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The thirteenth issue of the journal «A First Printed Criminalist» was
prepared for publishing during reformation of law enforcement bodies and
judiciary system in Ukraine, development of real mechanisms on human
rights and freedoms protection, realization of effective measures for counteraction to organized crime and corruption.
This issue of the Journal covers researches prepared by criminalists from Estonia, Lithuania, Poland and Ukraine. This issue is formed
under the following headings: Criminal Law and Procedure Issues, Criminal Investigation, Forensic Examination, Anthology of Criminalistics,
Portrait Gallery of the Famous Criminalists, Criminal Cases Study, New
Legislation, Research Events, and Our Partners.
The Editorial Board believes that it is a good time for printing scientific articles, devoted to human rights protection in criminal proceedings: «The
Crime and Punishment in the Convention for the Protection on Human
Rights and Fundamental Freedoms» (S. Khyliuk, Ukraine) and «Violation
of Right of Defence as a Way of Counteraction to Adversarial Principle in
Criminal Procedure» (V. Bilous, M. Shepitko, Ukraine). Considerable attention is paid to the problem of investigation of cigarette smuggling, that demonstrated in the article «Concept of Organization and Planning of Investigations of Cigarette Smuggling Crimes, Practical Aspects» (J. Baltrūnienė,
Lithuania). Some articles is devoted to the important problems of forensic
examination: «Criminalistic Examinations: Reality or Myth?» (G. Avdeeva,
Ukraine) and «Audio and Comprehension Enhancement Against the Background Noise of Household Appliances» (A. Lall, G. Rosin, Estonia).
«Criminal Cases Study» contains Prosecutor of International Criminal
Court’ Report on Preliminary Examination Activities 2016 (the Hague)
about results of preliminary examination of the situation in Ukraine:
Maidan, Crimea and Eastern Ukraine’ events (14 November 2016).
It will be interesting for the readers to find the ways of interpreting and
applying of the illicit enrichment concept (art. 368-2 of Criminal Code of
Ukraine) under the heading «New Legislation». This problem is topical because of e-declaration and anti-corruption reformation in Ukraine.
Some significant research events were highlighted in the thirteenth
issue of the Journal: «XVII Wroclaw Symposium on Questioned Document Examination» (Wroclaw, Poland), «23rd International Symposium
on the Forensic Sciences of the Australian and New Zealand Forensic Science Society» (Auckland, New Zealand), «IX Congress of Departments of
Criminalistics» (Warsaw, Poland) and «12th International Scientific Conference «Criminalistics and Forensic Expertology: Science, Studies, Practice» (Warsaw, Poland). «Portrait Gallery of the Famous Criminalists»
contains some information about famous criminalist and inventor Dr. Harry Söderman.
Waldemar Kaempffert’s article «Criminal Communications» («The
Century Magazine», 1923) is published under the heading «Anthology of
Criminalistics» (S. Nezhurbida translated it from English to Russian for
our readers).
This Journal is published for researchers, professors, postgraduates,
law schools students as well as for investigators, prosecutors, judges, experts, defense attorneys and other representatives of the legal profession.
The Editorial Board of the journal «A First Printed Criminalist» would like
to thank all those, who helped to get this issue ready for printing.

КРИМИНАЛИСТЪ № 13/2016

TO THE READER

Head of the Editorial Board,
Chief Editor, V. Shepitko
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ДО ЧИТАЧА
Черговий № 13 журналу «Криміналіст першодрукований» підготовлено в період суттєвого реформування правоохоронної і судової системи в Україні, розроблення дієвих механізмів захисту прав та
свобод людини і громадянина, реалізації ефективних заходів з протидії організованої злочинності та корупції.
У даному номері журналу прийняли участь вчені-криміналісти та
практичні співробітники з Литви, Польщі, України та Естонії. Журнал сформовано з таких рубрик: «Проблеми кримінального права та
процесу», «Розслідування злочинів», «Судова експертиза», «Антологія криміналістики», «Портретна галерея видатних криміналістів»,
«Слідча та судова практика», «Нове в законодавстві», «Науково-практичні заходи», «Наші партнери».
Вельми своєчасними є статті, присвячені захисту прав людини
в кримінальному судочинстві: ««Злочин і кара» у Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод» (С. Хилюк, Україна)
та «Порушення права на захист як засіб протидії реалізації принципу змагальності в кримінальному процесі» (В. Білоус, М. Шепітько,
Україна). Інтерес являє стаття про проблему розслідування контрабанду цигарок, яка відображена у статті «Поняття організації та планування розслідування контрабанди цигарок: практичні аспекти»
(Ю. Балтрунене, Литва). Належна увага в журналі приділена питанням судової експертизи: «Криміналістичні експертизи: реальність
або міф?» (Г. Авдєєва, Україна) та «Дослідження аудіозаписів та голосу на тлі шуму побутової техніки» (А. Лалль, Г. Росін, Естонія).
В межах рубрики «Слідча та судова практика» опубліковано Звіт
Канцелярії Прокурора Міжнародного Кримінального Суду (Гаага)
про дії з попереднього розслідування по ситуації в Україні: відносно подій на Майдані Незалежності, в Криму та на Сході України
(14 листопада 2016).
Увазі читача в рубриці «Нове в законодавстві» запропоновано
тлумачення практики застосування ст. 368-2 КК України – незаконне збагачення. Актуальність проблеми пов’язано із впровадженням
електронного декларування (е-декларування) і запровадженням антикорупційної реформи.
У № 13 журналу також запропоновано інформацію про найбільш
значущі наукові події: «XVII Вроцлавський симпозіум дослідження
письма» (Вроцлав, Польща), «23 Міжнародний симпозіум з криміналістики Австралійського та Новозеландського криміналістичного
товариства» (Окленд, Нова Зеландія), «IX З’їзд кафедр криміналістики» (Варшава, Польща) і «12 Міжнародна наукова конференція
«Криміналістика та судова експертологія: наука, навчання, практика»» (Варшава, Польща). У «Портретній галереї видатних криміналістів» розміщено інформацію про відомого криміналіста та винахідника Гаррі Содермана (Harry Söderman).
У рубриці «Антологія криміналістики» розміщено статтю Вальдемара Каемпфферта «Обмін інформацією у злочинному світі», яку
було опубліковано у 1923 р. в журналі The Century Magazine (переклад з англійської здійснено – С. Нежурбідою).
Журнал розраховано на наукових співробітників, викладачів, аспірантів, студентів юридичних навчальних закладів, а також слідчих, прокурорів, суддів, експертів, адвокатів та інших представників
правозастосування.
Редакційна рада журналу «Криміналіст першодрукований» вдячна всім, хто надав допомогу при його підготовці до друку.
Голова редакційної ради,
головний редактор В. Ю. Шепітько

Frühdruck Kriminalist № 13/2016
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первопечатный

Очередной № 13 журнала «Криминалист первопечатный» подготовлен в период существенного реформирования правоохранительной и судебной системы в Украине, разработки действенных механизмов по защите прав и свобод человека и гражданина, реализации
эффективных мер по противодействию организованной преступности
и коррупции.
В данном номере журнала приняли участие ученые-криминалисты и практические сотрудники из Литвы, Польши, Украины и Эстонии. Журнал сформирован из следующих рубрик: «Проблемы уголовного права и процесса», «Расследование преступлений», «Судебная
экспертиза», «Антология криминалистики», «Портретная галерея
выдающихся криминалистов», «Следственная и судебная практика»,
«Новое в законодательстве», «Научно-практические мероприятия»,
«Наши партнеры».
Весьма своевременными являются статьи, посвященные защите
прав человека в уголовном судопроизводстве: ««Преступление и наказание» в Конвенции о защите прав человека и основных свобод»
(С. Хилюк, Украина) и «Нарушение права на защиту как средство
противодействия реализации принципа состязательности в уголовном процессе» (В. Белоус, М. Шепитько, Украина). Интерес представляет статья о проблеме расследования контрабанды сигарет, которая
отражена в статье «Понятие организации и планирования расследования контрабанды сигарет: практические аспекты» (Ю. Балтрунене,
Литва). Должное внимание в журнале уделено вопросам судебной экспертизы: «Криминалистические экспертизы: реальность или миф?»
(Г. Авдеева, Украина) и «Исследование аудиозаписей и голоса на фоне
шума бытовой техники» (А. Лалль, Г. Росин, Эстония).
В рамках рубрики «Следственная и судебная практика» опубликован Отчет Канцелярии Прокурора Международного Уголовного Суда
(Гаага) о действиях по предварительному расследованию по ситуации
в Украине: относительно событий на Майдане Независимости, в Крыму и на Востоке Украины (14 ноября 2016).
Вниманию читателя в рубрике «Новое в законодательстве» предложено толкование практики применения ст. 368-2 УК Украины – незаконное обогащение. Актуальность проблемы связана с внедрением
электронного декларирования (е-декларирования) и внедрением антикоррупционной реформы.
В № 13 журнала также предложена информация о наиболее значимых научных событиях: «XVII Вроцлавский симпозиум исследования письма» (Вроцлав, Польша), «23 Международный симпозиум
по криминалистике Австралийского и Новозеландского криминалистического общества» (Окленд, Новая Зеландия), «IX Съезд кафедр
криминалистики» (Варшава, Польша) и «12 Международная научная
конференция «Криминалистика и судебная экспертология: наука, обучение, практика»» (Варшава, Польша). В «Портретной галерее выдающихся криминалистов» размещена информация об известном криминалисте и изобретателе Гарри Содермане (Harry Söderman).
В рубрике «Антология криминалистики» размещена статья Вальдемара Каэмпфферта «Обмен информацией в преступном мире», которая была опубликована в 1923 г. в журнале The Century Magazine (перевод с английского осуществлен – С. Нежурбидой).
Журнал рассчитан на научных сотрудников, преподавателей,
аспирантов, студентов юридических учебных заведений, а также следователей, прокуроров, судей, экспертов, адвокатов и иных представителей правоприменения.
Редакционный совет журнала «Криминалист первопечатный»
благодарит всех, кто оказывает помощь при его подготовке к печати.
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CRIMINAL LAW AND PROCEDURE ISSUES
ПРОБЛЕМИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА
ТА ПРОЦЕСУ
THE CRIME AND PUNISHMENT
IN THE CONVENTION FOR THE
PROTECTION ON HUMAN RIGHTS
AND FUNDAMENTAL FREEDOMS*
Svitlana KHYLIUK

PhD in Law, Associate Professor of Criminal Law and Procedure Department of Ivan Franko National University of Lviv
(Ukraine)**

Abstract
This article examines the European Court’s of Human Rights approach to the understanding of two basic concepts of substantive criminal law: crime and punishment.
Also the author is paid attention to the problem of Ukrainian criminal legislation and
judicial practice compliance with European standards of human rights concerning the
crime and penalty issues.
The author analyzes the autonomous conceptions of “criminal offence” and “punishment” in the European Court of Human Rights’ case-law on Art. 6, 7 of the Convention and makes the conclusion that Ukrainian legislator should take these legal provisions into consideration while reforming the criminal justice system. The article deals
with the state margin of appreciation on deciding what human behavior constitutes a
crime and what penal sanctions should be imposed for crime commitment according to
the European Court’s of Human Rights case-law. The article also provides readers with
the answer for the following question: whether such types of penalties as lifetime imprisonment, confiscation, community service, correction labor as set forth in the Criminal Code of Ukraine are in compliance with standards established by the Convention
for Protection on Human Rights and Fundamental Freedoms. In the light of legal positions of the European Court of human rights established in recent decisions life imprisonment provided by the Criminal Code of Ukraine is considered irreducible, therefore
its appointment and application violates guarantees set forth by Art. 3 the Convention
for Protection on Human Rights and Fundamental Freedoms such as prohibition of inhuman or degrading treatment or punishment. Based on the European Court of human
rights case-law of application of Art. 1 Protocol 1 of the Convention for Protection on
Human Rights and Fundamental Freedoms the author comes to the conclusions that imposition of confiscation by national courts of Ukraine often fails proportionality test.
This leads to the violation of human right to the peaceful enjoyment of his/her possessions. Taking into consideration the European Court of Human Rights approach to understanding of the concept of forced and compulsory labour the author states that such
types of punishment as community service and correctional labor provided by the Criminal Code of Ukraine are in a line with guarantees set forth in Art. 4 of the Convention
for Protection on Human Rights and Fundamental Freedom.
Key words. Criminal offence, punishment, crime, European Court of Human Rights
case-law, Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms.
«Злочин і кара» у Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод.
Хилюк Світлана Володимирівна – кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри кримінального права та кримінології Львівського національного університету ім. Івана Франка (Україна).
*

**

Le Criminaliste Premier Imprimeur № 13/2016

11

первопечатный

возастосовній практиці в нашій
державі.
В Україні дослідження кримінально-правових питань у практиці ЄСПЛ на дисертаційному
рівні здійснювали Ю. Б. Хім’як1
та О. О. Сорока2, проте названі
вчені в цілому проблему злочину та покарання увагою обминули, зупинившись лише на проблемі відповідності конфіскації
стандартам ст. 1 Протоколу №1
Конвенції. Загальнотеоретичні
аспекти, що стосуються поняття
«кримінального правопорушення» та «покарання» у практиці
ЄСПЛ розглядав П. М. Рабінович3. Також окремі питання відповідності покарань, передбачених Кримінальним кодексом
України (надалі – КК України),
стандартам Конвенції досліджували К. Задоя4, В. Човган5. Отже,
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Вступ
Актуальність дослідження задекларованої теми обумовлена
низкою обставин. У першу чергу
тим, що кримінальне право дає
юридичну можливість для найбільш грубого, іноді непоправного втручання в життя людини,
відтак суспільство та держава повинні докласти максим зусиль,
щоб при цьому не порушувалися права людини, а особливо їх
мінімальні стандарти, передбачені Конвенцією про захист прав
людини та основоположних свобод (надалі – Конвенцією). Першим кроком у цьому напрямку
має стати з’ясування того, як дві
основні категорії кримінального
права – злочин та покарання – відображені у праві Конвенції. Другим чинником, який обумовлює
актуальність цієї статті слугує
те, що при поверховому ознайомленні з текстом Конвенції складається хибне враження, що вона
не містить положень, які стосуються матеріального кримінального права, що в свою чергу призводить до ігнорування правових
позицій Європейського суду
з прав людини (надалі – ЄСПЛ)
щодо вирішення важливих кримінально-правових питань як теоретиками, так і практиками.
Тому метою цієї роботи є показати, по-перше, які стандарти
прав людини у сфері вирішення
питань про злочин та покарання,
передбачає Конвенція в інтерпретації ЄСПЛ, по-друге, як їх врахувати у законодавстві та пра-

Хім’як Ю. Б. Гармонізація кримінального
права України з практикою Європейського
суду з прав людини: дис. ...канд. юрид. наук:
12.00.08. – К., 2011. – C. 112.
2
Сорока О. О. Реалізація практики Європейського суду з прав людини у кримінальному праві України: дис. ...канд. юрид. наук:
12.00.08. – К., 2015. – 254 с.
3
Рабінович П. М. Фундаментальні поняття кримінального права: інтерпретація Страсбурзького суду // Юридична Україна. – 2011. – № 11. –
С. 4-7. Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.
ua/portal/soc_gum/Yurukr/2011_11/03.pdf
4
Задоя К. П. Еволюція правових позицій Європейського суду з прав людини щодо «непом’якшуваного довічного позбавлення волі
(irreducible life sentence)» та їх значення для
кримінального права України // Адвокат. –
2013. – № 8. – С. 27-30.
5
Човган В. Довічне відбування життя, або
життя після смерті в Україні. Режим доступу:
http://khpg.org.ua/en/index.php?id=1392728858.
1
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питання про злочин та покарання у практиці ЄСПЛ досі не були
об’єктом комплексного наукового дослідження.
Поняття кримінального
правопорушення у Конвенції
та практиці ЄСПЛ
У тексті Конвенції для позначення правопорушень кримінально-правового характеру
використано два терміни. У
статтях, які встановлюють права людини у кримінально-правовій сфері вживається термін
«кримінальне правопорушення» (англійською – criminal
offence), зокрема у ст. 6 «Право на справедливий суд», ст. 7
«Ніякого покарання без закону», ст. 2 Протоколу №7 «Право на оскарження у кримінальних справах», ст. 3 Протоколу
№7 «Відшкодування в разі незаконного засудження». Також
поняття кримінального правопорушення використовується
у застосуванні ст. 4 Протоколу
№7 Конвенції «Право не бути
притягнутим до суду або покараним двічі», хоча безпосередньо в тексті не згадується.
Разом з тим, ряд положень
Конвенції, які закріплюють відносні права людини, у переліку
допустимих цілей встановлення
правообмежень містять, з-поміж
іншого, вказівку на запобігання злочинам (англійською –
crimе). А саме, ч. 2 ст. 8 Конвенції «Право на повагу до приватного і сімейного життя», ч. 2
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ст. 10 «Свобода вираження поглядів», ч. 2 ст. 11 «Свобода зібрань та об’єднань», ч. 3 ст. 2
Протоколу №4 «Свобода пересування». Також термін «злочин»
використаний в ч. 1 ст. 2, яка
гарантує право на життя, для
позначення однієї з умов правомірності застосування смертної
кари.
З огляду на те, що синонімія
в тексті правового акту явище,
м’яко кажучи, небажане, постає питання: як співвідносяться між собою поняття «злочин»
та «кримінальне правопорушення» в праві Конвенції. Варто підтримати позицію П. М. Рабіновича, який обґрунтовує, що це
нетотожні поняття, наголошуючи, що поняття кримінальне
правопорушення має автономне
значення, в той час як поняття
злочин використовується у його
національному розумінні1.
ЄСПЛ у ряді своїх рішень з застосування ст.ст. 6, 7 Конвенції
(див. ст. 2, 3 Протоколу №7) прямо зазначає, що термін «кримінальне правопорушення» використовується в практиці ЄСПЛ
в автономному значенні. Це означає, що в кожній конкретній
справі ЄСПЛ на власний розсуд
визначає, яке правопорушення є кримінальним з точки зору
Конвенції, керуючись встановленими критеріями.
Рабінович П. М. Фундаментальні поняття
кримінального права: інтерпретація Страсбурзького суду // Юридична Україна. – 2011. –
№ 11. – С. 4-7.
1
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Рабінович П. М. Фундаментальні поняття
кримінального права: інтерпретація Страсбурзького суду // Юридична Україна. – 2011. –
№ 11. – С. 4-7.
2
Щоправда у практиці з застосування ст. 4
Протоколу №7 Конвенції у справі Haarvig
v. Norway ЄСПЛ застосував значно ширше
коло критеріїв, крім названих, ще мета, природа та порядок призначення відповідного
1

що по-перше, жоден з критеріїв не є визначальним, по-друге,
вони названі альтернативно3.
Перший критерій має відносне значення та служить лише
відправною точкою для розгляду відповідного питання. Якщо
національне право класифікує
порушення як кримінальне, то
це має визначального значення для ЄСПЛ, оскільки ЄСПЛ
може і не взяти до уваги позицію національного законодавця, а досліджувати питання по
суті4.
Другий критерій є більш важливий (Jussila v. Finland [GC],
§ 38), визначаючи його наявність ЄСПЛ бере до уваги такі
фактори: чи відповідне правове
положення адресовано певній
групі людей, чи має загальнообов’язковий характер (Bendenoun v. France, § 47); чи провадження по справі проводилося
державним органом, який має
правозастосовні повноваження
(Benham v. the United Kingdom,
§ 56); чи відповідні правові положення мають своїм завданням покарати порушника чи запобігти
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Доцільність автономної концепції кримінального правопорушення у практиці ЄСПЛ
та відповідні критерії були обґрунтовані у рішенні у справі
«Engel and others v. Netherlands»
від 8 червня 1976 р., де було зазначено: «Якщо Держави, що
домовляються, могли б за своїм розсудом класифікувати правопорушення як дисциплінарне замість кримінального чи
переслідувати виконавця «змішаного» правопорушення на
дисциплінарному, а не на кримінальному рівні, тоді дія основних положень статей 6 і 7
була б підпорядкована їхній суверенній волі. Таке розширення
повноважень могло б призвести
до наслідків, котрі є несумісними з цілями й завданнями
Конвенції»1.
У §§ 82-83 цитованого рішення ЄСПЛ названі такі критерії віднесення правопорушень
до категорії кримінальних (так
звані Engel-критерії): оцінка
характеру порушення з точки
зору національного права; суть
(природа) правопорушення; суворість покарання, яке може
бути застосоване до винної особи2. Проте ЄСПЛ звертає увагу,

