная 
мелочь, которая подводит, ока-
завшись огромным просчетом. 

“Я помню дело человека, оче-
видно совершившего самоубий-
ство через повешение, – гово-
рит Гросс в своей лекции. – Тело 
висело на люстре посреди ком-
наты, а ноги на половину ярда 
от пола. Кроме письменного 
стола и стула, в комнате были 
два кресла и скамья со спинкой 
и подлокотниками, имеющая 
ящик под сиденьем. Стул сто-
ял перед письменным столом; 
кресла находились в углу близ 
напольной пепельницы; скамья, 
усыпанная бумагами и книга-
ми, была приставлена к стулу. 
Я признаю, что дело озадачи-
ло меня. И когда я начал писать 
рапорт, меня осенило касатель-
но нестыковки фактов в этой 
ситуации. Я спросил себя: “Но 
как он себя подвесил?”. Люди 
удушали себя с ногами на полу, 
только наклоняясь вперед от 
свешенной веревки, но ни один 
человек никогда не повесился 
бы с оторванными от пола нога-
ми на половину ярда, не вска-
рабкавшись на что-нибудь. Это-
го чего-нибудь близ него не было! 
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ему – или он был убит. Тогда 
вот что стало целью моего рас-
следования. Выяснилось, что 
он был вовсе не самоубийцей, и 
что он не был убит. Он умер есте-
ственной смертью. В возрасте и с 
подорванным здоровьем он был 
оставлен родственниками под 
присмотром двух слуг – пова-
ра и камердинера, ушедших в 
одну ночь на бал, не спрашивая 
разрешения. Во время их отсут-
ствия у старика случился удар. 
Он умер, беспомощный и один. 
Обнаружив его безжизненного, 
слуги, пришедшие в ужас, глу-
по пытались утаить свою халат-
ность, выдавая его смерть за 
суицид. С помощью ручки мет-
лы веревка была привязана к 
люстре. Камердинер приподнял 
труп и повар набросил петлю на 
его голову. Но они забыли опро-
кинуть стул близ подвешенного 
тела!”.

Для истолкования доказа-
тельства по мере возможности 
криминалист привлекает экс-
пертов; но он не находится в под-
чинении эксперта, он руководит 

им. Он должен знать границы 
знаний эксперта, какие вопро-
сы могут быть допустимо заданы  
и какие ответы можно ожидать, 
и как вопросы должны быть 
сформулированы!

Он должен узнать, как задей-
ствовать все ресурсы современ-
ной науки. Врач, химик, бакте-
риолог, минералог, токсиколог, 
все могут быть затребованы, что-
бы пролить свет на преступле-
ние. Каков состав жирного пят-
на на пальто на локте? Ответит 
химик. То пятно крови на кам-
не – это кровь или нет? Скажет 
микроскопист. Является ли это 
последнее завещание поддел-
кой или нет? Необходимо про-
консультироваться у эксперта-
почерковеда. 

Эксперт, как Гросс использует 
это понятие, не только ученый, 
проработавший в одном узком 
направлении, а и обычный 
человек, которому требуются 
специальные знания торговли 
или искусства ремесленника. 
Случай о том, как специаль-
ные знания умного ремеслен-
ника могут быть эффективно 

КАЖДАЯ ЕДИНИЦА ИЗ ЭТОГО ОГНЕ-
СТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ была использована 
в совершении преступления. Без исключения, 
револьверы были использованы в убийствах. 
Это лишь маленькая часть из всего огнестрель-
ного оружия в коллекции профессора Гросса.
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использованы, можно приве-
сти примером ограбления бан-
кира – ограбления, изученного 
с помощью простых мастеро-
вых в манере, Гроссом отстаи-
ваемой. 

Каждую ночь, перед тем как 
ложиться в кровать, у того бан-
кира была привычка запирать 
на замок двери между его спаль-
ней и соседней комнатой. Что-
бы ограбить его, было необходи-
мо совершить парадоксальное 
действие по удержанию его от 
закрытия на замок дверей и ещё 
в удержании его в уверенности, 
что он это сделал. 

О насильственном проникно-
вении не могло быть и речи. На 
протяжении дня кто-то, очень 
хорошо знающий о его привыч-
ках, проскользнул в соседнюю 
со спальней комнату. Очень 
маленький и осмотритель-
но вырезанный деревянный 
кубик был помещен в проем и 
стал засовом дверного замка. 
Когда той ночью банкир повер-
нул ключ, засов не мог быть 
закрыт. Эффект был таким же, 
как если бы двери были уже 

закрыты. Введенный в заблуж-
дение о том, что он рассеяно 
уже закрыл двери на замок, 
как он впоследствии признал, 
пошел в кровать. Следующим 
утром он проснулся и обнару-
жил ограбление всего ценного, 
чем владел.

Вор, достаточно глупый, ос- 
тавил на месте кусок дерева – 
единственный ключ к его лич-
ности. Чтобы его максимально 
использовать следовало опро-
сить мастеров – каждого чело-
века – эксперта в его деле.

Первым человеком, которого 
попросили высказаться о кусоч-
ке дерева, был плотник. Он тот-
час же сказал: “Это сделал работ-
ник более аккуратный, чем 
кто-либо из нас. Не обязательным 
было заполнять проем полностью; 
маленький грубый кусок, доста-
точно длинный, подошел бы”.

Затем было услышано мне-
ние токаря: “Это работа резчика 
по дереву. Я бы не смог сделать 
такое, и никакой другой обыч-
ный токарь по дереву тоже”.

Наконец был опрошен резчик 
по дереву.

ЧАСТЬ КОЛЛЕКЦИИ европейских и амери-
канских отмычек и ломиков. Студентам, слу-
шающим курс криминалистики у профессора 
Гросса, следует знать как используются эти 
орудия.
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6 “Человек, сделавший это, ра- 
ботал в прошлом на сапожни-
ка”, – таков был вердикт. 

Почему? Потому что выемки 
и выступы, оставленные на дере-
ве, были следами инструмента-
ми последнего.