покарання. Проте у рішенні Великої палати у справі Zolotukhin v. Russia ЄСПЛ знову
повернувся до використання тріади Engelкритеріїв (Willem Bastiaan van Bockle The
non bis in idem principle in EU law. A conceptual and jurisprudential analysis. – Amsterdam:
Ipskamp Drukkers, 2009. – Р. 190).
3
ECHR, Tsonyo Tsonev v. Bulgaria. – 16
October 2012. – Application no. 21124/04.
4
Guide on Article 6: Right to Fair Trial
(criminal limb). – Council of Europe/European
Court of Human Rights, 2014). Режим доступу: www.echr.coe.int.
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правопорушенням (Öztürk v. Germany, § 53; Bendenoun v. France,
§ 47); чи застосування покарання залежить від визнання особи
винною (Benham v. the United
Kingdom, § 56); як відповідні діяння класифікуються в інших
державах – членах Ради Європи
(Öztürk v. Germany, § 53)1.
Третій критерій визначається, виходячи з того, яке найбільш тяжке покарання особі загрожує (Sergey Zolotuhin
v. Russia [GC], §56). Відповідне покарання за своєю природою та суворістю, за загальним
правилом, повинно належати
до сфери кримінального права
(Öztürk v. Germany, § 54; Lutz
v. Germany, § 55)2.
Якщо аналіз кожного окремого критерію не дає можливості
дійти чіткого висновку, то застосовується кумулятивний підхід
(Bendenoun v. France, § 47)3.
Все вище наведене дає підстави стверджувати, що ЄСПЛ тлумачить поняття кримінального
правопорушення ширше, ніж
національне законодавство держав – членів РЄ, в тому числі й
Guide on Article 6: Right to Fair Trial (criminal limb). – Council of Europe/European Court
of Human Rights, 2014). Режим доступу:
www.echr.coe.int.
2
Guide on Article 6: Right to Fair Trial (criminal limb). – Council of Europe/European Court
of Human Rights, 2014). Режим доступу:
www.echr.coe.int.
3
Guide on Article 6: Right to Fair Trial (criminal limb). – Council of Europe/European Court
of Human Rights, 2014). Режим доступу:
www.echr.coe.int.
1
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України. Аналіз практики показує, що крім діянь, які визнаються кримінально-караними
на національному рівні, ЄСПЛ
до категорії кримінальних відносить й окремі види інших
правопорушень. Так, у рішенні
по справі Vyerentsov v. Ukraine
кримінальними правопорушеннями були визнані діяння, відповідальність за які передбачені ст.ст. 185 «Злісна непокора
законному розпорядженню або
вимозі працівника міліції, члена громадського формування з
охорони громадського порядку
і державного кордону, військовослужбовця» та 185¹ «Порушення порядку організації і
проведення зборів, мітингів,
вуличних походів і демонстрацій» Кодексу України про адміністративні правопорушення, та відповідно застосований
за їх вчинення адміністративний арешт – покаранням4.
У справі Shvydka v. Ukraine –
дрібне хуліганство (ст. 173
Кодексу України про адміністративні правопорушення)5.
У названих справах це мало
значення для застосування ст. 7
Конвенції та ст. 2 Протоколу
№7 Конвенції.
Таким чином, належне розуміння поняття «кримінальне правопорушення» дає можливість правильно визначити
ECHR, Vyerentsov v. Ukraine. – 11 April
2013. – Application no. 20372/11.
5
ECHR, Shvydka v. Ukraine. – 30 October
2014. – Application no. 17888/12.
4
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Поняття злочину
в Конвенції та практиці
ЄСПЛ
Варто підтримати висловлене
П. М. Рабіновичем припущення, що поняття «злочини» вжито у Конвенції в їх суто внутрішньодержавній, національній інтерпретації, тобто у такому сенсі, в якому їх визначає
та розуміє відповідна держава. Вчений наводить такі аргументи на підтримку своєї позиції. По-перше, термін «злочин»
вжито у Конвенції лише у складі тих її положень, в яких зазначаються підстави для можливого обмежування зафіксованих
у ній основоположних прав людини, а у державах — членах
РЄ правообмеження встановлюються насамперед національним законодавством. По-друге, у практиці ЄСПЛ автономна
концепція поняття «злочин» не
зустрічається1.
Отже, метою встановлення
обмежень реалізації права на
повагу до приватного і сімейного життя, свободи вираження поглядів, свободи зібрань та
об’єднань, свободи пересування у нашій державі, з-поміж іншого, відповідно до стандартів
Конвенції може бути запобігання вчиненню злочинів, які передбачені КК України.
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сферу застосування гарантій
прав людини, закріплених у
ст. 6 «Право на справедливий
суд», ст. 7 «Ніякого покарання
без закону», ст. 2 Протоколу №7
«Право на оскарження у кримінальних справах», ст. 3 Протоколу №7 «Відшкодування в разі
незаконного засудження», ст. 4
Протоколу №7 Конвенції. Крім
того, автономна концепція поняття «кримінальне правопорушення» у практиці ЄСПЛ
забезпечує однаковий рівень мінімальних процесуальних та
матеріально-правових гарантій
прав людини у кримінальноправовій сфері у всіх державах
РЄ незалежно від різних національних підходів до визначення кола кримінально-караних
діянь.
З урахуванням сьогоднішнього стану законодавства України критеріям кримінального правопорушення, сформульованим ЄСПЛ, відповідатиме значно ширше коло діянь,
ніж ті, які передбачені в Особливій частині КК України. Підхід та напрацювання ЄСПЛ
щодо визначення кримінально-правової природи окремих
правопорушень повинен бути
врахований в процесі реформування кримінального законодавства України, зокрема, у
визначенні змісту та обсягу понять «кримінальне правопорушення» та «кримінальний проступок», на що слушно звертає
увагу Д. С. Азаров.

Рабінович П. М. Фундаментальні поняття
кримінального права: інтерпретація Страсбурзького суду // Юридична Україна. – 2011. –
№ 11. – С. 4-7.
1
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Підходи ЄСПЛ щодо
відповідності стандартам
Конвенції встановлення /
невстановлення кримінальної
відповідальності за окремі дії
на національному рівні
ЄСПЛ не одноразово наголошує, що до сфери розсуду держави належить визначення, які
діяння є кримінально-караними. Разом з тим в окремих випадках відсутність кримінальноправової охорони тих чи інших
цінностей свідчить про невиконання державою свої позитивних зобов’язань, які випливають
з ряду статей Конвенції. Також
у практиці зустрічаються позиції, коли криміналізація певних
діянь є порушенням стандартів
Конвенції, а відповідно притягнення конкретних осіб до кримінальної відповідальності є непропорційним обмеженням прав,
передбачених Конвенцією.
Ряд статей Конвенції покладають на державу позитивні зобов’язання, що включає з-поміж
іншого обов’язок встановити
кримінальну відповідальність за
певні діяння, а саме:
Умисне позбавлення життя.
З рішення у справі Vo v. France
випливає, що держава для виконання позитивних зобов’язань,
які випливають зі ст. 2 Конвенції, повинна запровадити ефективні кримінально-правові положення для захисту права на
життя від умисних посягань1.
ECHR (GC), Vo v. France. – 8 July 2004 . –
Application no. 53924/00, § 90.
1
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Зґвалтування. У справі M. C.
v. Bulgaria ЄСПЛ приходить до
висновку, що держава має позитивний обов’язок втілений у ст. 3
і 8 Конвенції, передбачити дієві
кримінально-правові положення, які карають зґвалтування2.
Статеві зносини з розумово відсталими неповнолітніми. Такі дії були вчиненні щодо
доньки заявника, й ЄСПЛ констатував, що протидіяти таким
діянням держава повинна кримінально-правовими засобами,
цивільно-правових засобів у такій ситуації недостатньо3.
Утримання особи в рабстві,
підневільному стані, примушування до виконання примусової чи рабської праці, торгівлю
людьми. Це випливає з рішень
у справах Siliadin v. France, CN
v UK, Rantsev v. Cyprus4.
З іншого боку ЄСПЛ неодноразово вказував державам-членам Ради Європи на випадки надмірної криміналізації.
Яскравим прикладом може слугувати практика з застосування
ст. 10 Конвенції, яка передбачає право на свободу вираження
поглядів. Зокрема, встановлення кримінальної відповідальності ЄСПЛ оцінюється як
ECHR, M.C. v Bulgaria. – 4 December 2003. –
Application no. 39272/98, §153.
3
ECHR, X and Y v. the Netherlands, 26 March
1985. – Application no. 8978/80, §27.
4
Stoyanova V. Article 4 of the ECHR and the
Obligation of Criminalising Slavery, Servitude,
Forced Labour and Human Trafficking // Cambridge Journal of International and Comparative Law. – 2014. – № 3(2). – Р. 408.
2

17

первопечатный

ECHR, Vajnai v. Hungary. – 8 July 2008. –
Application no. 33629/06.
2
Хилюк С. Оцінювати та/або карати: юридичний коментар до «антикомуністичного» законопроекту // Критика. – 2015. – Травень. Режим доступу: http://krytyka.com/ua/
articles/otsinyuvaty-taabo-karaty-yurydychnyykomentar-do-antykomunistychnohozakonoproiektu.
1

ні дії турецького політика до
кримінальної відповідальності
у Швейцарії ЄСПЛ оцінив як
таке, що не є виключно необхідним втручанням у право на свободу вираження поглядів у демократичному суспільстві, а
відтак констатував порушення
ст. 10 Конвенції3.
Отже, як бачимо, сфера розсуду держави щодо встановлення кримінальної відповідальності за ті чи інші діяння не є
необмеженою, так як Конвенція в інтерпретації ЄСПЛ окреслює певні рамки для держави.
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невиправдане втручання у право передбачене Конвенцією у таких випадках:
Кримінально-правова заборона на використання комуністичної символіки. Так, у справі
Vajnai v. Hungary ЄСПЛ прямо зазначив, що не зважаючи
на масові порушення прав людини комуністичним режимом,
такі його символи як червона зірка використовуються як
символ міжнародного руху трудящих, які боролися за справедливіше суспільство, а тому
немає крайньої суспільної необхідності встановлювати кримінально-правову заборону на
використання комуністичної
символіки, що в свою чергу означає, що Угорщина порушила
ст.10 Конвенції1. Вказані правові положення є особливо актуальними для України з огляду на доповнення КК України
ст. 436-1 «Виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда
комуністичного та націоналсоціалістичного (нацистського)
тоталітарних режимів»2.
Кримінально-правова заборона заперечення геноциду вірмен. Притягнення за назва-

Поняття покарання
у Конвенції в інтерпретації
ЄСПЛ
Про покарання згадується
у ст. 2 «Право на життя», ст. 3
«Заборона катування», ст. 7
«Ніякого покарання без закону» Конвенції, ст. 1 Протоколу № 6 «Скасування смертної кари», ст. 3 Протоколу № 7
«Відшкодування у разі незаконного засудження», ст.1 Протоколу №13 «Скасування смертної
кари» Конвенції. При цьому у
ст. 2 Конвенції, ст. 1 Протоколу
№ 6, ст.1 Протоколу № 13 мається на увазі покарання у вигляді
смертної кари. У ст. 3 Конвенції
покарання розглядається як одна
з форм поводження з особою,
ECHR, Perinçek v. Switzerland. – 15 October
2015. – Application no. 27510/08: Режим доступу: http://www.humanrightseurope.org/
2015/10/switzerland-court-ruling-onarmenian-genocide-denial-complaint
3
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яка охоплює будь-який вид
впливу на особу з боку публічної влади з метою кари. В інших
випадках мова йде про загальне
поняття, яке може охоплювати
різні заходи примусу, які застосовуються від імені держави до
особи, що вчинила кримінальне
правопорушення, та полягають
в обмеженні прав та свобод. І як
підкреслює ЄСПЛ, поняття покарання повинно мати однакове значення в усіх цих положеннях Конвенції. Хоча Уіллем ван
Бокл звертає увагу, що ЄСПЛ не
вдалося досягнути бажаної єдності підходів1.
Поняття «покарання» в рамках Конвенції має автономне значення. Його зміст найбільш повно
розкрито в практиці з застосування ст. 7 Конвенції. У рішенні по
справі Welch v. UK сформульовані критерії, з урахуванням яких
ЄСПЛ на власний розсуд визначає, які заходи впливу на особу є
покаранням, в розумінні Конвенції до них належать такі: чи відповідний захід застосовується за
вчинення кримінального правопорушення; природа та цілі застосування відповідного заходу;
оцінка відповідного заходу національним законодавством; процедура призначення відповідного
заходу впливу; суворість2.

Перший з названих критеріїв є обов’язковий3. Як слушно звертає увагу П.М. Рабінович, «ЄСПЛ виходить, можна
сказати, з діалектичної взаємозалежності інтерпретацій терміно-понять «кримінальне правопорушення» та «покарання».
З одного боку, до ознак покарання належить, зокрема, реакція держави саме на злочинну –
а не на якусь іншу – дію.
А з другого, до ознак такої дії
належить і те, що за її вчинення передбачено саме покарання,
а не якась інша санкція»4.
Інші критерії є альтернативними та можуть братися до
уваги ЄСПЛ у вирішенні відповідних питань. У рішенні, ухваленому у справі «Escoubet v.
Belgium» від 28 жовтня 1998 р.,
зазначається: «Що стосується
природи й суворості заходу, Суд
повторює, що – відповідно до
звичайного значення понять –
до галузі кримінального права
належать, за загальним правилом, правопорушення, суб’єктів яких піддано покаранням,
котрі призначені, зокрема, задля забезпечення залякуючого ефекту й які зазвичай полягають у позбавленні волі та у
штрафах, за винятком тих, що
за своїми природою, терміном

van Bockle W. B. The non bis in idem principle
in EU law. A conceptual and jurisprudential
analysis. – Amsterdam: Ipskamp Drukkers,
2009. – Р. 193.
2
ECHR, Welch v UK. – 09 February 1995. –
Applications nos 17440/90, §28.

3

1
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ECHR, Welch v UK. – 09 February 1995. –
Applications nos 17440/90, §28.
4
Рабінович П. М. Фундаментальні поняття
кримінального права: інтерпретація Страсбурзького суду // Юридична Україна. – 2011. –
№ 11. – С. 4-7.
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Рабінович П. М. Фундаментальні поняття
кримінального права: інтерпретація Страсбурзького суду // Юридична Україна. – 2011. –
№ 11. – С. 4-7.
2
ECHR, Welch v. UK. – 09 February 1995. –
Applications nos 17440/90, §28.
1

передбачає, що покарання переслідує подвійну мету – покарання і стримування від вчинення нових злочинів (Ezehand
Connors v. UK)3. Хоча це не виключає, що покарання може
бути спрямоване на досягнення
кількох цілей, поряд з карою та
запобіганням це може бути ще
й відшкодування4. Якщо метою
застосування певного заходу
примусу є лише захист суспільства від порушника, ЄСПЛ не
оцінюватиме його як покарання
у розумінні Конвенції5.
Як зазначає ЄСПЛ, суворість покарання сама по собі
не є вирішальною6. Характер
та ступінь суворості покарання визначається з урахуванням
максимально можливого покарання передбаченого законом
(Ezehand Connors v. UK)7. Позбавлення волі ЄСПЛ, зазвичай,
відносить до сфери кримінального права, з огляду на важливість фізичної недоторканості
та свободи особи. Більше того,
навіть, позбавлення особи можливості дострокового звільнення

КРИМИНАЛИСТЪ № 13/2016

чи умовами виконання не можуть завдати значної матеріальної шкоди». Таку ж позицію з розглядуваного питання
ЄСПЛ висловив й у рішенні у
справі «Gurepka v. Ukraine» від
6 вересня 2005 р.1.
У розумінні ЄСПЛ, як і в більшості національних правових
систем, покарання повинне становити новий додатковий обов’язок для особи, який випливає з
факту вчинення кримінального
правопорушення та не може зводитися до відшкодування шкоди, заподіяної правопорушенням
чи відновлення попереднього стану. Тому, наприклад, не є покаранням конфіскація виключно
доходів, одержаних злочинним
шляхом. Щоправда, у рішенні по
справі Welch v. UK конфіскацію
злочинних доходів ЄСПЛ визнав
покаранням з огляду на специфіку цього примусового заходу
в Великій Британії. У цій країні презюмується, що всі доходи
особи, яка визнана винною у незаконному обігу наркотичних засобів, одержані впродовж попередніх шести років є доходами,
одержаними внаслідок вчинення злочину, а тому підлягають
конфіскації2.
Автономна концепція поняття «покарання» у практиці ЄСПЛ

МакБрайт Дж. Європейська Конвенція з
прав людини та кримінальний процес. – К.:
К.І.С., 2010. – С. 25.
4
ECHR, Welch v. UK. – 09 February 1995. –
Applications nos 17440/90, §30.
5
van BockleW. B. The non bis in idem principle in EU law. A conceptual and jurisprudential analysis. – Amsterdam: Ipskamp Drukkers,
2009. – Р. 194.
6
ECHR, Welch v UK. – 09 February 1995. –
Applications nos 17440/90, §28.
7
МакБрайт Дж. Європейська Конвенція з
прав людини та кримінальний процес. – К.:
К.І.С., 2010. – С. 26.
3
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з місць позбавлення волі, як наслідок вчиненого нею кримінального правопорушення оцінюється ЄСПЛ як покарання1. Другим
типовим видом покарань у розумінні ЄСПЛ є штрафи. Зрозуміло, що суворість цього примусового заходу оцінюється через
його розмір, проте у визначенні
правової природи такого заходу
для ЄСПЛ важливішою є мета, з
якою призначається штраф, ніж
його розмір. Наприклад, у справі Öztürk v. Turkey штраф у розмірі 60 DM, був оцінений як покарання, з огляду на цілі його
застосування. В інших справах,
таких як Ravnsborg v. Sweden,
де мова йшла про три штрафи у
розмірі 1000 крон, Bendenoun
v. France – 4-500, 000 FRF, для
ЄСПЛ сума штрафу не була визначальною і він не визнав відповідні штрафи покаранням з точки зору Конвенції2.
У практиці ЄСПЛ зустрічаються різні підходи, щодо оцінки позбавлення права займатися певною діяльністю з позиції
автономної концепції покарання у праві Конвенції. З одного
боку, у рішенні по справі Mihai
Toma v. Romania, позбавлення права керувати транспортним засобом через анулювання
посвідчення водія було оцінено
Reid K. A Practioner’s Guide To The European Convention on Human Right. – London:
Sweet & Maxwell Ltd, 2008. – Р. 74.
2
Reid K. A Practioner’s Guide To The European Convention on Human Right. – London:
Sweet & Maxwell Ltd, 2008. – Р. 75.

ЄСПЛ як покарання тому, що
суворість такого заходу надає
йому карального та стримуючого характеру властивого кримінальним санкціям3. Так само,
ЄСПЛ визнав покаранням довготривалу заборону на заняття
певним видом професійної діяльності (політичної чи юридичної), яка застосовувалася до
осіб в процесі здійснення люстрації, так як такий захід може
справити на особу дуже серйозний вплив, позбавивши її змоги
в подальшому працювати за фахом. На думку ЄСПЛ, з огляду
на історію Польщі це може бути
цілком заслуженим наслідком,
однак не змінює оцінки серйозності накладеного покарання,
тому це покарання слід вважати
за таке, що принаймні в якійсь
частині має каральний та стримувальний характер (Matyjek
v. Poland)4. У названих випадках поняття покарання тлумачилося для ст. 7 та ст. 6 Конвенції відповідно.
Напротивагу, у справі Haarvig v. Norway ЄСПЛ не визнав
покаранням тимчасове зупинення дії лікарської ліцензії
заявника, що позбавило його
можливості займатися медичною практикою впродовж певного періоду, з огляду на те, що
такий захід був покликаний

1
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3 ECHR, Mihai Toma v. Romania. – 24 January
2012. – Application no. 1051/06, §21.
4
МакБрайт Дж. Європейська Конвенція з
прав людини та кримінальний процес. – К.:
К.І.С., 2010. – С. 28-33.
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ного управління ресурсами, до
якого призводить діяльність
нечесної та безвідповідальної
людини під прикриттям товариства з обмеженою відповідальністю; по-третє, оскільки
заборона стосувалася не всіх
можливих форм підприємницької діяльності, а лише створення та управління товариствами
з обмеженою відповідальністю,
то цей захід не досяг мінімального рівня суворості, характерного для покарання2. Наведені
рішення стосувалися застосування ст. 4 Протоколу №7 Конвенції. В обох випадках позбавлення права займатися певною
діяльністю було застосовано як
додатковий захід поряд з позбавленням волі, і було на думку ЄСПЛ покликане захистити
суспільство від порушника, а не
покарати останнього.
На перший погляд наявність
різних підходів до оцінки правової природи позбавлення права займатися певною діяльністю дає підстави дорікнути ЄСПЛ
непослідовністю. Разом з тим,
метою Конвенції є забезпечити
ефективний, а не ілюзорний захист прав людини. Також ЄСПЛ
наголошує, що у вирішенні ряду
кримінально-правових питань
надає перевагу змістовному підходу, а не формальному3. Власне
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захистити суспільство від нерадивого лікаря, а не покарати
останнього. У цій справі заявник був засуджений за незаконне проникнення у приміщення, насильство щодо поліції та
вживання марихуани та екстазі до позбавлення волі на 5 місяців, крім того була зупинена дія
його лікарської ліцензії1. Подібна ситуація мала місце у справі
Storbraten v. Norway. Заявник
5 раз довів до банкрутства очолювані ним підприємства, допустивши ряд порушень податкового законодавства, правил
ведення обліку на підприємстві
тощо, за що його було засуджено до 15-денного ув’язнення на
підставі ст. 286 Кримінального кодексу Норвегії, а також в
окремому процесі на підставі
Акту про банкрутство заявника
було позбавлено права засновувати та керувати товариствами
з обмеженою відповідальністю
на строк 2 роки. ЄСПЛ не визнав цю заборону покаранням,
пославшись на такі аргументи:
по-перше, це стягнення накладалося в порядку, який ЄСПЛ
оцінив як цивільне/адміністративне провадження; по-друге,
метою застосування такого заходу в першу чергу був захист
інших співвласників, кредиторів та всього суспільства від
надмірних ризиків та неналеж-

ECHR, Decision as to the admissibility of
Application no. 12277/04 by Yngvar STORBRÅTEN against Norway.
3
ECHR, Huhtamaki v. Finland. – 6 March
2012. – Application no. 54468/09, §43.
2

van Bockle W. B. The non bis in idem principle in EU law. A conceptual and jurisprudential analysis. – Amsterdam: Ipskamp Drukkers,
2009. – Р. 193-194.
1
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ЄСПЛ для того і запровадив автономну концепцію покарання,
щоб формальні моменти не стали вирішальними, і щоб була
можливість у кожній конкретній справі оцінити в основному
мету застосування певного заходу та характер впливу на особу,
які можуть істотно відрізнятися, навіть, за зовнішньої подібності відповідних примусових
заходів. Такий підхід є закономірним для практики ЄСПЛ,
який намагається втілювати у
своїх рішеннях принцип верховенства права, адже на сучасному етапі розвитку загальновідомим є факт, що верховенство
права не зводиться до формальної законності1.
З позиції ЄСПЛ не є покаранням внесення особи в реєстр осіб,
які вчинили статеві злочини.
Попри те, що такий захід має за
мету запобігти повторному вчиненню злочину засудженою особою, все ж він не є каральним за
своєю природою, а обтяження,
які покладаються на особу не
можна вважати суворими2.
В результаті застосування вказаних критеріїв ЄСПЛ поняття
«покарання» тлумачить ширше,
ніж окремі держави-члени РЄ.
Зокрема, у ряді рішень у справах проти Німеччини було визнано покаранням превентивне
Таманага Б. Верховенство права: історія,
політика, теорія. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2007. – С. 128.
2
ECHR, Gardel v. France 17 December 2009
Application no. 16428/05, §43-45.
1
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ув’язнення3; окремі дисциплінарні стягнення, за порушення
режиму в місцях позбавлення
волі4, адміністративні стягнення у вигляді адміністративного
арешту5, позбавлення права керувати транспортним засобом6,
штрафів7.
Не збігаються обсяги понять
«покарання» у практиці ЄСПЛ
та у кримінальному праві України. Всі види покарання передбачені ст. 51 КК України відповідають критеріям покарання,
сформульованими ЄСПЛ, так
як застосовуються за вчинення
кримінального правопорушення, переслідують триєдину мету
покарати, виправити, запобігти
ECHR, G v. Germany. – 7 June 2012. – Application no. 65210/09; ECHR, K v. Germany. – 7 June 2012. – Application no. 61827/09;
ECHR, M v. Germany. – 17 December 2009. –
Application no. 19359/04; ECHR, O. H. v.
Germany. – 24 November 2011. – Application no. 4646/08. Цей захід застосовується
відповідно до §66 КК Німеччини у випадку
коли особа неодноразово вчинила злочини,
за які й призначалося позбавлення волі
та становить небезпеку для суспільства.
§§ 131-133 M v. Germany 17 December
2009Applicationno. 19359/04; §§71-72 G
v. Germany 7 June 2012 Application no. 65210/09;
§57 K v Germany 7 June 2012 Application no.
61827/09; §§104-105 O.H. v Germany 24 November 2011Application no. 4646/08.
4
Guide on Article 6: Right to Fair Trial (criminal limb). – Council of Europe / European
Court of Human Rights, 2014). – Р. 7-8. Режим
доступу: www.echr.coe.int.
5
ECHR, Vyerentsov v. Ukraine. – 11 April
2013. – Application no. 20372/11.
6
ECHR, Mihai Toma v. Romania. – 24 January
2012. – Application no. 1051/06.
7
ECHR, Öztürk v. Turkey. – 28 September
1999. – Application no. 22479/93.
3
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ECHR, Horshkov v. Ukraine. – 8 November
2005. – Application no. № 67531/01.
2
Дудоров О. О., Хавронюк М. І. Кримінальне право: навч. посіб. / за заг. ред. М. І. Хавронюка. – К.: Bаіте, 2014. – С. 373.
1

питання, чи можна вважати покаранням в інтерпретації ЄСПЛ
поміщення до спеціальних навчально-виховних установ для
дітей і підлітків, якими в Україні відповідно до Закону України «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи
для дітей» від 24.01.1995 є загальноосвітні школи та професійні училища соціальної реабілітації. З одного боку, вказані
заходи передбачені за вчинення
кримінального правопорушення, застосовуються на підставі рішення суду у кримінальному провадженні, мають за мету
запобігання вчиненню злочину
неповнолітнім та по суті становлять позбавлення волі (відповідно до положень про ці заклади учні не можуть їх самовільно
залишити3). З іншого боку, національне законодавство не
класифікує такі заходи як покарання, режим у названих закладах є значно м’якший, ніж
в місцях позбавлення волі, і основною метою є все-таки виховний вплив на неповнолітніх.
Дати відповідь на поставлене питання можна, опершись на
аргументи ЄСПЛ викладені у рішенні по справі M. v. Germany,
де мова йшла про визначення
правової природи превентивного
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вчиненню злочину, застосовуються в порядку кримінального
судочинства.
Не є покаранням у розумінні
Конвенції застосування до особи примусових заходів медичного характеру, так як їх основною метою є лікування особи.
Підтвердженням такого висновку певною мірою може слугувати рішення у справі «Horshkov
v. Ukraine», де застосування до
особи примусових заходів медичного характеру оцінювалося
на предмет відповідності Конвенції крізь призму ст. 5 Конвенції, яка встановлює гарантії
щодо позбавлення волі психічно хворих. Ні заявник, ні ЄСПЛ
не покликалися на ст. 6 та ст. 7
Конвенції, які встановлюють
процесуальні та матеріальні гарантії щодо покарання1.
Не є покаранням відповідно
до права Конвенції примусові заходи виховного характеру, передбачені п.п. 1-4 ч. 2 ст. 105 КК
України, бо вони вживаються з
метою здійснення виховання,
неповнолітніх, забезпечення додаткового контролю над ними
і запобіганню вчиненню ними
нових суспільно небезпечних
діянь2 та передбачені ними обмеження не досягають ступеня
суворості характерного для покарання. Разом з тим, спірним є

Положення про школу соціальної реабілітації та Положення про професійне училище соціальної реабілітації, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 13
жовтня 1993 р. № 859 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 8 серпня
2012 р. № 734).
3
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ув’язнення в Німеччині. Вказаний примусовий захід ЄСПЛ
визнав покаранням з огляду на
таке: по-перше, оцінка превентивного ув’язнення національним законодавством як такого, що не є покаранням не має
вирішального значення, наведено приклади, коли інші країни – члени РЄ визнають його
покаранням; по-друге, застосовується лише до осіб, яких суд
визнав винними у вчиненні певних умисних злочинів; по-третє, превентивна мета не виключає мети покарати; по-четверте,
щодо суворості заходу, то ЄСПЛ
нагадує, що вона сама собі не є
визначальною, а той факт, що
режим відбування є м’якший,
ніж в місцях позбавлення волі,
не перешкоджає визнанню превентивного ув’язнення покаранням1. Аналогічний підхід
застосовувався і в інших справах2. Отже, наведені позиції
ЄСПЛ дають підстави вважати
такий примусовий захід виховного характеру, як поміщення
до спеціальних навчально-виховних установ для дітей і підлітків, покаранням відповідно
до права Конвенції.
Керуючись сформульованими ЄСПЛ критеріями, крім заECHR, M v. Germany. – 17 December 2009. –
Application no. 19359/04, §§131-133.
2
ECHR, G v. Germany. – 7 June 2012. – Application no. 65210/09, §§71-72; ECHR, K
v. Germany. – 7 June 2012. – Application no.
61827/09, § 57; ECHR, O.H. v Germany. – 24
November 2011. – Application no. 4646/08,
§§104-105.
1
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ходів, передбачених ст. 51, п. 5
ч. 2 ст. 105 КК України, з точки
зору Конвенції покаранням, за
певних умов, може бути визнано й інші заходи, а саме: адміністративний арешт, позбавлення спеціального права (ст. 30,
32 Кодексу України про адміністративні правопорушення),
штрафи (з урахуванням їх розміру та мети накладення).
Підходи напрацьовані ЄСПЛ
щодо визначення кримінальноправової природи того чи іншого примусового заходу, який застосовується від імені держави
доцільно врахувати у реформуванні кримінального та адміністративного законодавства, зокрема у визначенні змісту та
обсягу понять «кримінальне
правопорушення», «кримінальний проступок», тощо.
Покарання, застосування
яких суперечить стандартам
Конвенції
Відповідно до Конвенції та
Протоколів до неї до заборонених покарань належать смертна
кара та покарання, які принижують гідність, є нелюдськими
чи катуванням.
Смертна кара. У першу чергу суперечить стандартам Конвенції покарання у вигляді
смертної кари. Попри те, що
ст. 2 Конвенції досі містить вказівку: «Нікого не може бути
умисно позбавлено життя інакше, ніж на виконання смертного вироку суду», Протокол
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зультаті несправедливого судового розгляду (відповідно до
ст. 6 Конвенції) є нелюдським
поводженням та порушує ст. 3
Конвенції2.
Покарання, що принижує гідність є нелюдським або катуванням. Ст. 3 Конвенції встановлює абсолютну заборону на
покарання, які принижують
гідність, є нелюдськими або катуванням. Сучасне кримінальне законодавство держав – членів Ради Європи практично не
передбачає видів покарань, які
за своєю матеріально-правовою
природою є такими, що суперечать ст. 3 Конвенції. Разом з
тим, окремі види покарань, застосування яких цілком узгоджується зі стандартами Конвенції, наприклад позбавлення
волі, з огляду на умови їх відбування, нерідко оцінюються
ЄСПЛ як такі, що принижують
людську гідність або є нелюдськими. Це повною мірою стосується України.
Покарання, що принижує
гідність. ЄСПЛ неодноразово в свої практиці звертав увагу, що на державу покладається обов’язок вживати заходів
для захисту суспільства від злочинів. Відтак елемент відплати, притаманний для будь-якого покарання, не порушує ст. 3
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№6 Конвенції скасував смертну кару у мирний час, а Протоколом № 13 Конвенції смертна
кара була заборонена і в умовах
воєнного чи надзвичайного стану. Єдина держава – член Ради
Європи, яка підписала, але не
ратифікувала Протокол №6
Конвенції – це Російська Федерація, Протокол №13 не підписали та відповідно не ратифікували Російська Федерація та
Азейбарджан, а також не ратифікувала Вірменія.
До доповнення Конвенції
Протоколом №6 у 1983 році
смертна кара вважалася покаранням, яке не порушувало
право на життя, а також, за загальним правилом, не було таким, що принижує гідність, нелюдським чи катуванням, тобто
відповідало стандартам ст.ст. 2,
3 Конвенції. Проте, навіть у
той час, те, яким чином виноситься та виконується смертний вирок, індивідуальні обставини конкретного засудженого,
не співмірність покарання тяжкості злочину, умови утримання в очікуванні виконання вироку є прикладами факторів,
які могли давати підстави розглядати поводження з засудженим, як таке, що суперечить
ст. 3 Конвенції1. Наприклад,
у справі Ösalan v. Turkey призначення смертної кари в ре-

Бущенко А. П. Стаття 2 Конвенції про захист прав та основоположних свобод, систематизований дайджест рішень Європейського суду з прав людини. – Х.: Права людини,
2010. – С. 66.
2

Волосюк П. В. Решения Европейского суда
по правам человека как источник уголовного права России: дис. ...канд. юрид. наук:
12.00.08. – Ставрополь, 2005. – С. 72-73.
1
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Конвенції. Для того, щоб потрапити в сферу ст. 3 Конвенції покарання повинно досягти мінімального рівня жорстокості.
Оцінка його мінімального рівня
за своїм характером відносна;
вона залежить від усіх обставин
справи: тривалість поводження, його фізичні та/або психологічні наслідки і у певних випадках вік, стать, стан здоров’я
потерпілого, яким чином та у
який спосіб воно здійснювалося тощо (Ireland v. UK)1. Визначення такого мінімального рівня жорстокості не залежатиме
від тяжкості вчиненого особою
злочину (наприклад, терористичний акт) чи державних інтересів (наприклад, забезпечення безпеки)2. Відсутність мети
принизити чи образити потерпілого застосуванням до нього
певного виду покарання не свідчить про відсутність порушення, передбаченого ст. 3 Конвенції (Mouisel v. France)3. Також
треба мати на увазі, що Конвенція «живий інструмент», який
тлумачиться у світлі «сучасних
Бущенко А. П. Стаття 3 Конвенції про захист прав та основоположних свобод, систематизований дайджест рішень Європейського суду з прав людини. – Х.: Права людини,
2010. – С. 24.
2
Шевчук С. Судовий захист прав людини:
практика Європейського Суду з прав людини у контексті західної правової традиції. –
К.: Реферат, 2007. – С. 145.
3
Бущенко А. П. Стаття 3 Конвенції про захист прав та основоположних свобод, систематизований дайджест рішень Європейського суду з прав людини. – Х.: Права людини,
2010. – С. 25.
1
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умов», відтак відповідний мінімальний рівень переглядається в бік посилення захисту прав
людини (Selmouni v. France)4.
Як стверджує Т. І. Дудаш
ЄСПЛ лише один раз визнав, що
певний вид покарання, передбачений нормами кримінального права є такий, що принижує
гідність покараного, і відповідно порушує гарантії, передбачені ст. 3 Конвенції. Мова йде про
рішення у справі Tyrer v. UK5.
ЄСПЛ визнав таким, що принижує гідність, узаконене тілесне покарання у вигляді трьох
ударів різками по оголених сідницях, яке було призначене
15-річному юнакові за насильницький напад та необережне
спричинення тілесних ушкоджень як єдина альтернатива
позбавленню волі відповідно до
законодавства острова Мен.
У цій справі ЄСПЛ зазначив, що
певний рівень приниження, характерний для будь-якого покарання, з огляду на необхідність
підкоритися каральній системі.
Для того, щоб покарання було
таким, що суперечить ст. 3 Конвенції рівень приниження має
бути вищий, ніж звичайний,
він визначається обставинами
справи, в першу чергу, прироБущенко А. П. Стаття 3 Конвенції про захист прав та основоположних свобод, систематизований дайджест рішень Європейського суду з прав людини. – Х.: Права людини,
2010. – С. 25.
5
Дудаш Т. І. Практика Європейського суду з
прав людини: навч.-практ. посіб. – К.: Алерта, 2013. – С. 160.
4
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ECHR, Tyrer v. UK. – 25 April 1978. –
Application no. 5856/72.
1

позбавлення волі на невизначений строк за умисне вбивство з
особливою жорстокістю 2-річної дитини. Заявники ставили
питання про відповідність стандартам ст. 3 Конвенції, по-перше, притягнення до кримінальної відповідальності дітей, які
вчинили злочин у віці 10 років, а, по-друге, чи є ув’язнення
на милість її Величності2 пропорційним. У цій справі ЄСПЛ
не знайшов порушення ст. 3
Конвенції. ЄСПЛ констатував,
що немає загальноприйнятого стандарту щодо віку, з якого може наставати кримінальна відповідальність у країнах
– членах РЄ. В Англії та Уельсі дещо нижча вікова межа, ніж
в інших європейських країнах,
але це не порушує ст. 3 Конвенції. Щодо пропорційності покарання, то ЄСПЛ зазначив, що
Конвенція зобов’язує держави вживати заходів для захисту
суспільства від насильницьких
злочинів і не забороняє призначати неповнолітнім за вчинення тяжких злочинів позбавлення волі на невизначений строк3.
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дою та змістом покарання, а також способом його виконання.
У цій справі ЄСПЛ визнав тілесне покарання таким, що принижує гідність з огляду на такі
обставини: містер Таєр зазнав
фізичного болю та морального
страждання під час очікування
виконання вироку; державна
влада повелася з потерпілим як
з об’єктом, посягнувши на його
гідність та тілесну недоторканість; засуджений був принижений у власних очах. Одночасно ЄСПЛ констатував, що не
мають значення такі обставини
як: те, що особа була засуджена за насильницький злочин;
те, що покарання виконувалося
не публічно; громадська думка
жителів острова Мен щодо допустимості застосування тілесних покарань; високий превентивний ефект покарання; що
альтернативним
покаранням
було позбавлення волі1.
Таким чином, ми бачимо,
що ЄСПЛ послідовно заперечує
принцип таліону при призначенні покарання.
Нелюдське покарання. Неодноразово у зверненнях до
ЄСПЛ ставилося питання про
визнання окремих видів покарань нелюдськими. Найчастіше
це стосується позбавлення волі
на невизначений строк. Так,
ЄСПЛ не визнав нелюдським
призначення двом 11-річним
хлопцям покарання у вигляді