Это привело к аресту уво-
ленного камердинера, челове-
ка, который, будучи нетрудо- 
устроенным в некоторой част-
ной семье, вернулся к своему 
старому ремеслу последнесовер-
шенного. “Я признаю, – гово-
рит Гросс, – что иногда я привле-
кал экспертов без определенной 
цели. Однажды я пригласил 
ножовщиков и вручил им нож, 
которым было совершено убий-
ство. Они сказали мне, что такие 
ножи делают только в северной 
Богемии – кроха информации, 
давшая возможность мне задер-
жать разыскиваемого человека. 
Токарь по дереву обратил мое 
внимание на тот факт, что дере-
вянный предмет, найденный на 
месте преступления, был сде-
лан левшой. Подозреваемый, 
который был арестован, и кото-
рый громко заявил о своей неви-
новности, прибыл из далекого 
города. Я поехал туда и прочесал 
его в поисках леворукого токаря 
по дереву. В итоге я его нашел. 
Оказалось, что мой подозрева-
емый приобрел предмет у него. 
Филологи определили для меня 
национальность авторов пись-
ма. Школьные учителя расска-
зали мне о возможном возрасте 
фальшивомонетчика просто по 

нескольким старомодным взма-
хам пера. И астрономы вычис-
лили для меня какой день вес-
ны соответствовал по яркости 
в сумерках определенному дню 
осени; таким образом я мог бы 
изучать место преступления вес-
ной с целью обнаружения, если 
это или то могло бы быть увиде-
но в определенное время осени”.

Самая необыкновенная 
коллекция в мире

Как новое насекомое, найден-
ное в лесах, сравнивается его 
научным пленителем с подобны-
ми насекомыми в стеклянных 
витринах музея с целью выясне-
ния принадлежности его к опре-
деленным видам, так профессор 
Гросс настаивает на сравнении 
методов одного грабителя с мето-
дами другого, чтобы узнать, с 
какими преступными видами 
он имеет дело. С этой целью ору-
дия преступления должны быть 
перебраны, проверены и систе-
матизированы. Для этого создан 
музей криминалистики в Гра-
це – возможно наиболее выда-
ющийся музей и лаборатория 
своего рода в мире, предшествен-
ник музеев, подобных которому 
сегодня можно найти в универ-
ситетах Лозанны, Льежа и Буха-
реста, и штаб-квартирах боль-
ших европейских городов.

В битком набитых витринах 
этих наиболее ужасных и обворо-
жительных из атрибутов могут 
быть найдены внушающие страх 
наследия умышленных убийств 
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и грабежей, совершенных ког-
да-либо в мире. Сюда отобра-
на сама мерзость, сама безнрав-
ственность, сама неописуемая 
жестокость человечества. Каж-
дый предмет – красноречивый 
символ вероломства, зла, низо-
сти и порока. Вокруг каждого 
мог бы крутиться жуткий рас-
сказ о человеческом пороке или 
страсти, наследственной невме-
няемости или небрежности.

“Эти черепа убитых людей, –  
сказал профессор Гросс мне, 
провев рукой над наиболее 
отвратительной секцией своей 
коллекции, – эти черепа здесь 
не потому, что они необычные и 
жуткие воспоминания о забытых 
убийствах. Каждый, вы заме-
тите, был сломан. Этот был раз-
дроблен ударом молота. Здесь 
вот череп, раскроенный топо-
ром. Этот череп раздавлен дуби-
ной Штирийского крестьянина, 
до умопомрачения напившегося.  
И так вы обнаружите, что каж-
дый череп был поврежден разным 
способом. Различные орудия, 
которыми все эти повреждения 
могут быть нанесены, подобным 
образом могут быть найдены 
в музее. Очевидно, что многое 
может быть выяснено объек-
тивным изучением и орудий и 
последствий, ими создаваемых. 
Предположим, к примеру, что 
один из моих студентов может 
быть одного дня привлечен к ана-
лизу убийства, совершенного ору-
жием, следы которого не могут 
быть обнаружены. То о чем “гово-

рит” поломанный череп, долж-
но быть “прочитано”. Здесь он 
выяснил более схожее, а также 
некоторые из более необычных 
способов и средств, посредством 
которых подобные преступле-
ния совершены. С помощью этой 
или некоторой подобной коллек-
ции, он возможно способен при-
йти к заключению в результате 
тщательного исследования голо-
вы убитого человека, какого рода 
оружие было использовано неиз-
вестным преступником”.

Некоторые суеверия 
преступников

Суеверия также подлежат 
исследованию в Грацком инсти-
туте для подготовки к профессии 
криминалиста. Старые суеверия, 
такие как использование зая-
чьих лап, веревок палача, куска 
дерева от гроба, по-прежнему 
живы среди преступников. То 
что может казаться идиотской 
небрежностью со стороны гра-
бителя, может поясняться прак-
тикой суеверия. Распростране-
но поверье среди взломщиков, 
к примеру, что если что-либо 
ихнего будет оставлено на месте, 
ими “посещенное”, они должны 
неминуемо избежать наказания. 
Они моют руки в раковине или 
нарочно оставляют уличающий 
след на клумбе. Один взломщик, 
согласно Гроссу, даже дошел до 
того, что порезал себя и сделал 
мазок на панели шкафа своей 
кровью, ненарочно сбив с толку 
своих преследователей, всецело 
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6 убежденных в том, что ограбле-
ние совершили двое мужчин, и в 
том, что при дележе награбленно-
го имела место ужасная схватка, 
в которой один из них был тяже-
ло, возможно смертельно, ранен. 
Необычайно искусный вор дра-
гоценностей всегда просил “кра-
сивое изумрудное ожерелье” 
при входе в магазин, который он 
намеревался обворовать. Изум-
руды означали для него удачу.

Поэтому институт в Граце  
хорошо обеспечен приворотны-
ми зельями, золой загадочных 
субстанций, сонниками, карта-
ми, волшебными заклинаниями, 
которые нужно пробормотать, 
когда обыскиваешь серванты с 
целью грабежа, и многое из кол-
довского арсенала, от которо-
го, как считается, избавлялись 
веками тому.