Це вид покарання у Великій Британії, який
полягає у тому, що особа позбавляється волі
на невизначений час. Особа змушена перебувати в місцях позбавлення волі впродовж строку, який визначає Міністр внутрішніх справ, він має назву «тариф». Після
його завершення особа може утримуватися
в ув’язненні у випадку, коли вона становить
суспільну небезпеку.
3
ECHR, T. v. UK. – 16 December 1999. – Application no. 24724/94; ECHR, V. v. UK. – 16
December 1999. – Application no. 24888/94.
2
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Проте підходи ЄСПЛ до оцінки позбавлення волі на невизначений строк, зокрема по життєво, поступово змінюються, що є
звичним для практики цієї міжнародної інстанції1. Первинно
ЄСПЛ стояв на позиції, що Конвенція не визнає як таке право
ставити під питання тривалість
строку покарання, законно призначеного компетентним судом
(X v. UK від 30.09.1974); сам по
собі факт, що те саме правопорушення карається в одній державі суворіше, ніж в іншій, не є
підставою для висновку, що має
місце нелюдське чи таке, що
принижує гідність покарання2.
Проте в останні роки зміна європейської каральної політики відобразилася і в практиці ЄСПЛ,
зокрема, в тому, що тяжкість
вчиненого злочину не повинна бути основним визначальним фактором щодо покарання,
а щодо ув’язнення та його строків акценти треба змістити в
бік досягнення ресоціалізації3.
Гончаров В. В. Динамічне тлумачення
юридичних норм: праці Львівської лабораторії прав людини і громадянина НДІ державного будівництва та місцевого самоврядування НАПрН. – Львів: СПОЛОМ, 2013. –
С. 162-171.
2
Скалиа Д. Несколько соображений о гарантиях, присущих принципу верховенства закона, применительно к санкциям, пресечению военных преступлений и наказанию
за них // Международный журнал Красного Креста. – 2008. – Т. 90. – № 870. – С. 202.
3
Kisic N., King S. Towards a More Lenient
Law: Trends in Sentencing from the European
Court of Human Rights // Human Rights Brief. –
2014. – Vol. 21. – P. 9-15.
1
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Зміна підходів ЄСПЛ щодо тлумачення ст. 3 Конвенції в контексті застосування довічного
позбавлення волі за останні 20
років ґрунтовно проаналізована в роботах К. Задої4. Сьогодні
ЄСПЛ стоїть на тій позиції, що
незалежно від того, що вчинили
злочинці, визнання їх людської
гідності передбачає надання
їм можливості ресоціалізувати
себе за час відбування покарання з перспективою колись стати
відповідальним членом вільного суспільства5.
Нові підходи ЄСПЛ відображені у рішеннях Великої Палати ЄСПЛ у справі Vinter and
others v. UK, а також рішеннях
палат у справах László Magyar
v. Hungary, Öcalan v. Turkey
(№2)6. В узагальненому вигляді підхід ЄСПЛ до оцінки довічного позбавлення волі на
предмет відповідності ст. 3 Конвенції виглядає наступним чином: 1. Призначення повнолітЗадоя К. П. Еволюція правових позицій Європейського суду з прав людини щодо «непом’якшуваного довічного позбавлення волі
(irreducible life sentence)» та їх значення для
кримінального права України // Адвокат. –
2013. – № 8. – С. 27-30.
5
van Zyl Smit D., Weatherby P., Creighton S.
Whole Life Sentences and the Tide of European Human Rights Jurisprudence: What Is to Be
Done? // Human Rights Law Review. – 2014. –
№14. – С. 65.
6
ECHR (GC), Vinter and others v. UK. – 9 July
2013. – Applications nos. 66069/09, 130/10
and 3896/10; ECHR, László Magyar v. Hungary. – 20 May 2014. – Application no. 73593/10;
ECHR, Öcalan v. Turkey. – 18 March 2014. –
Аapplication nos. 24069/03, 197/04,6201/06
and 10464/07).
4
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ECHR (GC), Vinter and others v. UK. – 9 July
2013. – Applications nos. 66069/09, 130/10
and 3896/10, §§103-109.
1

сті належного механізму для
перегляду рішень про довічне
позбавлення волі до кінця життя2. У рішенні по справі Öcalan
v. Turkey ЄСПЛ також визнав
довічне позбавлення волі покаранням, яке порушує гарантії
ст. 3 Конвенції з огляду відсутність механізму для перевірки
через визначений період часу,
чи існують легітимні підстави для подальшого позбавлення волі. Для визнання призначеного заявнику покарання,
таким, що не підлягає пом’якшенню, не мало значення, що
турецьке законодавство передбачає для заявника можливість
бути помилуваним Президентом з огляду на вік або хворобу,
чи бути амністованим на підставі закону3.
Наведені правові позиції
ЄСПЛ дають підстави підтримати висловлену в науковій літературі позицію4, що умови
призначення та застосування
до особи покарання у вигляді довічного позбавлення волі, передбачені ст. 64, ч. 2 ст. 87 КК України не відповідають стандартам
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ній особі довічного позбавлення
волі саме по собі не порушує
стандарти Конвенції; 2. Довічне позбавлення волі не повинно бути таким, що не підлягає пом’якшенню (irreducible
life sentence); 3. ЄСПЛ наголошує, що у визначенні, чи є довічне позбавлення волі таким,
що не підлягає пом’якшенню,
потрібно брати до уваги два
фактори: а) довічне позбавлення волі не вважається, таким
що не підлягає пом’якшенню,
лише через те, що на практиці
є можливість, що особа відбуватиме покарання до кінця життя;
б) національне законодавство
повинне гарантувати особі можливість перегляду рішення про
призначення довічного позбавлення волі з заміною м’якшим
покаранням, зменшенням строку покарання, припиненням
відбування покарання, умовнодостроковим звільненням1.
У справі Vinter and others
v. UK ЄСПЛ визнав порушення
прав заявників, передбачених
ст. 3 Конвенції, так як для них
британське законодавство передбачало можливість звільнення в зв’язку з невиліковною хворобою чи психічною хворобою,
внаслідок якої особа є недієздатною, а також передбачало
лише гіпотетичну можливість
звільнення на підставі Акту
про права людини за відсутно-

ECHR (GC), Vinter and Others v. UK. – 9 July
2013. – Applications nos. 66069/09, 130/10
and 3896/10, §§103-109, §§123-131.
3
ECHR, Öcalan v. Turkey. – 18 March 2014. –
Аapplication nos. 24069/03, 197/04,6201/06 and
10464/07).
4
Задоя К. П. Еволюція правових позицій Європейського суду з прав людини щодо «непом’якшуваного довічного позбавлення волі
(irreducible life sentence)» та їх значення для
кримінального права України // Адвокат. –
2013. – № 8. – С. 27-30.
2
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ст. 3 Конвенції, так як у нашій
країні відсутній механізм перегляду рішення про призначення особі довічного позбавлення волі через визначений період
часу, в ході якого з’ясовувалося б, чи є легітимні пенологічні підстави для подальшої ізоляції особи. Передбачена ч. 2
ст. 87 КК України можливість
для особи, засудженої до довічного позбавлення волі, бути помилуваною Президентом України в порядку, встановленому
Указом Президента «Про Положення про порядок здійснення помилування» від 16 вересня
2010 року не дає підстав визнати цей вид покарання в Україні,
таким, що підлягає пом’якшенню у розумінні ЄСПЛ.
Екстрадиція. Держава відповідно до стандартів Конвенції не лише не має права сама
застосувати до особи покарання у вигляді смертної кари чи
покарання, яке принижує гідність, є нелюдським або катуванням, але і не вправі депортувати особу в іншу країну, де до
неї будуть застосовані заборонені види покарання (Bader and
others v. Sweden, §48)1.
Як і у випадку з визначенням
кола діянь, які можуть бути
кримінально-караними, Конвенція в інтерпретації ЄСПЛ
Бущенко А. П. Стаття 2 Конвенції про захист прав та основоположних свобод, систематизований дайджест рішень Європейського суду з прав людини. – Х.: Права людини,
2010. – С. 344.
1
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передбачає певні межі сфери
розсуду держави у формуванні системи покарань на національному рівні. І навіть більше, у практиці ЄСПЛ можна
знайти оцінки допустимості
призначення певного виду покарання за конкретний злочин, зокрема, коли йдеться про
пропорційність втручання у
здійснення прав, передбачених
Конвенцією.
Пропорційність покарання
У справі Cumpănă and Mazăre
v. Romania Велика Палата
ЄСПЛ постановила, що позбавлення волі особи, яка вчинила дифамацію суперечить стандартам ст. 10 Конвенції2. Це ж
стосується і так званого «умовного» позбавлення волі, про
що йдеться в рішенні у справі
Belpietro v. Italy3.
Д. Скаліа ще у 2008 році
звертає увагу, що «в ряді своїх
недавніх рішень ЄСПЛ, очевидно залишає місце для оцінки
доцільності строку покарання,
хоча формулювання підстав
для цього залишається дуже нечітким»4. Так, вже у рішенні
по справі Souring v. UK ЄСПЛ
ЕCHR, Cumpănă and Mazăre v. Romania. –
17 December 2004. – Application no. 33348/96.
3
ECHR, Belpietro v. Italy. – 24 September
2013. – Application no 43612/10.
4
Скалиа Д. Несколько соображений о гарантиях, присущих принципу верховенства закона, применительно к санкциям, пресечению военных преступлений и наказанию
за них // Международный журнал Красного
Креста. – 2008. – Том 90. – № 870. – С. 202.
2
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Скалиа Д. Несколько соображений о гарантиях, присущих принципу верховенства закона, применительно к санкциям, пресечению военных преступлений и наказанию
за них // Международный журнал Красного
Креста. – 2008. – Том 90. – № 870. – С. 202.
2
ECHR, Shvydka v. Ukraine. – 30 October
2014. – Application no. 17888/12.
1

воною ниткою проходить крізь
всю систему стандартів прав
людини, передбачених Конвенцією, у вирішенні питань покарання дає можливість встановити орієнтири для держави
у виборі адекватних засобів реагування на конкретні кримінально-карані діяння.
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називав з-поміж інших факторів, які можуть бути підставою
для розгляду питання про відповідність покарання ст. 3 Конвенції – невідповідність (непропорційність) покарання тяжкості
злочину1. У подальшій своїй
практиці ЄСПЛ неодноразово
покликався на принцип пропорційності, коли призначене особі
покарання вважалося непропорційним втручанням держави у
права людини. Прикладом може
слугувати рішення у справі
Shvydka v. Ukraine. Національні суди застосували до заявниці,
шістдесяти трьох річної жінки,
без судимостей, найбільш суворе покарання за правопорушення, яке не призвело до жодного
насильства або загрози, посилаючись при цьому, на відмову заявниці визнавати свою провину,
таким чином накладаючи на неї
стягнення за небажання змінити
свої політичні погляди. ЄСПЛ не
побачив цьому жодного виправдання, і визнав застосоване до
заявниці покарання непропорційним переслідуваній меті,
відтак констатував порушення
ст. 10 «Свобода вираження поглядів» Конвенції2.
Отже, застосування принципу пропорційності, який чер-

Окремі види покарань
в Україні: проблеми відповідності
стандартам Європейського суду
з прав людини
Конфіскація. У КК України
серед заходів кримінально-правового впливу названо три «види»
конфіскації, а саме конфіскація як додаткове покарання
(ст. 59), спеціальна конфіскація
(ст.ст. 96-1, 96-2), конфіскація
як захід кримінально-правового характеру щодо юридичних
осіб (ст.ст. 96-3 – 96-8). Застосування як до фізичної особи,
так і до юридичної будь-якого з названих заходів може істотно вплинути на здійснення права мирно володіти своїм
майном, яке гарантує ст. 1 Протоколу №1 Конвенції. Відтак
повинно відповідати стандартам Конвенції, сформульованим у практиці ЄСПЛ. Вимоги
ст. 1 Протоколу №1 Конвенції
повинні бути дотримані у застосуванні конфіскації у будьякій її іпостасі, передбаченій КК
України. Це випливає з ряду рішень, де ЄСПЛ визначив сферу застосування ст. 1 Протоколу
№1 Конвенції щодо конфіскації,
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зокрема, у справах Butler v.
UK, Phillips v. UK мова йшла
про вилучення в дохід держави коштів, які були отримані
злочинним шляхом або стосовно яких були підстави припускати, що вони отримані злочинним
шляхом (productum sceleris)1; у
справі AGOSI v. UК – речей, які
були предметом складу злочину (obiectum sceleris)2; у справі
С. М. v. France – знарядь вчинення
злочину (instrumentum sceleris)3;
у справі of Bosphorus Hava Yolları
Turizmve Ticaret Anonim Şirketi
v. Ireland – про вилучення майна юридичної особи4; у справі Ismayilov v. Russia – коштів,
отриманих законним шляхом5.
В Україні проблему відповідності так званої «загальної» та
«спеціальної» конфіскації стандартам Конвенції досліджував Ю. Б. Хім’як, в результаті чого названий вчений дійшов
дещо суперечливих висновків.
Так, науковець стверджує, що
«ЄСПЛ вважає, що конфіскація майна як вид покарання є
правомірною лише у тих виECHR, Decision as to the admissibility of
Butler v. UK. – 27 June 2002. – Application no.41661/98; ECHR, Phillips v. the United Kingdom. – 5 July 2001. – Application no.
41087/98.
2
ECHR, AGOSI v. UК. – 24 October 1986. –
Application no. 91186/80.
3
ECHR, Frizen v. Russia. – 24 March 2005. –
Application no. 58254/00.
4
ECHR, Bosphorus Hava Yolları Turizmve
Ticaret Anonim Şirketi v. Ireland. – 30 June
2005. – Application no. 45036/98.
5
ECHR, Ismayilov v. Russia. – 6 November
2008. – Application no. 30352/03.
1
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падках, коли повністю доведено злочинний характер походження відповідного майна»6. У
тій же роботі автор зазначає, що
«…виходячи з наявних правових позицій ЄСПЛ застосування загальної конфіскації майна
як виду додаткового покарання
не порушує Конвенції, оскільки
держави наділені широким розсудом у визначенні підстав та обсягу конфіскації майна»7. З окремими висновками Ю. Б. Хім’яка
варто погодитися, зокрема, з
тим, що «вимоги щодо розумної пропорційності при застосуванні конфіскації та недопущення істотного дисбалансу
між суспільними інтересами та
тягарем, який покладається на
засудженого мають бути враховані…», щоправда, не стільки у
нормах чинного КК України8,
як пише автор, скільки у правозастосовній практиці. О. О. Сорока на підставі аналізу практики ЄСПЛ робить висновок, що
у вирішенні питання про конфіскацію майна, яке використовувалось для отримання злочинного доходу, національним
Хім’як Ю. Б. Гармонізація кримінального
права України з практикою Європейського
суду з прав людини: дис. ...канд. юрид. наук:
12.00.08. – К., 2011. – С. 112.
7
Хім’як Ю. Б. Гармонізація кримінального
права України з практикою Європейського
суду з прав людини: дис. ...канд. юрид. наук:
12.00.08. – К., 2011. – С. 114.
8
Хім’як Ю. Б. Гармонізація кримінального
права України з практикою Європейського
суду з прав людини: дис. ...канд. юрид. наук:
12.00.08. – К., 2011. – С. 116.
6
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12.00.08. – Київ, 2015. – С. 163.
2
Carss-Frisk M. The right to property: A guide
to the implementation of Article 1 of Protocol
No. 1 to the European Convention on Human
Rights. – Directorate General of Human Rights
Council of Europe, 2003. – Р. 7.
1

володіти своїм майном, і повинні тлумачитися в світлі загального принципу сформульованого у першому правилі3.
ЄСПЛ оцінює конфіскацію
як втручання у право мирно володіти своїм майном, яке належить оцінювати з точки зору
третього правила, передбаченого в ч. 2 ст. 1 Протоколу № 1 Конвенції, яке, inter alia, дозволяє
країнам-учасницям Конвенції
здійснювати контроль за власністю задля забезпечення сплати майнових покарань4. Конфіскація відповідатиме стандартам
ст.1 Протоколу №1 Конвенції за
дотримання таких умов: правомірність; спрямованість на досягнення суспільного інтересу;
пропорційність5. Названі умови не є альтернативними, лише
відповідність всім трьом умовам, дає підставу зробити висновок, що конфіскація відповідає стандартам Конвенції.
Перша умова означає, що
конфіскація повинна бути правомірною, тобто здійснюватися
на підставах та в порядку, який
відповідає вимогам національної системи права. Якщо ЄСПЛ
визнає, що конфіскація була
неправомірною, то він питання про дотримання інших двох
умов, навіть, не розглядатиме.
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судам варто враховувати ставлення винного до своєї поведінки, обставини, за яких вчинявся злочин, а також ймовірність
продовження злочинної діяльності такою особою у майбутньому, якщо таке майно не
конфіскувати1.
Стаття 1 Протоколу №1 Конвенції включає три самостійні
правила, які були вперше проаналізовані у рішенні Sporrong
and Lönnroth v. Sweden2. Розгорнуту сучасну інтерпретацію
названих трьох правил дала
Велика Палата ЄСПЛ у рішенні Broniowski v. Poland. Перше
правило, яке має загальний характер, закріплене у першому
реченні ч. 1, встановлює принцип мирного володіння власністю; друге правило міститься
у другому реченні ч. 1 і встановлює умови, за яких можливе позбавлення власності; третє правило встановлене в ч. 2, і
визнає, що держави – учасники Конвенції уповноваженні,
interalia, здійснювати контроль
за використанням власності
в загальних інтересах. Ці три
правила пов’язані між собою.
Друге та третє правило стосуються втручання у право мирно

ECHR (GC), Broniowski v. Poland. – 22 June
2004. – Application no. 31443/96.
4
ECHR, Paulet v. the United Kingdom. – 13
May 2014. – Application no. 6219/08.
5
ECHR, Ismayilov v. Russia. – 6 November
2008. – Application no. 30352/03, §§31-38.
3
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Про це прямо зазначається у рішенні по справі Frizen v. Russia,
де у зв’язку з вчиненням чоловіком ряду злочинів, конфіскували майно дружини: «Взявши до
уваги нездатність уряду назвати
правові положення, які стали
підставою для вилучення майна
заявниці, Суд вважає, що нема
підстав розглядати втручання у
право власності заявниці як правомірне у розумінні ст. 1 Протоколу № 1 Конвенції. Це в свою
чергу означає, що немає підстав
досліджувати питання про досягнення справедливого балансу між інтересами суспільства
та вимогами захисту основних
прав людини»1.
Проте, ЄСПЛ не зводить верховенство права до формальної законності, а тому правомірність конфіскації з точки
зору національного права ще не
свідчить про дотримання стандартів Конвенції. Конфіскація,
яка становить втручання у право власності, повинна здійснюватися в інтересах суспільства,
але з дотриманням справедливого балансу між суспільними
інтересами та правами конкретної особи.
ЄСПЛ вважає допустимим
здійснення конфіскації задля
досягнення таких суспільно корисних цілей: протидія та запобігання злочинності, наприклад,
незаконному обігу наркотичECHR, Frizen v. Russia. – 24 March 2005. –
Application no. 58254/00, §36.
1
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них засобів2, відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму,
ухиленню від сплати податків
тощо3; виконання міжнародних
зобов’язань, наприклад Конвенції ООН про Транснаціональну
організовану злочинність4; відшкодування шкоди, заподіяної
державі вчиненим правопорушенням5. Перелік допустимих
суспільно-корисних цілей, які
може переслідувати правомірна
конфіскація не є виключним.
Третя умова – це пропорційність. Як зазначала у своєму виступі на ІІ Міжнародному форумі з практики ЄСПЛ (м. Львів,
2013) суддя ЄСПЛ від України Ганна Юдківська, пропорційність – це баланс приватних
та публічних інтересів. Оцінка
пропорційності втручання держави у здійснення права, передбаченого Конвенцією, здійснюється ЄСПЛ з урахуванням
таких критеріїв як: належність
(співвідношення між метою та
обраними засобами втручання),
необхідність (втручання повинно здійснюватися у формі найменш обтяжливій для особи);
розумність (зважування конфліктних інтересів). Вирішуючи питання, чи є конфіскація
ECHR, Phillips v. the United Kingdom. –5
July 2001. – Application no. 41087/98.
3
ECHR, Ismayilov v. Russia. – 6 November
2008. – Application no. 30352/03, §33.
4
ECHR, Ismayilov v. Russia. – 6 November
2008. – Application no. 30352/03, §33.
5
ECHR, Ismayilov v. Russia. – 6 November
2008. – Application no. 30352/03, §38.
2
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ECHR, Paulet v. the United Kingdom. – 13
May 2014. – Application no. 6219/08, §65;
ECHR, Phillips v. the United Kingdom. – 5 July
2001. – Application no. 41087/98, §53.
2
ECHR, Ismayilov v. Russia. – 6 November
2008. – Application no. 30352/03, §38.
1

ту достатньо було основного покарання у вигляді позбавлення
волі; по-третє, конфіскація покладала на особу надмірний
тягар3.
Тест на пропорційність застосовується і щодо конфіскації
доходів, одержаних злочинним
шляхом. Так, у справі Paulet
v. the United Kingdom постало
питання про відповідність стандартам Конвенції конфіскації
заробітної плати одержаної заявником, який працевлаштувався на підставі підроблених
документів. Заявник був притягнутий до кримінальної відповідальності за набуття майнової вигоди шляхом обману,
підробку документів, які посвідчують особу, водіння без права
керувати транспортними засобами і засуджений до 17 місяців позбавлення волі, конфіскації наявних у нього заощаджень
у розмірі 21,949 фунтів стерлінгів (що становило приблизно половину суми, яку він заробив з
допомогою підроблених документів), а також суд рекомендував депортацію. ЄСПЛ визнав,
що національним судам під час
розгляду цієї справи не вдалося
досягнути справедливого балансу між інтересами суспільства
та правами людини, а тому ця
конфіскація є порушенням ст. 1
Протоколу №1 Конвенції4.
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пропорційним втручанням у
право мирно володіти майном
ЄСПЛ бере до уваги такі обставини: а) чи провадження, за результатами якого була призначена конфіскація, відповідає
стандартам справедливого судового розгляду, передбаченим
ст. 6 Конвенції1; б) відповідність тяжкості правопорушення; в) чи є вона суттєвим тягарем для порушника; г) чи
компенсує шкоду, заподіяну
державі; д) чи були застосовані
до особи інші покарання2.
Проаналізувавши всі наведені фактори у справі Ismayilov
v. Russia ЄСПЛ дійшов висновку, що конфіскація майна,
одержаного законним шляхом,
призначена разом з позбавленням волі за вчинення контрабанди є непропорційним, відтак
порушує гарантії прав людини,
передбачені ст.1 Протоколу №1
Конвенції. У цій справі ЄСПЛ
констатував, що по-перше, недекларування особою при перетині митного кордону наявних
у нього готівкових коштів, які
не підлягали оподаткуванню,
спричинило мінімальну шкоду державі, а тому конфіскація
не мала компенсаційної мети;
по-друге, для забезпечення карального та запобігаючого ефек-

ECHR, Ismayilov v. Russia. – 6 November
2008. – Application no. 30352/03, §38.
4
ECHR, Paulet v. the United Kingdom. – 13
May 2014. – Application no. 6219/08, §65.
3
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Таким чином, призначена у
відповідності з КК України конфіскація майна може не відповідати стандартам Конвенції,
якщо у вироку не буде пояснено задля досягнення якої суспільно-корисної мети призначалася конфіскація та доведено,
що призначена конфіскація не
порушує справедливий баланс
між інтересами суспільства та
правами особи. Правові позиції, викладені у рішенні у справі Ismayilov v. Russia дають підстави вважати, що конфіскація
майна як додаткове покарання,
передбачене КК України, в ряді
випадків є непропорційно великим тягарем покладеним на особу, а тому суперечить ст. 1 Протоколу №1 Конвенції.
Ні КК України, ні Постанова Пленуму Верховного Суду
України «Про практику призначення судами кримінального
покарання» №7 від 24.10.2003
прямо не вказує судам на необхідність забезпечувати баланс
індивідуальних та суспільних
інтересів у призначенні конфіскації. Разом з тим, сформульовані у КК України загальні
засади призначення покарання, якщо їх тлумачити в світлі примату прав людини, дають
можливість судам врахувати
критерій пропорційності у призначенні конфіскації. Тому, забезпечити дотримання гарантій прав людини, передбачених
ст. 1 Протоколу №1 Конвенції можна, не чекаючи внесен-
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ня змін у кримінальне законодавство. Але доцільно було б
звернути увагу судів на необхідність забезпечити справедливий баланс індивідуальних та
суспільних інтересів у призначенні конфіскації у постанові
Пленуму Вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільних
та кримінальних справах, правових позиціях, які формулює
Верховний Суд України відповідно до ст. 455 КПК України.
Виправні та громадські роботи. У російській кримінально-правовій літературі ставиться питання про відповідність
стандартам ст. 4 «Заборона рабства та примусової праці» Конвенції покарання у вигляді виправних робіт (ст. 50 КК Російської Федерації). П. В. Волосюк
вважає, що наявність такого покарання прямо суперечить ст. 4
Конвенції, так як є примусовою працею. Свою позицію вчений аргументує тим, що відповідно до ч. 3 ст. 4 Конвенції не
вважаються примусовою працею роботи виконувані в умовах позбавлення волі чи під час
умовного звільнення1. В Україні
також звертав увагу на цю проблему С. С. Яценко. Вчений вважає, що в КК України доцільно
передбачити положення про необхідність отримання згоди обвинуваченого на призначенВолосюк П. В. Решения Европейского суда
по правам человека как источник уголовного права России: дис. ...канд. юрид. наук:
12.00.08. – Ставрополь, 2005. – С. 113.
1
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Яценко С. С. Конституційний та міжнародно-правовий аспекти видів покарань, що характеризуються виправно-трудовим впливом
на засуджених // Конституція України – основи модернізації держави та суспільства: мат.
наук. конф. (21-22 черв. 2001 р.). – Х.: Право,
2001. – С. 308.
2
Пономаренко Ю. А. Виды наказаний по
уголовному праву Украины. – Х.: ФИНН,
2009. – С. 10.
3
Хім’як Ю. Б. Гармонізація кримінального
права України з практикою Європейського
суду з прав людини: дис. ...канд. юрид. наук:
12.00.08. – К., 2011. – С. 137-144.
1

ставленого питання дає можливість зробити висновок, що виправні та громадські роботи, як
види покарань, передбачені КК
України, відповідають стандартам ст. 4 Конвенції, так як не
можуть вважатися примусовою
працею. На користь цієї позиції
можна навести такі аргументи:
1. Названі види покарань не є
примусовою працею відповідно
до положень Конвенції про примусову чи обов’язкову працю
Міжнародної організації праці
№29 від 10 червня 1930 р. ЄСПЛ
неодноразово зазначав, що тлумачить ст. 4 Конвенції, опираючись на міжнародно-правові
акти, в тому числі Конвенцію
про примусову чи обов’язкову
працю Міжнародної організації
праці №29 від 10 червня 1930 р.,
п. С ст. 2 якої передбачає, що поняттям примусова чи обов’язкова праця не охоплюється будьяка робота чи служба, що її
вимагають від якої-небудь особи внаслідок вироку, винесеного рішенням судового органу, за
умови, що ця робота чи служба
виконуватиметься під наглядом
і контролем державних властей і що зазначена особа не буде
віддана або передана в розпорядження приватних осіб, компаній чи товариств. У рішенні по
справі Van der Musselev. Belgium
ЄСПЛ вказує, що бере за основу визначення примусової праці
дане Міжнародною організацією
праці, але наголошує, що Конвенція як «живий інструмент»
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ня йому покарання у вигляді
громадських робіт, виправних
робіт чи обмеження волі, це
дасть можливість, на його думку, уникнути порушення ряду
міжнародно-правових договорів, в тому числі ч. 2 ст. 4 Конвенції1. Такі ж міркування
щодо громадських робіт висловлює Л. І. Аніканова2.
Практику ЄСПЛ по ст. 4 Конвенції в кримінально-правовому контексті аналізував також
Ю. Б. Хім’як, та дійшов висновку, що її належить враховувати
у застосуванні ст. 149 «Торгівля людьми або інша незаконна
угода щодо людини», питання
відповідності стандартам ст. 4
Конвенції виправних та громадських робіт в Україні у цій роботі не ставилося3.
Оскільки безпосередньо у
тексті Конвенції відсутнє визначення поняття примусової
праці, потрібно для з’ясування його суттєвих ознак звернутися до практики ЄСПЛ з застосування ст. 4 Конвенції. Аналіз
правових позицій ЄСПЛ з по-
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повинна читатися в світлі сучасних демократичних стандартів1. Отже, наведений аргумент
важливий, проте, сам по собі, не
може вважатися достатнім для
однозначної відповіді на питання
про відповідність покарань у вигляді виправних та громадських
робіт стандартам Конвенції.
2. Частина 3 ст. 43 Конституції України передбачає, що не
є примусовою працею робота
або служба, яка виконується за
вироком або іншим рішенням
суду. Це положення Конституції Ю. А. Пономаренко вважає достатнім, щоб «призначення покарань, пов’язаних з
примусовим трудовим впливом,
не вважалося в Україні примусовою працею», так як Конституція має вищу юридичну силу
стосовно міжнародних договорів
України.
3. Виконання певних робіт
в якості покарання, призначеного за вчинення кримінального правопорушення рішенням
суду не охоплюється поняттям
«примусова чи обов’язкова праця» в інтерпретації ЄСПЛ. Для
цілей Конвенції ЄСПЛ визначає
примусову або обов’язкову працю як «всі види робіт та послуг,
які вимагаються від особи під
погрозою будь-якого покарання, виконати які особа не запропонувала добровільно»2. ЄСПЛ
ECHR, Van der Mussele v. Belgium. – 23 November 1983. – Application no. 8919/80, §32.
2
Key Case-Law Issues: Prohibition of Slavery
and Forced Labour – Article 4 of the Conven1
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пояснює, що термін «примусова праця» стосується фізичного
та психічного примусу, у той час
як «обов’язкова праця» є значно
ширшим за обсягом, але не включає жодних форм правового примусу чи виконання правового
обов’язку3. А щодо ч. 3 ст. 4 Конвенції, то вона не встановлює вичерпного переліку обмежень права, передбаченого ст. 4, а сприяє
визначенню поняття примусова праця, вказавши його негативні ознаки (Karlheinz Schmidt
v. Germany, §22)4. 4 пункти ч. 3
ст. 4 Конвенції, не зважаючи на
їхню різноманітність, базуються на основних ідеях загального блага, соціальної солідарності
та того, що є нормальним за звичайного стану речей5. Покарання, в тому числі у вигляді виправних та громадських робіт, є
різновидом правового примусу,
який застосовується до особи, як
наслідок її вольової поведінки,
яка була оцінена судом як кримінальне правопорушення. А тому
не може вважатися примусовою
чи обов’язковою працею з точки
зору Конвенції.
tion. – Council of Europe/European Court of
Human Rights, 2012. Режим доступу: www.
echr.coe.int. – Р. 7.
3
ECHR, Van der Mussele v. Belgium. – 23 November 1983. – Application no. 8919/80, §34
4
Key Case-Law Issues: Prohibition of Slavery
and Forced Labour – Article 4 of the Convention. – Council of Europe / European Court of
Human Rights, 2012. Режим доступу: www.
echr.coe.int. – Р. 4-5.
5
ECHR (GC), Stummer v. Austria. – 7 July
2011. – Application no. 37452/02, §120.
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Висновок
Підсумовуючи проведений
аналіз відображення фундаментальних категорій «злочин» та
«покарання» у праві Конвенції, можна зробити такі висновки. Держави члени Ради Європи на власний розсуд визнають
коло кримінально-караних діянь та формують систему покарань та інших санкцій, які
можуть бути застосовані до порушників, на національному
рівні. Проте стандарти прав людини, передбачені Конвенцією
в інтерпретації ЄСПЛ, слугують своєрідними межами сфери розсуду держави. Використання Конвенції як «живого інструменту» для посилення захисту прав людини зумовило
тенденцію до певного звуження сфери розсуду держави у вирішенні основних кримінальноправових питань. Зокрема, держава має обов’язок передбачити кримінальну відповідальність за окремі посягання на
основні права людини (наприклад, умисне вбивство, зґвалтування, торгівлю людьми), з
іншого боку – зобов’язана утриматися за певних умов від криміналізації тих діянь, які за

своєю природою є реалізацією
прав передбачених Конвенцією
(наприклад, встановлення кримінальної відповідальності за
використання комуністичної
символіки є невиправданим
втручанням права на свободу
вираження поглядів). Також,
держава не може передбачити у
своєму національному законодавстві без порушення стандартів Конвенції можливість застосування до особи покарання у
вигляді смертної кари, так званого «незменшуваного» довічного позбавлення волі, тілесних покарань та інших видів
покарань, які суперечать ст. 3
Конвенції.
Вплив Конвенції та практики
ЄСПЛ на вирішення питань про
злочин та покарання на національному рівні не обмежується
встановленням меж сфери розсуду держави, але й спрямований на забезпечення дотримання принципу пропорційності на
етапі правозастосування.
Щодо врахування стандартів Конвенції у вирішенні питань про злочин та покарання
в Україні, то доводиться констатувати, що окремі положення кримінального закону та/або
практика його застосування порушують гарантії, передбачені
Конвенцією. Це стосується доповнення КК України ст. 436-1,
довічного позбавлення волі, забезпечення балансу приватних
та публічних інтересів у призначенні конфіскації майна,
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Отже, призначення судами
України покарання у вигляді
громадських чи виправних робіт на підставі кримінального
закону не порушує, передбачену ст. 4 Конвенції заборону рабства та примусової праці.
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тощо. Більшість згаданих суперечностей можуть бути усунені на етапі правозастосування,
і лише окремі з них потребують
1.
2.

3.

4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.

втручання законодавця, але це
тема для подальших наукових
досліджень.
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Abstract
The article is devoted to the problem of the violation of the right of the defence in
criminal procedure. This violation could be in criminal act’ form (Art. 374 of UCC).
These criminal activities are dangerous and critical to defence party in criminal procedure, because it could block possibilities of the accused person. The violation of the
right of the defence could connected with other criminal acts commitment: interference with activity of a defense attorney or legal agent (Art. 397 of UCC), threats or
violence against a defense attorney or legal agent (Art. 398 of UCC), willful destruction or impairment of property owned by a defense attorney or legal agent (Art. 399
of UCC), trespass against life of a defense attorney or legal agent in connection with
their activity related to the administration of justice (Art. 400 of UCC). Contents of
the violation of the right of the defence is depended on the state’ forms of criminal
procedure – adversarial, inquisitional or mixed form. Because of this, rights of parties and court are changed in Ukrainian Criminal Procedure Code – from accusatorial
to adversarial direction.
Solution of this problem is also connected with judicial and case law practice. Authors are researched Ukrainian Criminal Procedure Code, Law of Ukraine “On the Bar
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ного, виправданого, особи,
стосовно якої передбачається
застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, а
також особи, стосовно якої передбачається розгляд питання
про видачу іноземній державі
(екстрадицію).

первопечатный

Вступ
Україна є суверенною і незалежною, демократичною, соціальною і правовою державою,
в якій людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються
найвищою соціальною цінністю; права і свободи людини та
їх гарантії визначають зміст і
спрямованість діяльності держави; держава відповідає перед людиною за свою діяльність;
утвердження і забезпечення
прав і свобод людини є головним
обов’язком держави; усі люди є
вільні і рівні у своїй гідності та
правах; права і свободи людини
і громадянина, закріплені Конституцією, не є вичерпними,
є невідчужуваними та непорушними, гарантуються і не можуть
бути скасовані (ст.ст. 1, 3, 21,
22 Конституції України).
До основних конституційних
прав віднесено закріплене ст. 59
Конституції України право на
професійну правничу допомогу,
яка у випадках, передбачених
законом, надається безоплатно.
При цьому кожному гарантовано право на вільний вибір захисника своїх прав. Відповідно ж до ч. 1 ст. 45 КПК України
захисником є адвокат, який
здійснює захист підозрюваного, обвинуваченого, засудже-
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and Practice of Law” and judicial practice of European Court of Human Rights, Constitutional Court of Ukraine and Supreme Court of Ukraine.
Key words. Criminal law, criminalistics, criminal procedure model, the right of the
defence, adversarial principle, trial, attorney, barrister, judicial practice.