Кабинет за кабинетом снаб-
жен материалом для исследова-
ния объективной криминали-
стики. В одной витрине – набор 
ядов, с осмотрительно наклеен-
ными ярлыками, чтобы студен-
ты могли изучать не только наи-
более предпочтительные способа 
обращения с ними, но также их 
физиологические последствия и 
лучшие средства их выявления. 
Вторая витрина посвящена все-
цело мышьяку – наиболее име-
ющему историческое значение и 
по-прежнему наиболее популяр-
ному из ядов. В третьей витри-
не – потрясающая коллекция 
смертельных тростей с вклад-
ной шпагой и ружей-тростей, 

большинство из которых соз-
даны так гениально, что легко 
вводят в заблуждение. Веревки, 
висящие на стенах, сделанные 
заключенными из оборванных 
рубах и штанов, распущенных 
на нити носков, и даже соло-
мы, и которые были использова-
ны для бросания посланий через 
тюремные окна в ожидании сооб-
щников извне. Каждый преступ-
ник представлен предметами 
своего призвания – жульничаю-
щий в азартных играх – своими 
обманными колесами рулетки, 
американский головорез – сво-
ими кастетами, дубинками из 
свинцовых труб, и мешками с 
песком, и взломщик – отмычка-
ми и ключами, которые он носит 
на плечевом ремне под пиджа-
ком.

Поскольку музей служит для 
овладевания студентом практи-
ческих рабочих знаний о сред-
ствах и способах преступления, 
то в лаборатории, с которой он 
неразрывно связан, студенты 
обучаются техническим мето-
дам перманентной фиксации и 
сохранения доказательства пре-
ступления для последующего 
исследования.

Можно с уверенностью ска-
зать, что пятьдесят процентов 
этих лабораторных методов –  
методов, принятых сегодня 
большинством просвещенных 
полицейских чиновников Евро-
пы – разработка Гросса. Он был 
тем, кто видел криминалисти-
ческие возможности комбини-
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рованной съемки и гениально 
модифицировал метод Гальто-
на по изготовлению однотипной 
или обыкновенной фотографии 
шестидесяти человек, метод, 
который, как знает каждый, 
состоит в фотографировании 
каждого из шестидесяти на одной 
фотопластине. Модификация 
Гросса дает возможность детекти-
ву установить вероятную наруж-
ность преступника пятилетней 
давности. Как? Просто – путем 
фотографирования на одной фото-
пластине изображения человека,  
полученного десять лет назад, 
и изображения, полученного в 
наши дни. Результат – портрет, 
который усредняет его возраст и 
изображает его во времена пяти-
летней давности.

Лаборатория в Граце исполь-
зуется для приведения в порядок 
и подготовки для исследований 
бумажных документов, разорван-
ных на тысячи кусочков, или обож- 
женных до невозможного прочте-
ния; для фотографирования отпе-
чатков пальцев на стеклянной 
бутылке или на столе из крас-
ного дерева; обнаружение всех 
типов пятен крови, кроме тех, 

что были смыты с полотенца; 
для расшифровки криптограмм, 
написанных в тюрьме заключен-
ными, отчаянно пытающихся 
доказать алиби; для использова-
ния микроскопа в поиске улича-
ющего доказательства, слишком 
мелкого для невооруженного 
глаза; для изготовления слепков 
следов ног и углублений, остав-
ленных инструментом в оконной 
раме или двери.

В такой лабораторной рабо-
те криминалист не останавли-
вается ни перед чем. Когда воз-
никает необходимость выяснить 
в реальном случае могла ли бы 
банкнота сохранена при ее гло-
тании, датский криминалист 
современной школы Гросса  
М. Л. К. ван Ледден-Хюлсебош1, 
вместо прочтения многих книг 
по вопросу усваиваемости бума-
ги, в действительности прогло-
тил две 25-гульденовые купю-
ры и зафиксировал результат с 
таким же успехом, что он дока-
зал виновность определенного 
лица. С грязью, покрывающей  

1 Переводчик: Marius Lodewijk Quirin van 
Ledden Hиlsebosch

ДОКТОР НАУК ГАНС ГРОСС, человек соз-
давший науку “криминалистику”. Его, за 
поразительное понимание мышления пре-
ступника, следует отнести к передовым 
европейским психологам. Его исследования 
охватывают почти каждый раздел знаний, 
накопленных человечеством.
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ноги, должно обходиться как 
с нечто особенно ценным. Она 
должна быть сохранена и по- 
этому по обращению с ней долж-
на быть лабораторная практика. 
Соответственно, студенты в Гра-
це обучаются выбивать одежду 
в мягких, но гибких бумажных 
пакетах, чтобы собрать осадки и 
изучать их при помощи микро-
скопа. Пыль на пиджаке меха-
ника будет отличаться от пыли, 
выбитой из пиджака каменщи-
ка. Грязь, прилипающая к баш-
маку может быть изобличающа. 
Гросс рассказывает своим сту-
дентам как человек, подозрева-
емый в ограблении мукомоль-
ного завода, был осужден просто 
подошвами своих башмаков. 
Два слоя грязи прилипли к ним, 
разделенные слоем муки. Подо-
зреваемый прошелся по грязи, 
а затем – по полу, покрытому 
мукой, и назад – в грязь.

Что Гросс может установить  
из следа ноги

Ни один индеец из серии книг 
Купера “Рассказы Кожаного 
Чулка” еще так много не видел 
в следе от ноги, как это показы-
вает Гросс в своем лабораторном 
курсе. Тот след ноги на просё-
лочной дороге – только след ноги 
случайного прохожего. Для кри-
миналиста проницательности и 
лабораторного опыта Гросса – 
это средства визуализации того, 
кто его оставил. Гросс может 
рассказать вам шел ли мужчина 

быстро или медленно, был ли он 
рабочим или “джентльменом”, 
был ли он уставшим или нет, 
шагал живо или волочил ноги. 
Если при себе была трость, то сле-
ды, что остаются после нее весьма 
важны. Они показывают бежал 
ли человек, при ком она была, 
или шел. Как? Предположим, 
говорит Гросс, предположим, что 
он держал ее в правой руке и про-
гуливался неспешно. Он коснет-
ся земли наконечником у носка 
каждого второго следа правой 
ноги. Предположим, что он про-
гуливался быстро и на самом деле 
использовал трость при ходь-
бе. Наконечник коснется земли с 
каждым следом от левой ноги. 

Но какова практическая цен-
ность всего этого? Как приме-
няются все эти предварительно 
полученные знания? Рассмотрим 
типичный случай – случай,  
с которым сталкиваемся вновь  
и вновь. 

Загородный дом был взло-
ман и ограблен. От окна у зем-
ли бросающиеся в глаза следы 
от множества ног указывают в 
направлении большой дороги. 
По крайней мере четыре чело-
века протоптали мягкую почву 
цветочной клумбы – одна из них 
женщина, по форме и малень-
кому размеру отпечатка. Так 
решил бы слепо принимающий 
человек.

Что говорит криминалист? 
Он пристально осматривает сле-
ды. Нельзя отрицать, что они 
были сделаны четырьмя разны-
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ми парами башмаков. Но нет 
необходимости следовать тому, 
что они были сделаны четырьмя 
разными парами ног. Они очень 
бросаются в глаза – эти следы 
ног. Фактически каждый из них 
глубоко вдавлен на месте; нет 
ни одного из них действительно 
нечеткого. Это подозрительное 
обстоятельство. Кто-то хотел, 
чтобы их увидели! При других 
обстоятельствах злоключение 
было бы утеряно местами; сле-
ды ног одного вора смешались 
со следами его соплеменников. 
Взяты слепки большого количе-
ства разнообразных следов. Мас-
са тела неравномерно распреде-
ляется на подушечку пальца и 
пятку. Теперь ясна вся картина. 
Один мужчина – максимально 
двое мужчин – пытались сбить 
преследователей со следа, при-
вязав к ногам башмаки, кото-
рые они принесли с собой с наме-
рением – привязали их пяткой 
вперед. Тот, кто носил женскую 
обувь забыл сменить шаг с муж-
ского – забыл, что длинный шаг 
и маленькая нога несовмести-
мы. Один из подельников совер-
шил грубую ошибку, прикре-
пив к ноге пару обуви меньшую, 
чем собственная; след от боль-
шой пятки и мизинца отчетливо 
виден на слепке.

Техника интерпретации 
кровяных пятен

Также существует техника 
интерпретации кровяных пятен. 
В деле, котором австрийские кри-

миналисты называют “Убийство 
в Крумпендорфе” было отмече-
но, что на сорочке жертвы, най-
денной без верхней одежды, 
было необычное пятно в рай-
оне плеча. Казалось будто та 
часть сорочки была подвергну-
та надавливанию. В конце кон-
цов было решено, что убийца 
прижал забрызганными кровью 
коленями плечо умершего. След 
от ткани был отчетливо виден и 
был без труда сфотографирован. 
Месяцами после был арестован 
мужчина и обвинен в соверше-
нии преступления. Уличающим 
доказательством была пара его 
личных штанов – отстиранных 
штанов, изготовленных из тка-
ни, идентичной в мельчайшем в 
узоре с тем, оставившим след на 
окровавленной сорочке. 

Был также случай с пьяни-
цей, который шатался за немец-
ким “пивным садом”, громко 
бранясь и набрасываясь с про-
клятиями на любого встречно-
го. Уязвленный оскорбления-
ми драгун спешился и раскроил 
голову мужчины саблей. Все 
попытки разыскать виновно-
го драгуна были безрезультат-
ны. Его покрывали товарищи 
по оружию. Все драгуны, о пре-
бывании которых в то время в 
“пивном саду” было известно, 
были построены и сабли их были 
изъяты. Ни на одном из лезвий 
под микроскопом невозможно 
было обнаружить и след кро-
ви. Но на одной сабле в малень-
кой трещине был заметен едва 
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вы. Для невооруженного глаза 
он был незаметен; под лаборатор-
ным микроскопом была отчетли-
вая пятнистость зеленого цвета. 
Драгун, которому принадлежа-
ла та сабля, был арестован. Кри-
миналист, анализировавший 
дело, заключил, что окровав-
ленное лезвие было протерто 
влажной травой, а затем вытер-
то тканью, которая убрала все, 
кроме малого пятнышка зелено-
го цвета. Заключения было пра-
вильным, поскольку его в конце 
концов подтвердило признание 
виновного мужчины.

Расследование преступления 
некоторым образом несомненно 
сопровождается проницатель-
ной оценкой того, что многие из 
нас рассматривают как мелочь – 
слово, отсутствующее в лексико-
не криминалистики.

Поскольку мелочи могут 
быть жизненно важными, каж-
дая деталь, имеющая возмож-
ное отношение к преступлению, 
подмечается в рапорте, сопро-
вождающий топографический 
этюд – даже состояние пого-
ды. Это кажется нелепо триви-
альным. Но Гросс может рас-
сказать пример, в котором она 
стала существенно важной для 
выяснения, а шел ли дождь в 
восемь часов определенного вече-
ра. Поскольку не было сдела-
но никакой отметки о погоде во 
время предварительного осмо-
тра, невиновный человек был 
осужден за поджог – осужден 

и приговорен к восемнадцати 
годам заключения – на основа-
нии ложных показаний женщи-
ны, утверждавшей, что сидела 
на стволе поваленного дерева в 
двухстах ярдах от своего дома 
в роковой вечер. Пятью годами 
позднее дело было возобновле-
но. После принятия во внимание 
всех возможных метеорологиче-
ских записей и после проведения 
опроса на местности, длившего-
ся несколько недель, было уста-
новлено, что в восемь часов вече-
ра преступления шел сильный 
дождь – такой сильный, что ни 
одна здравомыслящая женщи-
на не сидела бы под проливным 
дождем половину часа, только 
за двести шагов от своего дома.

В таинстве убийства, в кото-
ром профессор Гросс фигуриро-
вал как криминалист, сыграла 
роль одна капля крови. Возле 
стеклянной двери, ведущей на 
внутренний двор, была обнару-
жена кровь. Пятна были дале-
ко от жертвы; отсюда – это была 
кровь самого убийцы. Он остано-
вился на мгновение посмотреть 
через стеклянную дверь, чтобы 
убедиться можно ли идти. Нале-
во и возле других дверей стоял 
стол, накрытый большой свет-
лой тканью, свисавшей до само-
го пола. Под столом и за тканью 
было пятно крови. Как оно ока-
залось там? На ткани со стола 
не было крови. Гросс задумался. 
Затем он открыл вторую дверь. 
Поток воздуха сдул ткань в сто-
рону. Очевидно, что капля крови 
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была снесена под стол как толь-
ко была открыта дверь. Чтобы 
выйти без труда двери естествен-
но следовало открыть правой 
рукой. Отсюда – убийца должно 
поранился левой рукой. Поли-
ции было велено искать челове-
ка, чья левая рука была перевя-
зана. Он был найден.