Модель кримінального
процесуального законодавства
За висловлюванням Р. С. Бєлкіна, адвокати є “санітарами”
судочинства1, роль яких неможливо переоцінити. Адже саме
від них законодавець очікує на
своєчасне запобігання судовим
помилкам, коли до відповідальності притягається невинувата
особа, коли покарання не відповідає ступеню суспільної небезпеки вчиненого, коли слідчий
або суд ігнорують обставини, що
виключають можливість кримінального переслідування чи
пом’якшують покарання. Одним із найважливіших завдань
судової реформи слід визнати
створення умов для повної реалізації принципу змагальності
в кримінальному судочинстві
Белкин Р. С. Криминалистика: проблемы
сегодняшнего дня. Злободневные вопросы
российской криминалистики. – М.: НОРМА,
2001. – С. 196.
1
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і розширення можливостей захисту у повному обсязі реалізовувати свою процесуальну
функцію. Змагання на рівних
і є реалізацією одного з наріжних каменів кримінального
процесу – принципу змагальності1. КПК України розкриває змагальність через самостійне обстоювання стороною
обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій,
прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими
цим Кодексом (ч. 1 ст. 22), а
також те, що сторони кримінального провадження мають
рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань,
скарг, а також на реалізацію
інших процесуальних прав…
(ч. 2. ст. 22). Положеннями
ч. 1 ст. 26 КПК України гарантовано, що сторони кримінального провадження є вільними у
використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених
цим Кодексом. Суд, при цьому, –
«зберігаючи об’єктивність та
неупередженість, створює необхідні умови для реалізації
сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обов’язків» (ч. 6 ст. 22
КПК України).
Від реалізації на практиці
принципу змагальності залеБелкин Р. С. Криминалистика: проблемы
сегодняшнего дня. Злободневные вопросы
российской криминалистики. – М.: НОРМА,
2001. – С. 195, 196, 201.
1
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жить форма і зміст кримінального судочинства (провадження). Поряд із цим принципом
закріплено наступні загальні
засади кримінального провадження, від яких залежить обсяг прав та обов’язків сторони
захисту, підозрюваного, обвинуваченого, підсудного – верховенство права, законність,
рівність перед законом і судом,
забезпечення права на захист,
диспозитивність, тощо.
Так, відповідно до ст. 20 КПК
України обвинувачений має
право на захист, яке полягає у
наданні йому можливості надати усні або письмові пояснення
з приводу підозри чи обвинувачення, право збирати і подавати
докази, брати особисту участь
у кримінальному провадженні,
користуватися правовою допомогою захисника, а також реалізовувати інші процесуальні
права, передбачені цим Кодексом. Слідчий, прокурор, слідчий
суддя, суд зобов’язані роз’яснити обвинуваченому його права та забезпечити право на кваліфіковану правову допомогу з
боку обраного ним або призначеного захисника. У випадках,
передбачених цим Кодексом та/
або законом, що регулює надання безоплатної правової допомоги, обвинуваченому правова допомога надається безоплатно за
рахунок держави.
Наявність процесуального закріплення принципу змагальності та інших загальних засад
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Форми порушення права на
захист
Реалії процесу реформування судочинства в Україні
містять випадки протидії адвокатській діяльності у кримінальному провадженні. Така
протидія диктується самою
змагальністю в кримінальному судочинстві і як наслідок –
конфліктом інтересів із стороною обвинувачення. Однак
не тільки слідчий або прокурор, а й суддя або присяжний
за своїм процесуальним статусом можуть порушити право
підозрюваного, обвинуваченого (підсудного) на захист. Грубе
порушення права на захист в
Україні визнається злочином
(ст. 374 КК України). Поряд із
цим складом злочину передбачено кримінальну відповідальність за втручання в діяльність
захисника або представника особи (ст. 397 КК України).
Причому кінцевою метою втручання в діяльність захисника часто є порушення права підозрюваного, обвинуваченого
(підсудного) на захист.
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на тому, що дані криміналістики мають успішно використовуватися не лише стороною обвинувачення, але й стороною
професійного захисту1.
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кримінального судочинства
(провадження) в КПК України продовжує перехід з інквізиційної до змагальної державної
моделі кримінального процесуального законодавства. Результатом застосування такого законодавства є вирішення / не
вирішення застарілих та поява
нових проблем кримінального
процесу.
Важливим є те, що зміни кримінально-процесуальної форми
тягнуть за собою зміни у кримінальному праві, криміналістиці та інших науках, які надають
рекомендації щодо кваліфікації, розслідування, судового розгляду, виконання рішень, здійснення правового, методичного, тактичного, технічного, експертного забезпечення діяльності учасників судочинства. Так,
через зміни у КПК України у
кримінальному законодавстві
фактично з’явився новий інститут – кримінального проступку
(ст. ст. 3, 38 КПК України). Зміни підходів до форм кримінального судочинства (провадження) потягнули зміни підходів до
удосконалення і розвитку криміналістичної тактики і методики, ліквідації “обвинувальної” акцентуації їх положень і
рекомендацій. У зв’язку з цим
В. Ю. Шепітько ставить питання про доцільність формування
«змагальної» криміналістики
(криміналістики для різних сторін кримінального провадження), справедливо наголошуючи

Шепітько В. Ю. Змагальна модель досудового розслідування: ілюзія або реальність //
Теорія та практика судової експертизи і криміналістики : зб. наук. пр. – Вип. 15. – Х.:
Право, 2015. – С. 12.
1
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За статистичними даними Генеральної прокуратури України
було зареєстровано кримінальних проваджень: 1) за ст. 374 КК
України у 2014 р. – 1; у 2015 р. –
2; у січні-жовтні 2016 р. – 4;
2) за ст. 397 КК України у 2014 р. –
23; у 2015 р. – 41; у січні-жовтні
2016 р. – 57. На тлі збільшення
кількості зареєстрованих грубих
порушень права підозрюваного, обвинуваченого, підсудного
на захист та пов’язаним з ним –
втручанням в діяльність захисника або представника особи,
збільшується кількість випадків інших порушень права особи на захист. Реалізація права
обвинуваченого на справедливий суд часто ускладнюється, а
інколи стає неможливим.
Особливою формою порушення права на захист та втручання
в діяльність захисника чи представника особи можуть розглядатися злочини, передбачені ст.
ст. 398-400 КК України. За даними Генеральної прокуратури
України було зареєстровано погрозу або насильство щодо захисника чи представника особи
(ст. 398 КК України) у 2014 р. –
14; у 2015 р. – 23; у січні-жовтні
2016 р. – 29; умисне знищення
або пошкодження майна захисника чи представника особи
(ст. 399 КК України) у 2014 р. –
2; у 2015 р. – 4; у січні-жовтні
2016 р. – 3; посягання на життя захисника чи представника особи у зв’язку з діяльністю,
пов’язаною з наданням правової
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допомоги (ст. 400 КК) у 2014 р. –
0; у 2015 р. – 3; у січні-жовтні
2016 р. – 0.
Адвокатській практиці відомі
й інші форми порушення права
на захист та втручання в діяльність захисника чи представника особи, які прямо не передбачаються КК України і не
визнаються злочином. Форми
незаконної протидії підозрюваному, обвинуваченому, підсудному, захисту та захиснику у реалізації їх прав залежать
від їх правового статусу (прав,
обов’язків та відповідальності),
регламентованого КПК України, іншими Законами України
та розкритого практикою Верховного Суду України, Конституційного Суду України та
Європейського суду з прав людини. Блокування реалізації
законних прав та виконання
обов’язків в конкретному кримінальному провадженні може
свідчити про порушення права
особи на захист та / або втручання в діяльність захисника.
Законом України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» (пп. 1, 2 ч. 1 ст. 1, ч. 1 ст. 4)
врегульовано, що адвокат – це
фізична особа, яка здійснює адвокатську діяльність на підставах та в порядку, що передбачені цим Законом. Адвокатська
діяльність – незалежна професійна діяльність адвоката щодо
здійснення захисту, представництва та надання інших видів правової допомоги клієнту,
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адвокатської діяльності документами та матеріалами, крім
тих, що містять інформацію з
обмеженим доступом; складати заяви, скарги, клопотання,
інші правові документи та подавати їх у встановленому законом порядку; доповідати клопотання та скарги на прийомі
в посадових і службових осіб
та відповідно до закону одержувати від них письмові мотивовані відповіді на ці клопотання і скарги; бути присутнім
під час розгляду своїх клопотань і скарг на засіданнях колегіальних органів та давати пояснення щодо суті клопотань
і скарг; збирати відомості про
факти, що можуть бути використані як докази, в установленому законом порядку запитувати, отримувати і вилучати речі,
документи, їх копії, ознайомлюватися з ними та опитувати
осіб за їх згодою; застосовувати технічні засоби, у тому числі для копіювання матеріалів
справи, в якій адвокат здійснює
захист, представництво або надає інші види правової допомоги, фіксувати процесуальні дії,
в яких він бере участь, а також
хід судового засідання в порядку, передбаченому законом; користуватися іншими правами,
передбаченими цим Законом та
іншими законами.
Загальні правила участі захисника у кримінальному провадженні закріплені у ст. 46
КПК України, частиною 4 якої
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яка здійснюється на принципах
верховенства права, законності, незалежності, конфіденційності та уникнення конфлікту
інтересів. Пунктом 3 ч. 1 ст. 19
Закону до видів адвокатської діяльності віднесено захист прав,
свобод і законних інтересів обвинуваченого.
Для ефективного здійснення адвокатської діяльності адвокат наділений широким переліком професійних прав. Так,
пунктами 2-8, 11 ч. 1 ст. 20 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»
гарантовано, що під час здійснення адвокатської діяльності адвокат має право вчиняти
будь-які дії, не заборонені законом, правилами адвокатської
етики та договором про надання правової допомоги, необхідні
для належного виконання договору про надання правової допомоги, зокрема: представляти і
захищати права, свободи та інтереси фізичних осіб, права та
інтереси юридичних осіб у суді,
органах державної влади та органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від
форми власності, громадських
об’єднаннях, перед громадянами, посадовими і службовими
особами, до повноважень яких
належить вирішення відповідних питань в Україні та за її
межами; ознайомлюватися на
підприємствах, в установах і організаціях з необхідними для
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визначено, що захисник користується процесуальними правами обвинуваченого, захист
якого він здійснює, крім процесуальних прав, реалізація яких
здійснюється безпосередньо обвинуваченим і не може бути доручена захиснику, з моменту
надання документів, передбачених ст. 50 цього Кодексу, слідчому, прокурору, слідчому судді, суду.
Своєю чергою, права обвинуваченого (підсудного) – особи,
обвинувальний акт щодо якої
переданий до суду в порядку,
передбаченому ст. 291 КПК
України, систематизовано у положеннях ст. 42 цього Кодексу. До їх переліку віднесено,
зокрема, право: заявляти клопотання про проведення процесуальних дій, про забезпечення
безпеки щодо себе, членів своєї
сім’ї, близьких родичів, майна,
житла тощо; ознайомлюватися
з матеріалами досудового розслідування в порядку, передбаченому ст. 221 цього Кодексу,
та вимагати відкриття матеріалів згідно зі ст. 290 цього Кодексу; одержувати копії процесуальних документів та письмові
повідомлення; ознайомлюватися з журналом судового засідання та технічним записом судового процесу, які йому зобов’язані
надати уповноважені працівники суду, і подавати щодо них
свої зауваження; оскаржувати
в установленому цим Кодексом
порядку судові рішення та іні-
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ціювати їх перегляд, знати про
подані на них апеляційні та касаційні скарги, заяви про їх перегляд, подавати на них заперечення тощо.
Право обвинуваченого
на справедливий суд крізь
призму судової практики
Згідно з ч. 3 ст. 23 Закону
України «Про адвокатуру та
адвокатську діяльність» органи державної влади, їх посадові і службові особи у відносинах з адвокатами зобов’язані
дотримуватися вимог Конституції України та законів України, Конвенції Ради Європи про
захист прав людини і основоположних свобод 1950 року та протоколів до неї, згоду на обов’язковість яких надано Верховною
Радою України, практики Європейського суду з прав людини.
Відповідно до п. 3 ст. 6 Конвенції про захист прав людини
і основоположних свобод «кожний обвинувачений у вчиненні кримінального правопорушення має щонайменше такі
права: a) бути негайно і детально поінформованим зрозумілою для нього мовою про
характер і причини обвинувачення, висунутого проти нього; b) мати час і можливості,
необхідні для підготовки свого захисту; c) захищати себе
особисто чи використовувати
юридичну допомогу захисника, вибраного на власний розсуд, або – за браком достатніх
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нально-правовий аспект)1, яке
містить посилання на тлумачення даної норми в конкретних рішеннях Європейського суду з
прав людини.
Важливим для правозастосувача є не тільки факт проголошення окремих приписів
Конвенції, які у більшості своїй
прямо передбачені в Конституції або КПК України, а саме розкриття положень Конвенції через практику Європейського суду
з прав людини. Так, в п.п. 256261 Керівництва до ст. 6 Конвенції Європейського суду з прав
людини – право на справедливий суд (кримінально-правовий аспект) містяться такі тлумачення права обвинуваченого
мати час і можливості, необхідні для підготовки свого захисту
(пп. (b) п. 3 ст. 6 Конвенції).
Підпункт (b) пункту 3
статті 6 Конвенції2 стосується двох елементів належного
захисту, а саме питань засобів
і часу. Це положення передбачає, що ефективний захист обвинуваченого передбачає будьякі «необхідні» для підготовки
до суду дії. Обвинувачений повинен мати можливість організувати свій захист належним
чином і без обмеження можливості пред’явити всі відповідні
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коштів для оплати юридичної допомоги захисника – одержувати таку допомогу безоплатно, коли цього вимагають
інтереси правосуддя; d) допитувати свідків обвинувачення або вимагати, щоб їх допитали, а також вимагати
виклику й допиту свідків захисту на тих самих умовах,
що й свідків обвинувачення;
e) якщо він не розуміє мови,
яка використовується в суді,
або не розмовляє нею, – одержувати безоплатну допомогу
перекладача».
Дане положення Конвенції знаходить свій вияв через
те, що ст. 17 Закону України
«Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» від
23.02.2006 № 3477-IV передбачає, що суди застосовують
при розгляді справ Конвенцію
та практику Суду як джерело права. Так само у ст. 2 цього Закону вказується на те, що
рішення Європейського Суду з
прав людини є обов’язковим для
виконання Україною відповідно
до статті 46 Конвенції. Враховуючи те, що кримінальне процесуальне законодавство України
застосовується з урахуванням
практики Європейського суду
з прав людини (ч. 5 ст. 9 КПК
України), необхідно звернутися
до п.п. 232-349 Керівництва до
статті 6 Конвенції Європейського суду з прав людини – право на справедливий суд (кримі-

Оф. сайт Європейського суду з прав людини: http://www.echr.coe.int/Documents/Guide_
Art_6_criminal_ENG.pdf
2
Кожний обвинувачений у вчиненні кримінального правопорушення має щонайменше право b) мати час і можливості, необхідні для підготовки свого захисту.
1
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аргументи в суді, тим самим
впливаючи на результати судового розгляду (Кан проти Австрії
(Can v. Austria), пункт 53; Грегасевіч проти Хорватії (Gregacevic
v. Croatia) , пункт 51). Питання
відповідності часу та коштів,
наданих обвинуваченому, повинен оцінюватися з урахуванням обставин конкретної справи (Іглін проти України (Iglin v. Ukraine), пункт
65; Галстян проти Вірменії
(Galstyan v. Armenia), пункт
84). Підпункт (b) пункту 3 статті 6 захищає обвинуваченого від поспішного суду (Крочер і Моллер проти Швейцарії
(ріш.) (Krocher and Moller v.
Switzerland (dec.)); Бонз проти Швейцарії (ріш.) (Bonzi v.
Switzerland (dec.))). Хоча важливо здійснювати судовий розгляд в розумний строк, це не
повинно бути зроблено за рахунок процесуальних прав однієї
зі сторін (ВАТ Нафтова компанія Юкос проти Росії (OAO
Neftyanaya Kompaniya Yukos v.
Russia), пункт 540). Оцінюючи
час, наданий обвинуваченому
для підготовки захисту, слід
враховувати предмет і стадію судового розгляду, а також
складність справи (Грегасевіч
проти Хорватії (Gregacevic v.
Croatia), пункт 51). Крім того,
необхідно враховувати робочий
розклад, проте цілком виправдано вимагати від захисника
внести деяке коректування в
робочий графік з урахуванням
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особливої терміновості певної
справи (Маттік протии Німеччини (ріш.) (Mattick v. Germany
(dec.)). Підпункт (b) пункту 3
статті 6 не вимагає, щоб підготовка до судового розгляду
була завершена до першого слухання. Хід судового розгляду не
може бути повністю розпланований заздалегідь і може включати елементи, які не були враховані і зажадають додаткової
підготовки сторін (Маттік проти Німеччини (реш.) (Mattick
v. Германіі (dec.)). Стороні захисту має бути надано додатковий час після виникнення
певних обставин під час судового розгляду для коригування позиції, підготовки клопотання,
оскарження і т. ін. (Міміношвілі проти Росії (Miminoshvili v.
Russia), пункт 141). Такі «обставини» можуть включати
зміну обвинувачення (Пеліссьє
і Сассо проти Франції [БП]
(Pelissier and Sassi v. France
[GC]), пункт 62), поява нових доказів (Г. Б. проти Франції (GB v.
France), пункти 60-62) або зміна думки експерта в ході судового розгляду (там само, пункти
69-70).
Дана позиція Європейського
суду з прав людини корелюється позицією Конституційного
Суду України (КСУ) та Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ (ВССУ).
У п. 4.3 Рішення КСУ у справі
за конституційними поданнями

51

первопечатный

Згідно із Інформаційним листом ВССУ від 25.09.2015 «Про
судову практику забезпечення
права на захист у кримінальному провадженні» відповідно до абз. 10 встановлено, що
«належна реалізація права на
захист у кримінальному провадженні вимагає застосування
практики ЄСПЛ, згідно з правовою позицією якого, відображеною, зокрема, у п. 262 рішення
ЄСПЛ від 21 квітня 2011 року
у справі «Нечипорук і Йонкало проти України», «право кожного обвинуваченого у вчиненні
злочину на ефективний захист,
наданий захисником…, є однією з основних ознак справедливого судового розгляду». Також у п. 89 рішення ЄСПЛ від
13 лютого 2001 року у справі
«Кромбах проти Франції» вказано, що «хоча право кожної особи, обвинувачуваної у вчиненні
кримінального правопорушення, на ефективний захист адвокатом не є абсолютним, воно
становить одну з головних підвалин справедливого судового
розгляду».
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47 та 50 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) частин шостої, сьомої
статті 218 Кримінально-процесуального кодексу України
(справа про ознайомлення обвинуваченого і захисника з матеріалами кримінальної справи) від 18.01.2012 № 1-4/2012
зазначається, що «ознайомлення обвинуваченого чи його захисника з матеріалами справи є
елементом кримінального судочинства і його порядок відповідно до пункту 14 частини першої
статті 92 Конституції України
визначається законами України. Відтак право на таке ознайомлення не є абсолютним… Ознайомлення обвинуваченого чи
його захисника з матеріалами
справи в межах розумних строків відповідає завданням кримінального судочинства… Це, з
одного боку, забезпечує реалізацію прав і свобод людини і громадянина, а з іншого – вимагає
від особи відповідальної поведінки, зумовленої законними
потребами, інтересами інших
осіб (зокрема, потерпілого) та
суспільства в цілому». Конституційний Суд України в п.п. 5-7
цього рішення також послався на практику Європейського суду з прав людини (рішення
від 23 квітня 1997 року у справі
«Ван Мехелен та інші проти Нідерландів», від 25 вересня 2008
року у справі «Полуфакін і Чернишов проти Росії»).

Звернення до кваліфікаційнодисциплінарної комісії
адвокатури як форма
порушення права на захист
Окремою формою впливу на
позиції сторони захисту та поведінку захисника в кримінальному провадженні може
бути звернення до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії
Le Criminaliste Premier Imprimeur № 13/2016
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адвокатури. Згідно з ч. 1 ст. 36
Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»
правом на звернення до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії
адвокатури із заявою (скаргою)
щодо поведінки адвоката, яка
може бути підставою для дисциплінарної відповідальності, володіє кожен, кому відомі факти
такої поведінки.
Закон гарантує право на звернення до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури із
заявою (скаргою) щодо поведінки адвоката, яка може бути підставою для дисциплінарної відповідальності, кожному, кому
відомі факти такої поведінки.
А професійна і компетентна
оцінка та кваліфікація дій (поведінки) адвоката в цілях реалізації дисциплінарного провадження є компетенцією відповідної
кваліфікаційно-дисциплінарної
комісії адвокатури.
Загальні умови, підстави та
строк притягнення адвоката
до дисциплінарної відповідальності встановлені ст.ст. 33-42
Закону «Про адвокатуру та адвокатську діяльність». Відповідно до цих правових норм, адвоката може бути притягнуто до
дисциплінарної відповідальності у порядку дисциплінарного
провадження з підстав, передбачених цим Законом; дисциплінарне провадження стосовно
адвоката здійснюється кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури за адресою
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робочого місця адвоката, зазначеною в Єдиному реєстрі адвокатів України і є процедурою
розгляду письмової скарги, яка
містить відомості про наявність
у діях адвоката ознак дисциплінарного проступку.
Підставою для притягнення
адвоката до дисциплінарної відповідальності є вчинення ним
дисциплінарного проступку. Дисциплінарним проступком адвоката може бути: порушення вимог несумісності; порушення
присяги адвоката України; порушення правил адвокатської етики; розголошення адвокатської
таємниці або вчинення дій, що
призвели до її розголошення; невиконання або неналежне виконання своїх професійних обов’язків; невиконання рішень органів
адвокатського самоврядування;
порушення інших обов’язків адвоката, передбачених законом1.
З огляду на це варто зауважити, що згідно з положеннями п.п. 1, 10, 14 і 17 ст. 23
цього Закону професійні права, честь і гідність адвоката гарантуються та охороняються Конституцією України, цим Законом та
іншими законами, зокрема: забороняються
будь-які втручання і перешкоди здійсненню
адвокатської діяльності; забороняється внесення подання слідчим, прокурором, а також
винесення окремої ухвали (постанови) суду
щодо правової позиції адвоката у справі; забороняється притягати до кримінальної чи
іншої відповідальності адвоката (особу, стосовно якої припинено або зупинено право на
заняття адвокатською діяльністю) або погрожувати застосуванням відповідальності
у зв’язку із здійсненням ним адвокатської
діяльності згідно із законом; дисциплінарне
провадження стосовно адвоката здійснюється в особливому порядку.
1
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плінарну справу стосовно адвоката не може бути порушено за
заявою (скаргою), що не містить
відомостей про наявність ознак
дисциплінарного проступку адвоката, а також за анонімною
заявою (скаргою).
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Зрозуміло, що сам факт звернення до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури
та можливе прийняте рішення у вигляді накладення на адвоката дисциплінарного стягнення у формі зупинення або
позбавлення права на заняття
адвокатською діяльністю (фактично позбавлення права на
професію) є серйозним засобом
психологічного впливу на адвоката, який виконує свої професійні функції. «Порушення
правил адвокатської етики»,
«невиконання або неналежне
виконання своїх професійних
обов’язків», «порушення інших
обов’язків адвоката, передбачених законом» є досить широкими, не конкретизованими категоріями та можуть тлумачитися
як особою, що подає заяву, так
і кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури, неоднаково або упереджено в типових ситуаціях, які трапляються у практиці комісії.
Необхідно відзначити, що за
ч. 2 ст. 36 Закону України «Про
адвокатуру та адвокатську діяльність» не допускається зловживання правом на звернення
до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, у тому
числі ініціювання питання про
дисциплінарну відповідальність
адвоката без достатніх підстав, і
використання зазначеного права як засобу тиску на адвоката
у зв’язку із здійсненням ним адвокатської діяльності. Дисци-

Висновки
Дослідження порушення права на захист дозволило вказати на залежність даного діяння від форми кримінального
судочинства (провадження).
Модель кримінального судочинства на теперішній час характеризується переходом від
інквізиційної до змагальної.
Така модель відповідно до чинного КПК України може мати
лише змішану форму. Від моделі кримінального судочинства
залежить кількість та якість
прав, які надаються сторонам
захисту, обвинувачення та суду
в кримінальному провадженні.
Від наданих можливостей залежить прийняття справедливого рішення у справі. Право на
захист, що включає права підозрюваного, обвинуваченого (підсудного) та захисника (адвоката), розкривається не тільки в
КПК України, а й Законі України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність». Даний Закон регулює правові та етичні
основи діяльності адвоката. Порушення права на захист може
супроводжуватися вчиненням
суспільно небезпечних діянь
(ст.ст. 374, 397-400 КК України).
Криміналіст першодрукований № 13/2016
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Для адвокатської практики
важливим стало використання
Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод. Практика Європейського суду з прав людини суттєво
розширює національне кримінальне процесуальне законодавство в частині захисту прав
обвинуваченого, оскільки вре-

1.
2.

3.

гульовує мінімальну кількість
його прав достатніх для справедливого суду. Важливим є те,
що практика Конституційного Суду України та Верховного Суду України корелюється
з нормами міжнародного (європейського) права та практикою Європейського суду з прав
людини.
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Abstract
The article analyses the concept of organization and planning of investigations
of cigarette smuggling crimes, examines different practical aspects of organization
and planning of the investigation. The analysis of criminal cases suggests that the
investigation and planning of cigarette smuggling offences in each particular case
is rather individual because every smuggling offence is different and unique in itself and thus requires different approach to planning and organization.
It needs to be noted that detection of cigarette smuggling relies upon the factual
circumstances, which establish existence of cigarette smuggling. The data received
during the survey and presented in the article show that in their practical activities
the officers from different pre-trial investigations, who are engaged in the investigation of cigarette smuggling offences, give a different assessment of the organizational, technical and other problems encountered during the investigation of cigarette smuggling offences. The data obtained during the survey suggest the existence
of organizational problems as admitted by the officers themselves.
Key words. Cigarette smuggling, organization and planning of the investigation, pre-trial investigation officer.

A pre-trial investigation in
cigarette smuggling cases is the
procedural activity conducted before the trial, which encompasses
the investigation of circumstances related with the determination of the criminal offence, col*

lection of the data relevant for
the clarification of the criminal offence and their procedural
consolidation.
When organizing and leading a pre-trial investigation in
cigarette smuggling cases it is

Поняття організації та планування розслідування контрабанди цигарок, практичні аспекти.
Балтрунене Юргита – прокурор окружної прокуратури міста Каунас (Литва).
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necessary to follow the principles of lawfulness, individuality, mobility, intensity, application of science and technology,
dynamics and performance control since such principles are
directly interrelated. One of
the main documents, which is
associated with the regulation
of organisation and investigation of crimes, is Article 118 of
the Constitution of the Republic of Lithuania1. The said Article lays down that a pre-trial
investigation is organised and
directed, and charges on behalf
of the State in criminal cases
are upheld by prosecutors. In
cases established by law, prosecutors defend the rights and
legitimate interests of the person, society and the State.
When performing their functions, prosecutors are independent and obey only the law. This
constitutional provision has
been transposed to the provisions of Article 164 paragraph
12 of the Code of Criminal Procedure of the Republic of LithThe Constitution of the Republic of Lithuania
became effective on 2 November 1992. Published: Lietuvos Aidas, 1992, No 220 (10-11992); Official Gazette Valstybės Žinios, 1992,
No 33-1014 (30-11-1992)
2
Article 164. Entities of Pre-Trial Investigation 1. Pre-trial investigation shall be conducted by the officers of pre-trial investigation institutions. Pre-trial investigation shall
be organised and directed by a prosecutor. The
prosecutor may decide to conduct the entire or
any part of the pre-trial investigation himself.
Source: (http://www.infolex.lt/ta/10708?nr=1)
[28-08-2016]
1
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uania, which defines the entities of pre-trial investigation3.
The definition of Article 164
of the Code of Criminal Procedure
of the Republic of Lithuania distinguishes three entities involved
in a pre-trial investigation: a pretrial investigation officer, a prosecutor and a pre-trial investigation
judge. The legal provision purifies
the functions performed by the
said entities, i.e.:
– a pre-trial investigation is
conducted by pre-trial investigation officers;
– a pre-trial investigation is
organised and led by a prosecutor, who may decide to conduct
The Police is a universal pre-trial investigation institution, which conducts investigations
of all criminal offences. The Special Investigation Service of the Republic of Lithuania is a
statutory law enforcement institution accountable to the President and Parliament of the Republic of Lithuania that investigates corruption
offences. Other institutions of pre-trial investigation are attributed to the areas of regulation
of Ministries. The Customs Criminal Service is
a specialised institution of the Customs of the
Republic of Lithuania, which conducts pre-trial investigations of criminal offences related
with customs activities. The Military Police is
a law enforcement institution operating within
the National Defence System of the Republic
of Lithuania, is a part of the Lithuanian Armed
Forces and conducts investigations of criminal
offences committed within the National Defence System. The Financial Crime Investigation Service, the State Border Guard Service
and the Fire and Rescue Department are the institutions falling within the area of regulation
of and are subordinate to the Ministry of the Interior. The institutions pursue different goals of
activities and the activities of those institutions
are not related solely to the performance of a
pre-trial investigation.
3
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Code of criminal Procedure of the Republic of
Lithuania (Official Gazette, 2002, No 37-1341)
Article 18. Pre-Trial Investigation Officer
Source: (http://www.infolex.lt/ta/10708?nr=1)
[20-1-2016]

2

1
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that the competence to perform
the acts or decide on the performance of the acts during the pretrial investigation is shared by a
pre-trial investigation officer, a
prosecutor and a pre-trial investigation judge. Under the provisions of Article 172 paragraph
22 of the Code of Criminal Procedure of the Republic of Lithuania, a pre-trial investigation officer must:
1) perform the required acts
in order to ensure expedient and
comprehensive detection of criminal offences;
2) comply with all the instructions given by the prosecutor;
3) report to the prosecutor at
the time fixed by the prosecutor
about the progress of the pre-trial investigation.
The provisions of paragraph 3
of the said Article lay down that
“...The head of the pre-trial investigation institution or its subdivision, shall, based on his competence, organise the activities of
the pre-trial investigation institution or its subdivision and shall
control the procedural activities
of pre-trial investigation officers
so as to ensure the investigation
and detection of the criminal offence within the shortest possible
period of time.”
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the entire or any part of the pretrial investigation himself;
– certain pre-trial investigation acts are conducted by a pretrial judge.
The provisions of Article 18
paragraph 21 of the Code of Criminal Procedure of the Republic of Lithuania lay down that
“The head of the pre-trial investigation institution or its subdivision is a pre-trial investigation officer, who is responsible
for the organisation and control of the work of the officers
of the institution or its subdivision, who are under his direction
and whose main function or one
of the functions is related with
the performance of a pre-trial
investigation.”
In Lithuania a pre-trial investigation is almost always conducted by pre-trial investigation
officers. During the pre-trial investigation, a pre-trial investigation officer has the right to perform the acts prescribed by the
Code of Criminal Procedure of
the Republic of Lithuania with
the exception of the acts that may
be performed only by a prosecutor or a pre-trial judge. Examination of the definitions of the Code
of Criminal Procedure of the Republic of Lithuania, which define
pre-trial investigation, shows

Code of Criminal Procedure of the Republic
of Lithuania (Official Gazette, 2002, No 371341) Article 172. Rights and Duties of PreTrial Investigation Officers Source: (http://
www.infolex.lt/ta/10708?nr=1) [20-11-2016]
A First Printed Criminalist № 13/2016
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Figure 1. Entities of pre-trial investigation1

Article 35 of the Code of Criminal Procedure of the Republic of
Lithuania provides a definition
of the prosecutor: “A prosecutor
shall be the Prosecutor General
of the Republic of Lithuania and
prosecutors under his subordination, who are acting within the
Figure drawn by the author. Entities of pre-trial investigation and their main functions. Pretrial investigation shall commence upon receipt of a complaint, statement or report about
a criminal offence or upon establishing the elements of a criminal offence by a prosecutor
or a pre-trial officer. Article 166. Commencement of Pre-Trial Investigation. Pre-trial investigation shall commence: 1) upon receipt
of a complaint, statement or report about a
criminal offence; Code of Criminal Procedure
Source: (http://www.infolex.lt/ta/10708?nr=3)
[30-08-2016]
1
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limits of their competence in the
criminal procedure”. In the discharge of his official functions
the prosecutor follows the provisions of Article 16 of the Republic of Lithuania Law on the Prosecution Service2.1The rational and
efficient implementation of the
organisation and planning of the
pre-trial investigation requires a
sufficiently clear legal regulation,
coordination of the functions of
For more information see Republic of Lithuania Law on the Prosecution Service. Article
16. Pre-Trial Investigation, Public Prosecution
and Supervision of Enforcement of Judgments.
Republic of Lithuania Law on the Prosecution
Service (Official Gazette, 1994, No 81-1514;
2003, No 42-1919) Online access: source:
(http://www.infolex.lt/ta/4699#Xa5779985be8
d4ec99d1b26b9c9f7089c) [18-11-2016]
2

59

первопечатный

Code of Criminal Procedure of the Republic of Lithuania. Article 1. Aim of the Criminal
Procedure Online access: Source: (http://www.
infolex.lt/ta/10708?nr=1) [17-11-2016]
2
Code of Criminal Procedure of the Republic
of Lithuania. Article 2. Duty to Detect Criminal Offences Code of Criminal Procedure of the
Republic of Lithuania (Official Gazette, 2002,
No 37-1341) Online access: Source: (http://
www.infolex.lt/ta/10708?nr=1) [17-1-2016]
1

the case at hand, detection of cigarette smuggling relies upon the
factual circumstances, which establish existence of cigarette
smuggling. It needs to be noted
that in 2015 the number of cigarette smuggling cases in the Republic of Lithuania near the state
border with the Republic of Belarus remains higher in comparison with the numbers recorded near the state border with the
Russian Federation.
The information presented
in this picture shows the border
crossing-points with the majority of cigarette smuggling cases.
While analysing the situation on
the basis of the border crossingpoints, it needs to be noted that
the number of cigarette smuggling cases increased at Purvėnų
border crossing-point (from 11
to 15), at Dieveniškių border
crossing-point (from 7 to 10), at
Adutiškio border crossing-point
(from 4 to 7), at Tverečiaus border crossing-point (from 1 to 3).
It needs to be noted that the number of cigarette smuggling cases
at Puškų border crossing-point
increased from 1 to 17. On the
territory of this border crossingpoint cigarette smuggling cases are most frequently detected
in the vehicles driving along the
motorways Kaunas – Daugavpils,
Panevėžys – Riga from the Republic of Latvia.
The number of recorded smuggling cases reduced twice at Švenčionių, G. Žagunio, Pavoverės
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organisation, leading and control, competence of the entities
conducting the investigation,
planning of the pre-trial investigation and other acts, which ensure the aim of the criminal procedure and detection of criminal
offences. The aim of the criminal
procedure is regulated by Article 1
of the Code of Criminal Procedure of the Republic of Lithuania1. The aim of the criminal procedure is ensured by performing
the duty to detect criminal offences. This provision, which is of exceptional importance, is regulated
in Article 2 of the Code of Criminal
Procedure of the Republic of Lithuania2. It means that a pre-trial investigation officer and a prosecutor must respond on every occasion of receipt of information
about the possible commission of
the criminal offence.
The analysis of criminal cases
suggests that the investigation
and planning of cigarette smuggling offences in each particular
case is rather individual because
every smuggling offence is different and unique in itself, and
thus requires different approach
to planning and organisation. In

Frühdruck Kriminalist № 13/2016
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Figure 1. Cigarette smuggling cases near the state border with the Republic
of Belarus in 20151 2 3

border crossing-points, and reduced by half at Lavoriškių,
Padvarionių, Kapčiamiesčio border crossing-points. In other placFigure drawn by the author while using the
information from the following source: Information Analysis Division of the Criminal Processes Control Organisation Board of the State
Border Guard Service under the Ministry of the
Interior of the Republic of Lithuania. Analysis of
the Thematic Overview of the Situation near the
State Border in 2015. For more information see:
http://www.pasienis.lt/Analiz%C4%97s%20
ir%20ap%C5%BEvalgos952
2
Situation near the state border with Belarus in
2015. Cases of smuggling through the “green”
border (including the cases of detection of
“ownerless” property).
3
182 cases of smuggling (112 of them in the
“green” border) and 56 cases of detection
of “ownerless” property (55 of them in the
“green” border) were recorded in 2015 near the
state border with Belarus.
1
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es the number of recorded smuggling cases remained similar.
The largest pressure on the safety of the state border is exerted
by the smuggling activity around
Dieveniškių “loop”4.1 When the
experts were asked to give their
assessment of the cigarette smuggling situation near the state border with the Republic of Belarus,
43 cases were recorded on the territories falling within the G. Žagunioand Dieveniškių
border crossing-points. Almost 26 percent of
all smuggling cases through the “green” border with Belarus were recorded at that place.
A great number of seizures are recorded on the
road through the narrowest place of the “loop”,
i.e. near Širvių reference point. Puškų, Purvėnų,
Pavoverės and Lavoriškių border crossingpoint also need to be mentioned – here the number of recorded smuggling cases comprises 37
percent of the smuggling carried through the
“green” border with Belarus.
4
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Figure 2. Cigarette smuggling cases near the state border with
the Russian Federation in 20151 2 3

Figure drawn by the author while using the
information from the following source: Information Analysis Division of the Criminal Processes Control Organisation Board of the State
Border Guard Service under the Ministry of the
Interior of the Republic of Lithuania. Analysis of
the Thematic Overview of the Situation near the
State Border in 2015. For more information see:
http://www.pasienis.lt/Analiz%C4%97s%20
ir%20ap%C5%BEvalgos952
2
Situation near the state border with Russia in
2015. Cases of smuggling through the “green”
border (including the cases of detection of “ownerless” property).
3
24 cases of smuggling (15 of them in the
“green” border) and 12 cases of detection of
“ownerless” property (all of them in the “green”
border) were recorded in 2015 near the state border with Russia. PRICE OF POPULAR CIGARETTE PACKAGE ~ 2.84 EUR LITHUANIA
PACKAGE ~ 2.84 EUR; PRICE OF POPULAR
CIGARETTE PACKAGE ~ 0.87 EUR RUSSIAN FEDERATION. Land frontier monito1

their unambiguous answer was
that “cigarette smugglers most
often choose those state border
crossing points, which have good
access to the state border”. Several experts noted that “individuals most often carry cigarettes
in small quantities (2–8 boxes at
a time). Thus, they seek to avoid
criminal liability since the value
of cigarettes carried by them does
not exceed the amount of 250
MSLs (9500 EUR).”
The information presented in
this picture shows that the number of cigarette smuggling cases
ring systems. UNISASTKSSSea monitoring
system. 5 in 2014, 5 increase, 5 decrease, 5 did
not change, Number of cases.
Le Criminaliste Premier Imprimeur № 13/2016
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recorded at the border crossingpoints near the state border with
the Russian Federation remained
similar as in 2014. However,
Bardinų border crossing-point
needs to be distinguished within
this part of the state border since
the number of smuggling cases is
growing there (from 6 to 14 cases)
if compared with the year 2014.
When the experts were asked to
give their assessment of the cigarette smuggling situation near
the state border with the Russian Federation they noted that
one of the reasons why cigarette
smuggling cases are growing is
that “the same persons, who were
punished for cigarette smuggling
several years ago, were noticed at
the state border again attempting
to engage in the same activity”.
The pre-trial investigation
must be conducted in compliance
with the following main principles: efficiency, impartiality, lawfulness, urgency1. By taking into
account the changing processes
within the society and their effect on the national legal system,
today a pre-trial investigation is
a complex process, which must
rely on scientific and technological achievements and engage all
the required law enforcement authorities. The specialists of various areas and the representatives
Ancelis P. The Influence of Legal Regulation
of Evidence in Protecting the Rights of the Parties to the Proceedings during the Pre-Trial Investigation. // Jurisprudencija, Vilnius, 2006. –
No 11 (89). – P. 8.
1
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of law enforcement authorities
take part in the process of detection of cigarette smuggling offences. The common principles
that are attributed to the organisation of the work exist together
with the specific principles that
are applied for the investigation
of crimes and are characteristic
only to cigarette smuggling offences. They are closely related
with the principles of criminal
procedure. A pre-trial investigation is a rapidly changing process
characterised by dynamics. Pretrial investigation officers and
prosecutors, who take part in the
pre-trial investigation, must follow and respond to the changing
situations, improve their professional qualification, analyse the
practice of Lithuanian courts and
the European Court of Human
Rights the jurisdiction whereof
was recognised by Lithuania.
In order to ensure the rational and efficient pre-trial investigation of cigarette smuggling
offences, Article 118 of the Constitution of the Republic of Lithuania should not be interpreted
forthright; a more rational approach could be to link the daily leading and organisation of
the activities with all branches
within the pre-trial investigation
chain because only the prosecutor’s office must (and does) organise and coordinate the pre-trial investigation throughout the
entire state. The said function is
reflected in the abovementioned
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Ancelis P. Essence of Procedural Functions
and Problems of Compatibility in the Pre-Trial Criminal Procedure // Fair Criminal Procedure: Problematic Aspects. – Vilnius, 2009. –
P. 105-134.
2
For more information see Order of the Prosecutor General of the Republic of Lithuania No I-110 of 11 August 2008 “On the Approval of the Recommendations Regarding the
Commencement of Pre-Trial Investigation and
Procedure of Registration Thereof” Source:
(http://www.infolex.lt/ta/50808#id50808)
[21-11-2016]
1

working at their own discretion
while conducting the investigation of the offence. A more efficient support and control would
be ensured if certain levers of influence and control were given to
the head of the pre-trial investigation institution3.
The following two recommendations of the Prosecutor General are considered to be important for the examination of the
concept of organisation and planning of investigations of cigarette
smugglings offences: “Recommendations on the Organisation and Leading of the Pre-Trial
Investigation”4 and “Recommendations on the Commencement
of the Pre-Trial Investigation
and Procedure of Registration
Thereof”5.
Section 5 of the Recommendations on the Organisation and
Leading of the Pre-Trial Investiga-
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Republic of Lithuania Law on the
Prosecution Service and needs to
be interpreted as one of the main
strategies implemented by the
prosecutor’s office in the area of
criminal prosecutions1.
Nowadays the prosecutor is often named to be “the master of the
case” due to the extensive powers
granted to him by the law; however, the actual situation is that
the prosecutor does not have the
possibilities or any particular
procedural control levers to influence the pre-trial investigation at the initial stage. At the
initial stage of the pre-trial investigation, the information about
the instituted pre-trial investigation reaches the prosecutor later than it reaches the pre-trial investigation officer or the head of
the pre-trial investigation institution2, therefore, any further
planning of the pre-trial investigation and its strategy becomes
impossible, which has a negative
impact on the timely and efficient
investigation. Experience shows
that pre-trial investigation officers usually spend several days