Как тело человека 
рассказывает о роде  

его занятий
Откройте рот мертвеца и вы 

часто сможете рассказать о его 
профессии при жизни. Передние 
зубы вашего стеклодува отко-
лоты или сломаны, поскольку 
он не всегда осторожен в работе 
со своей трубкой. Кларнетисты, 
работники сахарного завода, 
фабриканты спичек, булочни-
ки и горняки в основном рас-
крывают свои профессии своими 
дентальными изъянами. Свиса-
ющие щеки тромбониста, була-
вовидные пальцы пианиста, 
мозолистые холмики на руках 
сапожника безошибочно расска-
жут историю о персональных 
привычках. Одно плечо цирюль-
ника выше другого. 

Взгляните на руки челове-
ка и они расскажут вам не вор-
карманник ли он. Те длинные, 
утонченные пальцы, избало-
ванные как пальцы скрипача, 
упражненные, даже если ничего 
не предстоит, так словно могут 
утратить ничуть свой гибкости 
из-за недостатка практики, и 
смазанные на ночь глицерином 

или кольдкремом для поддер-
жания их мягкими – нет кри-
миналиста, последовавшего за 
Гроссом, способного в них оши-
биться. Если обладатель рук не 
носит трость и тугие манжеты, 
подозрение открывает путь к 
полной уверенности. 

Наши средневековые  
методы

СОПОСТАВЬТЕ этот научный 
метод обращения с преступле-
нием с тем, который имеем мы. 
Обычный детектив – это обыч-
но полисмен, выше в должности 
от публичности голубой унифор-
мы и латунных пуговиц до эле-
гантной незаменимости котелка 
и гражданской одежды. Толь-
ко после долгого опыта приоб-
ретает он элементарную инфор-
мацию о том, что сейф может 
быть “взломан” только ограни-
ченным количеством способов 
и что способ “взлома” указыва-
ет на то, или это грубая работа 
новичка, или мастерство опыт-
ного “взломщика”.

Поскольку у них нет ни основ, 
ни техники, ни систематичных 
методов, за исключениям того, 
что они овладевают ими уто-
мительно, грубо и неосознанно 
после длительного опыта, наши 
детективы, прокуроры, юристы-
криминалисты и судьи находят-
ся в столетиях позади научных 
времен. Оставленная на про-
извол судьбы, полиция толь-
ко рождает детектива с апокри-
фической “хорошей зрительной 
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незаурядного человека с весь-
ма хорошей памятью на лица, 
что является гордостью каждого 
уважающего себя портье, метр- 
дотеля, политика и европейско-
го монарха.

О ядах замедленного дей-
ствия, убивающих через час, 
о непреодолимых преступных 
импульсах, властвующих над 
эпилептиком, о сильном влия-
нии психологического внушения 
в побуждении невротических 
мужчин и женщин совершить 
жуткие преступления, о заблуж-
дениях, толкающих умственно 
отсталого признать вмененные 
в вину преступления, никог-
да не совершавшиеся, – одним 
словом, о тысяче и одном твердо 
установившемся факте, которые 
следует применять в поиске пре-
ступника, – представители уго-
ловного закона знают немного 
или ничего.

Это был не полицейский, 
а Альфонс Бертильон, врач по 
образованию, разработавший 
измерительную систему иден-
тификации и изобревший гени-
альный portrait parlé, средства-
ми которого детектив способен 
идентифицировать преступни-
ка, которого никогда не видел, 
по описанию точному и научно-
му, как описанию, позволяюще-
му зоологу идентифицировать 
рептилию. Это был не полицей-
ский, а сэр Френсис Гальтон, 
также ученый, впервые разра-
ботавший существующий метод 

использования отпечатков паль-
цев для идентификации. Это 
был не полицейский, а сам д-р 
наук Ганс Гросс, университет-
ский профессор, систематизиро-
вавший факты всех преступле-
ний и основавший на прочной 
основе молодую науку кримина-
листику.

Не только это обычный необ-
ученный полисмен и детектив 
это анахронизм, но и образо-
ванный юрист-криминалист и 
судья. Несомненно профессор 
Гросс вызывает больше восхи-
щения у необученного жандар-
ма, чей опыт обогатился приема-
ми вора-карманника и жулика, 
нежели у образованного юри-
ста, знающего только закон, а не 
факты преступления.

“Что сказали бы люди, если 
бы в общество выпустили вра-
ча, даже никогда не видевшего 
больного? – спросил он, когда 
мы обсуждали новую науку его 
исследования. – Что сказали бы 
люди, если бы тот врач прочел 
много книг и прослушал мно-
го лекций о психологических и 
физиологических процессах, но 
никогда не наблюдал за реаль-
ными процессами в действии в 
теле человека?. Если лекарства 
и их влияние были описаны для 
него, но он не имел клиническо-
го познания здоровых и больных 
организмов?”.

“Еще, как те, проводящие в 
жизнь уголовный закон, обуче-
ны, – продолжил он. – Служа-
щие, или будь они юристами-
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криминалистами, прокурорами 
или судьями, участвующими в 
рассмотрении дела, начинают 
карьеру, вооруженные только 
книжным знанием. Они никогда 
не видели взломщика или коно-
крада; они ничего не знают о 
его методах, кроме прочитанно-
го из газет, романов или судеб-
ных решений. Никто не показал 
им ломик или набор отмычек. 
О способе жизни преступника, 
о его моральном кодексе, о его 
пристрастиях и отвращениях, у 
них нет ни малейшего понятия. 
Как говорит преступник, как он 

пишет и думает, как он психоло-
гически аффектируется в тюрь-
ме, как он встал на путь преступ- 
ления, все это и много больше 
они не знают”.

“Я прочел много книг и ста-
тей прошедшими годами, чтобы 
утверждать, что мы не можем 
работать по старинке. Мы хотим 
факты преступления без пред-
взятости. Мы хотим предста-
вить методы естествознания в 
изучении преступления – лабо-
раторный метод физика, реаль-
но держащего в руках вещь,� им 
исследуемую”.
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ПОРТРЕТНА ГАЛЕРЕЯ ВИДАТНИХ
КРИМІНАЛІСТІВ

PORTRAIT GALLERY OF THE FAMOUS
    CRIMINALISTS

* Edmond Locard – eminent criminalist, founder of criminalistics, famous researcher and creator of 
forensic trasology and poroscopy, founder of “Locard principle” – “every contact leave a trace”, found-
er of the  first criminalistic (police technique) laboratory in Lyon (1910), one of the establishers of Inter-
national Academy of Criminalistics (Vienna, 1929-1939), Chief Editor of the Journal “La Revue Inter-
nationale de Criminalistique”, author of 7th volumes book “Traité de Criminalistique” (1931-1935).
** This essay is devoted to the biography of eminent criminalist Edmond Locard. This biography is 
demonstrated historical base of criminalistics foundation and development, time of creation crim-
inalistics as a science. He was founder of the first criminalistic laboratory, International Academy 
of Criminalistics and Chief Editor of special Journal. He formulated important principle – “every 
contact leave a trace”.

ЭДМОНД ЛОКАР*

выдающийся криминалист, один из основоположников кри-
миналистики, известный исследователь и фундатор судеб-
ной трасологии  и пороскопии, основатель “принципа Лока-
ра” – “каждый контакт оставляет след”, создатель первой 
криминалистической лаборатории в Лионе (le Laboratoire 
de Police Technique de Lyon, 1910), один из учредителей 
Международной Академии Криминалистики (Вена, 1929-
1939), главный редактор официального издания Акаде-
мии журнала “La Revue Internationale de Criminalistique”, 
автор семитомного труда по криминалистике  “Traité de 
Criminalistique” (1931-1935)**.

Выдающийся криминалист 
Эдмонд Локар (Edmond Locard) 
родился 13 декабря 1877 г. в 
Сен-Шамоне, округ Сент-Этьен 
(Французская империя). Отец 
Эдмонда Локара – Арно Локар 
(Arnould Locard) – извест-
ный естествоиспытатель, мала-
колог и геолог, мать – Мария 
Гиберт Сенневьер (Marie Gibert 
de Senneverieres). Семья Лока-
ра происходит от шотландского 
рыцарского рода (Lockheart).

Эдмонд Локар обучался в 
Доминиканском колледже Свя-
того Фомы Аквинского (Col-
lège Dominicain Saint-Thomas 
d’Aquin) по направлению древ-
них языков. Окончив колледж, 
получил двойную степень бака-
лавра по наукам и литературе 
(владел 11 языками). Далее изу-
чал медицину на медицинском 
факультете Университета Лиона, 
обучаясь у известного ортопеда, 
профессора Луи Леопольда Олье 
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(Louis Léopold Ollier). После смер-
ти профессора Э. Локар поменял 
направление своих исследова-
ний в сторону судебной медици-
ны, став ассистентом выдающего-
ся криминолога и криминалиста, 
профессора Александра Лакасса-
ня (Alexandre Lacassagne). В 1902 
защитил докторскую диссерта-
цию на тему: “La médecine légale 
sous le Grand Roy”.

В это время начал изучать 
право. Также стал музыкаль-
ным критиком, публикуясь (до  
1929 г.) в Lyon Républicain.  
В 1906 Э. Локар участвовал в 6-м 
Конгрессе уголовной антрополо-
гии в Турине, где встретил Чеза-
ре Ломброзо, Альфонса Берти-
льона и Рудольфа Арчибальда 
Рейсса. На Конгрессе Эдмонд 
Локар выступил за противодей-
ствие международной преступ-
ности. В 1908 уезжает в Париж 
на учебу к Альфонсу Бертильо-
ну. Изучает работу отделений 
полиции Берлина, Рима, Вены, 
Нью-Йорка и Чикаго. Посетил 
с визитом известного швейцар-
ского криминалиста Рудольфа 
Арчибальда Рейсса в Лозанн-
ском университете.

24 января 1910 Эдмонд Локар 
убедил полицию Лиона соз-
дать первую в мире кримина-
листическую лабораторию (le 
Laboratoire de Police Technique 
de Lyon), для чего ему были 
предоставлены несколько ком-
нат в здании Дворца Правосу-
дия (Palais de Justice, 35 rue 
Saint Jean) и два помощника.  

Сигналитическая фотосъемка 
(Эдмонд Локар)

Локар с коллегой в ходе  
лабораторных исследований

В последствие, с развитием кри-
миналистической лаборатории, 
она стала модельной и на ее при-
мере были созданы подобные 
объекты. В своей лаборатории 
исследуются объекты на основе 
дактилоскопических и трасоло-
гических методов, пятна крови, 
следы зубов, пыль, письменные 
документы и др. В результате 
данных экспертных исследова-
ний была доказана вина обвиня-
емых.

В ходе Первой мировой вой-
ны в 1914 был мобилизован 
как военный врач. Позже так-
же занимался декодированием 
перехваченных вражеских сооб-
щений. В 1918 сопровождал  
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6 своего друга, в будущем мэра 
Лиона Джастина Годара (Justin 
Godart) в США в дипломати-
ческой миссии. В 1919 в своем 
выступлении в Академии наук, 
литературы и искусства в Лио-
не (Académie des sciences, belles-
lettres et arts de Lyon) огласил 
“принцип обмена” (известный 
позже как “принцип Локара”) –  
“каждый контакт оставляет 
след”. Формулирование данного 
принципа является наибольшим 
достижением Эдмонда Локара.

В 1929 в Лозанне (Швейцария) 
Э. Локар выступил одним из соз-
дателей Международной Ака- 
демии Криминалистики (Inter-
national Academy of Criminalis-
tics). Учредителями Академии 
также выступили криминалисты 
из Швейцарии – Марк Бишофф 
(Marc Bischoff), Австрии – Зиг-
фрид Тюркел (Siegfried Carl Tür- 
kel), Голландии – Кристиан  
Якоб ван Ледден Хюлсебош 
(Christiaan Jacobus van Led-
den Hulsebosch) и Германии –  
Георг Попп (Georg Popp) – на 
фото слева-направо. Штаб-квар- 
тира организации располагалась 
в Вене (Австрия). Академия про-
водила ежегодные генеральные 
ассамблеи. Последняя ассам-
блея прошла в 1939 г. – Акаде-
мия просуществовала только до 
Второй мировой войны и окон-
чила свое существование в свя-
зи с оккупацией Австрии Герма-
нией. Официальным изданием 
Академии являлся журнал “La 
Revue Internationale de Crimina-

Известный 7-томный труд Эдмонда  
Локара “Traité de criminalistique” 

(1931-1935)

Учредители Международной  
Академии Криминалистики

listique” (1929-1939), редакто-
ром которого был Эдмонд Локар. 
В 1931-1935 создает свой извест-
ный семитомный труд “Traité de 
Criminalistique”. В 1934 предла-
гал создать образовательную про-
грамму, в результате обучения по 
которой выдавался бы Диплом 
высшего образования по кри-
миналистике (Diplôme d’Etudes 
Supérieur de Criminalistique).
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В 1943 криминалистическая 
лаборатория в Лионе получи-
ла Национальный статус. Сей-
час лаборатория Эдмонда Лока-
ра продолжает работать как 
Национальный институт кри-
миналистики (Institut national 
de police scientifique), в который 
входит 6 лабораторий – в Лио-
не (центральная лаборатория – 
31 Avenue Franklin Roosevelt, 
Lyon), Лилле, Марселе, Пари-
же (две) и Тулузе. В Националь-
ном институте криминалистики 
работает около 750 экспертов и 
сотрудников.

В возрасте 74 лет в 1951 ухо-
дит на пенсию и покидает кри-
миналистическую лабораторию 
в Лионе. В этом же году создает 
лабораторию частной эксперти-
зы (1 Rue Mercière, Lyon).

Эдмонд Локар умер 4 мая 
1966 года в Лионе. Выдающий-
ся криминалист также был 
известен увлечением филате-
лией, историей, оперой. В честь 
Локара названа улица в Лионе 
(Rue de Docteur Edmond Locard). 
В школе полиции (École supé-
rieure de police de Saint Cyr au 
Mont d’Or), в которой он препо-
давал, открыта выставка-музей 
с экспонатами собранными им 
лично и его учителем Алек-
сандром Лакассанем (9 Avenue 
Carnot, Lyon).

18 апреля 2016 г. спустя 50 
лет после смерти выдающегося 
криминалиста Эдмонда Лока-
ра в его честь была выпущена 
почтовая марка, презентация 

Почтовая марка с изображением 
др. Эдмонда Локара

Др. Э. Локар на фоне экспонатов 
выставки (музея)

которой состоялась в мэрии 5 
округа Лиона (Франция).

К основным трудам извест-
ного криминалиста относятся: 
“L’identification des recidivists” 
(1909), “La police. Ce qu’elle est, ce 
qu’elle devrait être” (1919), “L’En-
quête criminelle et les méthodes 
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6 scientifiques” (1920), “Manuel de 

technique policière” (1923), “Poli-
ciers de romans et policiers de labo-
ratoire” (1924), “Le crime et les 
criminels” (1925), “Traité de crimi-
nalistique” (1931-1935), “Notions 
élémentaires sur l’histoire du 
théâtre lyrique” (1933), “Manuel 

du philatéliste” (1942), “La défense 
contre le crime” (1951), “Mémoires 
d’un crimilogiste” (1958), “Mys-
tères de Lyon” (1967).

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

М. В. Шепитько
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RESEARCH EVENTS
НАУКОВО-ПРАКТИЧНІ ЗАХОДИ

FORENSICS EUROPE EXPO 2016*

* Європейська криміналістична експозиція 
2016.

On 19-20 April 2016 Forensics 
Europe Expo 2016 was held in 
Olympia (London, UK). Forensics 
Europe Expo 2016 was Interna-
tional event devoted to forensic 
technology. The event combined 
a high-level conference and se- 
minar programme with an exhi-
bition of special equipment in 
applications across all areas of 
the forensic sector.

The Forensics Europe Expo 
2016 saw over 2,000 visitors head 
to London for a two-day event 
showcasing the latest forensic 
technology. The exhibition was 
the largest to date with over 70 UK  
and International exhibitors 

across the entire forensic sector 
with many companies giving tuto-
rial and presentations.

One of the main attractions of 
this year’s event was the high-
level co-located conference pro-
gramme, organised in collabora-
tion with the Chartered Society of 
Forensic Sciences.

Forensics Europe Expo will 
return to London on 3rd and 4th 
May 2017 (Olympia). More infor-
mation on the web-site: https://
www.forensicseuropeexpo.com/
press-releases-p3yg/forensics-
industry-gathers-in-london-for-
fee.

The conference brief was prepared by
Dr. M. Shepitko



Криминалист первопечатный № 12/2016

164
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

2
/2

0
1

6 ANTI-CORRUPTION SUMMIT*

On 12 May 2016 Prime Minis-
ter of Great Britain David Cam-
eron hosted a landmark interna-
tional anti-corruption summit in 
London. Representatives from 42 
countries, Commonwealth Office  
of Civil and Criminal Justice Re- 
form, European Commission, Inter-
national Monetary Fund, OECD, 
World Bank and United Nations 
are took part in the Summit.

The Anti-Corruption Summit 
brings together a unique coali-
tion of governments, business-
es, civil society, law enforcement, 
sports committees and internation-
al organisations to step up global 
action to expose, punish and drive 
out corruption wherever it exists. 
It was first event that organized 
on this level in the world.

The first ever global declara-
tion against corruption is pub-
lished, committing all countries 
at the summit to work together 

to tackle it. A communiqué and a 
series of individual national state-
ments are set out a significant 
number of concrete steps that 
countries have pledged to take to 
tackle corruption and make it a 
genuine global priority.

Global declaration against  
corruption

Contents
1. Corruption should be exposed – 

ensuring there is nowhere to hide;
2. The corrupt should be pur-

sued and punished and those who 
have suffered from corruption ful-
ly supported;

3. Corruption should be driven 
out – wherever it may exist.

Corruption is at the heart of so 
many of the world’s problems. We 
must overcome it, if our efforts 
to end poverty, promote prosperi-
ty and defeat terrorism and extre- 
mism are to succeed.

* Антикорупційний саміт.
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Today’s Summit has demon-
strated the deep commitment of a 
significant number of countries, 
businesses and members of civil 
society to work together to tackle 
this scourge.

To do this we will build on and 
implement existing internatio- 
nal agreements – but also go much 
further, making this a top priori-
ty at home and abroad and building 
capacity to tackle the problem.

We commit to expose corrup-
tion wherever it is found, to pur-
sue and punish those who perpe-
trate, facilitate or are complicit 
in it, to support the communities 
who have suffered from it, and 
to ensure it does not fester in our 
government institutions, busi-
nesses and communities. We will 
fulfil our shared commitment to 
‘substantially reduce corruption 
and bribery in all their forms.

1. Corruption should be expo- 
sed – ensuring there is nowhere to 
hide:
• By ending the misuse of ano- 

nymous companies to hide the 
proceeds of corruption.

• By driving out those lawyers, 
real estate agents and accoun-
tants who facilitate or are com-
plicit in corruption and denying 
the corrupt the use of legiti-
mate business channels.

• By increasing the transparen-
cy of government budgets, tax 
information and procurement 
to deter tax evasion and expose 
the theft or misuse of taxpayers’ 
money.

• By making it easier for people to 
report corruption without fear 
of reprisal.
2. The corrupt should be pursued 

and punished and those who have 
suffered from corruption fully sup-
ported:
• By actively enforcing anti-cor-

ruption laws and working toge- 
ther to pursue the corrupt, pro- 
secute and punish them.

• By tracking down stolen assets 
and returning them safely to 
their legitimate owners.

• By sending a clear message to the 
corrupt: there will be no impuni-
ty. We will restrict their ability 
to operate in our countries.
3. Corruption should be driven 

out – wherever it may exist:
• By targeting entrenched corrup-

tion, linking up institutions and 
professions around the world 
to build capacity and foster a 
shared culture of integrity.

• By ensuring transparency and 
governance in key areas inclu- 
ding sport, extractives and the 
security sector.

• By using innovation and new 
technologies to empower citi-
zens to fight corruption.

• By encouraging and supporting 
the international organisations 
to increase their focus on fighting 
corruption and to coordinate their 
work more effectively.
Other useful information it could 

be find: https://www.gov.uk/go- 
vernment/topical-events/anti-cor-
ruption-summit-london-2016
The summit brief was prepared by Dr. M. Shepitko



A First Printed Criminalist № 12/2016

166
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

2
/2

0
1

6

НАШІ ПАРТНЕРИ

Editorial Board address:
8-A Zolochivska str., Kharkiv 61177, Ukraine
Tel.: +38 (057) 372 13 23,
e-mail: hniise@hniise.gov.ua.
Editorial Board Co-Chairs: A. Lozovyi, V. Shepitko.
Languages: Ukrainian, Russian

Editorial Board address: 49 Pushkinska str.,
Kharkiv 61002, Ukraine
Tel.: +38 (057) 715 62 08,
e-mail: ivpz@mail.ru.
Editorial Board Chair: V. Borisov.
Languages: Ukrainian, Russian

EDITED VOLUME «FORENSIC EXAMINATION 
AND CRIMINALISTICS THEORY  
AND PRACTICE»
ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ  
«ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА СУДОВОЇ ЕКСПЕРТИЗИ  
І КРИМІНАЛІСТИКИ»

EDITED VOLUME  
«FIGHTING AGAINST CRIME ISSUES»
ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ  
«ПИТАННЯ БОРОТЬБИ ЗІ ЗЛОЧИННІСТЮ»

OUR PARTNERS

Publishers: Prof. Bokarius Kharkiv Scientific Research Forensic 
Examination Institute, Yaroslav the Wise National Law University.

The Edited Volume is scientific special edition included to list  
of Ministry of Education list. It is published annually.

Publishers: Academician Stashis Scientific Research Institute 
for the Study of Crime Problems, Yaroslav the Wise National Law 
University.

The Edited Volume is scientific special edition included to list  
of Ministry of Education list. It is published semiannually.

ISSN 1993-0917

ISSN 2079-6242



A First Printed Criminalist № 12/2016

167
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

2
/2

0
1

6

Рекомендації 
до друку статей та інших матеріалів

у міжнародному науково-практичному юридичному журналі
 «Криміналіст першодрукований»

• Стаття або інший матеріал може надаватися для друку українською, англій-
ською, німецькою, французькою, російською мовами (за бажанням автора).

• Обсяг публікації може бути різний. В окремих випадках обсяг доцільно погоджу-
вати з Редакційною радою.

• Текст статті повинен супроводжуватися стислою анотацією англійською 
мовою та даними про автора –  науковий ступінь, вчене звання, посаду, почесне зван-
ня (на англійській мові та мові піблікації); необхідним також є надання цифрової 
якісної фотографії автора.

• Матеріали, що подаються в журнал для друку, повинні відповідати Угоді про 
етику публікації та відсутність зловживань (www.crimcongress.com).

• Матеріали можуть бути надіслані на електронну адресу: apostille@inbox.ru

Рекомендации 
к опубликованию статей и иных материалов

в международном научно-практическом юридическом журнале
«Криминалист первопечатный»

• Статья или иной материал может предоставляться для опубли- 
кования на украинском, английском, немецком, французском, русском языках (по 
желанию автора).

• Объем публикации может быть различным. В отдельных случаях объем целесо-
образно согласовывать с Редакционным советом.

• Текст статьи должен сопровождаться короткой аннотацией на английском 
языке и данными об авторе – ученой степени, ученом звании, должности, почетном 
звании (на английском языке и языке публикации); обязательным также является 
предоставление цифровой качественной фотографии автора. 

• Предоставляемые в журнал материалы должны соответствовать Соглаше-
нию об этике публикации и отсутствии злоупотреблений (www.crimcongress.com).

• Материалы могут быть присланы на электронный адрес: apostille@inbox.ru

Recommendations
for articles and other materials  publishing

in International Research and Practice Juridical Journal
«A First Printed Criminalist»

• An author can choose the language for giving publication: Ukrainian,  English, Ger-
man, French and Russian.

• Publication volume may be different. In some cases volume must be discussed with 
the Editorial Board.

• The text of an article must be accompanied with abstract and reference 
for the author’s degree, academic rank, position, title and the author’s indivi- 
dual digital quality photo.

• Publication must be corresponded with Journal Publication Ethics and Publication 
Malpractice Statement (www.crimcongress.com).

• Materials must be sent to e-mail: apostille@inbox.ru.



Підписано до друку 08.11.2016 р. Формат 70 × 100 1/
16

.  
Гарнітура SchoolBook. Друк офсетний.  

Ум. друк. арк. 5,25. Наклад 500 прим. Зам. №

Видавець:
ТОВ «Видавнича агенція «Апостіль»

61023 Україна, м. Харків, вул. Артема 56, к. 32
т.: +38 (057) 704-28-05; +38 (050) 870-55-54;

e-mail: apostille@inbox.ru

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації:
Серія КВ № 17084-5854 Р від 14 жовтня 2010 року