Ancelis P. Essence of Procedural Functions
and Problems of Compatibility in the Pre-Trial Criminal Procedure // Fair Criminal Procedure: Problematic Aspects. – Vilnius, 2009. –
P. 105-134
4
Order of the Prosecutor General of the Republic of Lithuania No I-40 of 25 February 2004
“On the Approval of Recommendations” (Official Gazette, 2004, No 33-1094). Recommendations on the Organisation and Leading of the
Pre-Trial Investigation. New wording since 3
June 2015 (Register of Legal Acts 2015, No
2015-08629) // Online access: Source: (http://
www.infolex.lt/ta/93394) [23-11-2016].
5
Order of the Prosecutor General of the Republic of Lithuania No I-110 of 11 August 2008
“On the Approval of the Recommendations on
the Commencement of Pre-Trial Investigation
and Procedure of Registration Thereof” Source:
(http://www.infolex.lt/ta/50808) [23-11-2016].
3
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tion lays down the following: “Organisation of the pre-trial investigation from the commencement
of the pre-trial investigation until the adoption of the procedural decision by which the pre-trial
investigation is completed, is the
procedural activity performed by
the prosecutor and includes the
prosecutor’s written and oral assignments, decisions and instructions the aim whereof is to ensure
performance of certain pre-trial investigation acts or the entire
pre-trial investigation by the most
efficient and optimum means.
The organisation of the pre-trial investigation by the prosecutor involves decisions on the assignment to conduct a pre-trial
investigation to the specific pretrial investigation institution,
on the acts attributed to the competence of the prosecutor or the
pre-trial investigation judge, on
the necessity to perform and the
term of performance of the acts,
also the decisions on the formation of investigation groups,
joinder or separation of investigations, etc.”
A pre-trial investigation conducted against the persons involved in the commission of cigarette smuggling offences, is
organised while pursuing the following aims:
– to coordinate the acts of
the officers engaged in the
investigation;
– to provide favourable conditions for the investigation; to

Криминалист первопечатный № 13/2016

find, collect and analyse the information, which is significant
for the investigation;
– to solve the tactical tasks
arising in the course of the investigation and to apply the investigation methods in practice.
Like any other activity, a pretrial investigation is of the organisational nature. This is established in the norms of the Code
of Criminal Procedure of the Republic of Lithuania, which strictly regulate the legal grounds of
proving the criminal offence, the
procedure of performance of the
investigation acts, their terms,
control, etc.1 Organisation of the
activities pursues the aim to ensure the rational use of the available means in order to implement the tasks of the pre-trial
investigation.
The results of the survey show
that from the point of view of
pre-trial investigation officers,
the impact on the investigation
of cigarette smuggling offences
is made by organisational, technical and other problems. In order to find out the opinion and
position of pre-trial investigation officers towards the issue of
the survey, they were asked to assess the acts that cause the majority of organisational problems
encountered during the pre-trial
investigation. The results of the
survey show how the pre-trial investigation officers distinguish
Kuklianskis S. Basics of Organisation of Investigation of Crimes. – Vilnius, 1995. – P. 12.
1
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Figure drawn by the author on the basis of
the quantitative survey of the practical work
performed by law enforcement institutions
substantiated by the document content analysis.
2
Quantitative data analysis was performed with
the SPSS (Statistical Package for Social Science), version 21.0. Validation of hypotheses
was performed by using the descriptive statistics, t-test criteria for dependent and independent samples and χ2criterion. The selected material level – 0.05. Exceptions were excluded,
when p meaning was less than 0.1 – in order to
specify the tendencies of the selected answerin
certain officer groups. During this survey (after the assessment of the nature of collected
data) most of the statistical differences were determined with the help of Chi-square criterion.
Besides, the number of officers who participated in the survey is more than 50, therefore the
calculations were made with the help of parameter criteria that are more powerful.
1

первопечатный

and assess the acts that cause the
majority of organisational problems encountered during the pretrial investigation. The opinion
on the said issue is presented in
Figure 2.
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Figure 2. Opinion expressed by the officers about the pre-trial investigation acts
that cause the majority of organisational, technical and other problems during
the investigation of criminal offences related with cigarette smuggling1 2

Figure 2 shows that the majority of organisational, technical and other problems during
the investigation of the criminal
offences related with cigarette
smuggling are faced by the officers while conducting the search,
covert acts and on-spot verification of evidence. The officers distinguished search as the pre-trial investigation act that causes
the majority of organisational
problems. This tendency is upheld by the analysis of criminal
cases, which shows that after
the seizure of the cargo containing smuggled cigarettes or apprehension of the persons carrying
smuggled cigarettes, the searches, which may range from several
to dozen searches, are conducted
at the same time in different places, which are often within the distance of up to 200 kilometres from
Криминалист первопечатный № 13/2016
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the location of the pre-trial investigation institution. In addition
to this, the officers also noted
that in order to achieve the maximum results during the search,
it is usually inexpedient to assign
the performance of the search to
another pre-trial investigation
institution, which is located in a
different place. In such cases the
officers face organisational problems, which in separate cases prevent expeditious achievement of
maximum results.
Less problematic for the officers are the acts of identification parade, assignment of examination of items, confrontation
and inspection of the scene of the
event. Interrogations of witnesses, examination of the scene of
the event, interrogations of suspects and seizure cause the minority of organisational, technical and other problems during the
investigation of criminal offences related with cigarette smuggling cases.
The results of the survey also
showed, see Tables 1-3,the attitude of the officers towards the
acts of pre-trial investigation,
which cause the majority of organisational, technical and other problems during the investigation of criminal offences related
with cigarette smuggling cases,
depending on the law enforcement institution, where the officers work, their education or
working experience in the area of
pre-trial investigation.

A First Printed Criminalist № 13/2016

The analysis of statistically
significant results received during the survey shows that (see
Table 1) the police officers face
more problems while conducting interrogations of witnesses, interrogations of suspects
(here the tendency is observed,
p<0.1), on-spot verification of
evidence, search and identification parade (here the tendency
is observed, p<0.1) if compared
with the officers of the State
Border Guard Service. Meanwhile, the officers of the State
Border Guard Service face more
difficulties while conducting
seizures, if compared with the
police officers.
Statistically significant data
also show that the customs officers encounter more difficulties while conducting the search,
if compared with the officers of
the State Border Guard Service,
meanwhile the officers of the
State Border Guard Service face
more difficulties while conducting interrogations of witnesses, if compared with the customs
officers (here the tendency is observed, p<0.1).
Besides, the survey results revealed statistically significant
data that the police officers face
more difficulties while conducting interrogations of suspects,
if compared with the customs
officers.
The data obtained during the
survey suggest that in their practical activities the officers from
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2. Police

Average (st.tolerances)
Average on the basis of the
assessment of complexity

t (p1*2)

t (p1*3)

t (p2*3)

Examination of the
scene of the event

6.54
(3.68)

6.87
(3.49)

6.67 (3.63)

-0.77
(0.440)

-0.15
(0.878)

0.24
(0.806)

Inspection of the scene
of the event

6.01
(3.12)

5.93
(3.08)

7.05 (3.39)

0.21
(0.833)

-1,41
(0.158)

-1.51
(0.132)

Interrogations
of witnesses

7.81
(3.23)

8.84
(2.99)

8.86 (2.47)

-2.76
(0.006)

-1.75
(0.090)

-0.02
(0.979)

Interrogations
of suspects

6.82
(2.76)

6.23
(2.82)

7.48 (2.04)

1.74
(0.083)

-1.05
(0.295)

-2.42
(0.021)

On-spot verification
of evidence

5.46
(2.26)

4.81
(2.71)

4.62 (2.61)

2.14
(0.033)

1.56
(0.120)

0.29
(0.769)

Confrontation

6.20
(2.71)

5.83
(3.12)

5.48 (2.89)

1.03
(0.300)

1.13
(0.257)

0.48
(0.628)

Seizure

6.10
(2.41)

6.74
(2.56)

6.67 (1.79)

-2.13
(0.034)

-1.28
(0.207)

0.16
(0.870)

Search

4.93
(2.77)

4.20
(2.33)

3.57 (2.20)

2.37
(0.018)

2.15
(0.033)

1.15
(0.251)

Assignment of
examination of items

5.77
(3.13)

6.23
(2.67)

5.86 (3.11)

-1.31
(0.188)

-0.11
(0.910)

0.58
(0.562)

Identification parade

5.92
(3.31)

5.24
(3.15)

5.38 (3.48)

1.72
(0.086)

0.69
(0.491)

-0.18
(0.854)

Covert acts of pre-trial
investigation

4.45
(3.76)

5.07
(3.18)

4.38 (3.26)

-1.49
(0.137)

0.08
(0.935)

0.91
(0.360)

different pre-trial investigation
institutions, who are engaged
in the investigation of cigarette
smuggling offences, give a different assessment of the organTable drawn by the author on the basis of
the analysis of survey results.
1

3. Customs

первопечатный

Acts of pre-trial
investigation

1. State
Border
Guard
Service
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Table 1.
Attitude by the officers employed in different law enforcement institutions
towards the acts of pre-trial investigation, which cause the majority
of organisational, technical and other problems during the investigation
of criminal offences related with cigarette smuggling cases1

isational, technical and other
problems encountered during the
investigation of cigarette smuggling offences. The data obtained
during the survey suggest the existence of organisational problems as admitted by the officers
themselves.
A First Printed Criminalist № 13/2016
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Table 2.
Attitude by the officers with different educational background towards the acts
of pre-trial investigation, which cause the majority of organisational, technical
and other problems during the investigation of criminal offences related with
cigarette smuggling cases1
Legal education
Acts of pre-trial investigation

Other

Averages (st. tolerance)
Average on the basis of the
assessment of complexity

t (p)

Examination of the scene of the event

6.83 (3.60)

6.32 (3.58)

1.11 (0.267)

Inspection of the scene of the event

6.16 (3.11)

5.77 (3.16)

0.97 (0.329)

Interrogations of witnesses

8.28 (3.02)

8.38 (3.36)

-0.25 (0.797)

Interrogations of suspects

6.60 (2.75)

6.68 (2.79)

-0.22 (0.826)

On-site verification of evidence

5.17 (2.48)

5.02 (2.56)

0.47 (0.637)

Confrontation

5.99 (2.72)

6.02 (3.31)

-0.09 (0.926)

Seizure

6.44 (2.42)

6.32 (2.53)

0,38 (0.703)

Search

4.55 (2.52)

4.48 (2.77)

0.21 (0,830)

Assignment of examination of items

5.82 (3.06)

6.33 (2.64)

-1.44 (0.149)

Identification parade

5.67 (3.33)

5.43 (3.11)

0.59 (0.555)

Covert acts of pre-trial investigation

4.48 (3.61)

5.24 (3.17)

-1.80 (0.073)

The results of the survey revealed that, as seen in Table 2,the
attitude of the officers with different educational backgrounds
towards the acts of pre-trial investigation which cause the majority of organisational, technical and other problems during the
investigation of criminal offences related with cigarette smuggling cases, was significantly
similar. Despite this, there is a
tendency (p<0.1) that covert acts
of pre-trial investigation were assessed by the officers with legal
educational background as being
more complex, if compared with
the officers without the legal educational background. Although
Table drawn by the authoron the basis of the
analysis of survey results.
1

Frühdruck Kriminalist № 13/2016

the assessment of application of
covert acts of pre-trial investigation did not result in the establishment of any statistically significant differences (p ꞊ 0,073),
such tendency still shows that
pre-trial investigation officers
without the legal education background give statistically less significant assessment of covert acts
of pre-trial investigation during the investigation of cigarette
smuggling criminal offences. In
our opinion this tendency must
be taken into account when considering the issue of whether the
officers without the legal educational background have sufficient competence during the
investigation of such criminal
offences.
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Acts of pre-trial investigation

Average (st.tolerance)
Average on the basis of the
assessment of complexity

t (p)

Examination of the scene of the event

6.71 (3.41)

6.66 (3.79)

0.11 (0.906)

Inspection of the scene of the event

6.11 (3.09)

5.98 (3.17)

0.35 (0.721)

Interrogations of witnesses

8.50 (3.11)

8.10 (3.12)

1.10 (0.270)

Interrogations of suspects

6.45 (2.94)

6.82 (2.54)

-1.17 (0.241)

On-spot verification of evidence

5.22 (2.53)

5.03 (2.47)

0.62 (0.531)

Confrontation

6.03 (2.87)

5.96 (2.94)

0.22 (0.826)

Seizure

6.31 (2.55)

6.51 (2.34)

-0.69 (0.485)

Search

4.39 (2.64)

4.69 (2.54)

-1.01 (0.312)

Assignment of examination of items

5.83 (3.02)

6.13 (2.88)

-0.87 (0.384)

Identification parade

5.84 (3.10)

5.34 (3.43)

1.33 (0.182)

Covert acts of pre-trial investigation

4.62 (3.45)

4.79 (3.57)

-0.40 (0.683)

The results of the survey suggest (see Table 3) that the attitude of the officers with different working experience in the
area of pre-trial investigations
towards the acts of pre-trial investigation which cause the majority of organisational, technical and other problems during the
investigation of criminal offences related with cigarette smuggling cases, was significantly
similar. It can be stated that both
the officers with up to 10 years
of working experience and the officers with 10 and more years of
Table drawn by the author on the basis of
the analysis of survey results.
1

Longer
(10 years and
more)

первопечатный

Shorter
(up to 10
years)
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Table 3.
Attitude by the officers with different working experience in the area of pretrial investigation towards the acts of pre-trial investigation, which cause
the majority of organisational, technical and other problems during the
investigation of criminal offences related with cigarette smuggling cases1

working experience in the area of
pre-trial investigations did not
distinguish the acts of pre-trial
investigation, which could be distinguished statistically as causing any organisational problems.
After the commencement of
the pre-trial investigation, a pretrial investigation officer must
plan the investigation of the
criminal offence. Planning of the
investigation of the criminal offence is a complex process involving determination of the successful methods, means, capabilities
and terms for the achievement of
the final goal. Planning of the investigation of criminal offences is
a scientifically validated method
Frühdruck Kriminalist № 13/2016
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of investigation of criminal offences the essence whereof comprises the organisation of the
most relevant and rational acts of
investigation and determination
of the methods of investigation
of specific cases, establishment
and verification of the versions
based on the material of the case,
planned and targeted collection
of the data1.
Planning may be defined as
the development of the optimum
guidelines for the course of the
investigation in order to establish the factual situation of the
event and the persons involved
in the event. The following needs
to be foreseen while planning the
acts of pre-trial investigation:
the acts that need to be performed
primarily and the time of their
performance; the acts that may be
performed at a later stage; general acts related with the criminal
intelligence and other services.
In cigarette smuggling cases
the initial information consists
of the factual data, which, in
their turn, form the grounds for
the development and verification
of versions. It needs to be noted
that the processes of analysis of
factual data and development of
versions are closely interrelated.
While analysing the historical
data, a pre-trial investigation officer develops in his imagination
Burda R. et al. Criminalistical Tactics and
Methodology: Educational Publication for Remote Studies. – Vilnius: LTU Leidyboscentras,
2004. – P. 18.
1
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a situation of emergence or generation of certain factual data.
This is essentially a certain assumption of the existing facts,
circumstances and their development. The initial data about the
process of analysis of the factual
data known to the pre-trial investigation office provide grounds
for the development of versions,
generation of the plan on the basis of such versions, verification of the versions, selection of
the acts. Separate and detailed
criminalistic versions, which describe the elements of the criminal offence or the elements of
the criminalistic characteristics
of such offences, are developed
and verified after the analysis of
the initial information about the
offence2.
The analysis of criminal cases shows that the performance
of pre-trial investigation acts is
also possible through the coordination of the acts performed by
the prosecutor and the pre-trial
investigation officer, when both
entities take part in the performance of one pre-trial investigation act. By taking into account
the existing situation, the prosecutor decides to initiate and perform one or another pre-trial investigation act. For example,
Latauskienė E. Concept of Methodologies of
Pre-Trial Investigation of Crimes Related to
Narcotic and Psychotropic Substances: Theoretical Model and Criminalistical Possibilities // Doctoral Dissertation. Social Sciences: Law (01 S).
LTU. – Vilnius, 2004. – P. 103.
2
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investigations of between several and several dozen criminal offences at the same time, therefore, the work performed by the
pre-trial investigation officers is
rather formal and sometimes of
poor quality, and the absence of
the proper control from the moment of commencement of the investigation leads the investigation to a deadlock. It needs to be
noted that there exist real situations, when cargoes with smuggled cigarettes are detained on
Friday after the end of the working hours and Monday is a public
holiday. In such a case the prosecutor receives information about
the event only on Tuesday. Under
such circumstances, a possibility
to conduct a timely investigation
in hot pursuit is absolutely impossible because the prosecutor’s
engagement in the investigation
of the criminal offence from the
moment of its commission is already undermined. Such improper planning of investigation acts
may not give any positive results.
When speaking about the efficient detection of crimes, we encounter a problem that it is the
prosecutor who is responsible for
the quality of the entire investigation. The experts believe that
the abovementioned situation
could be improved if the prosecutor were engaged in the investigation of the specific criminal offence from the very beginning or
if the responsibility for the quality of the investigation were trans-
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during the inspection of the scene
of the event, the prosecutor decides, by taking into account the
existing situation, to conduct an
interrogation (of the driver of the
cargo containing smuggled cigarettes) and instructs the pre-trial
investigation officer to continue
the acts of inspection of the scene
of the event. The information received during the interrogation
may result in new versions and
assumptions, which are significantly important for the inspection of the scene of the event and
for the planning of the inspection, as well as for any further
planning of the investigation in
hot pursuit. A timely communication, exchange of information, a team-based work between
the prosecutor and the investigator and any further development of the strategy of investigation are highly important at
this stage. The analysis of criminal cases shows that in cigarette
smuggling cases prosecutors do
not go to the place of the event,
do not investigate or plan the investigations of such criminal offences from the very outset of the
investigation. Pre-trial investigation acts must be performed
by pre-trial investigation officers, whose initiative and quality
of work depends on the fact that
prosecutors are directly responsible for the progress of the investigation. The actual situation
becomes more complicated because one investigator conducts

Le Criminaliste Premier Imprimeur № 13/2016
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ferred to the head of the pre-trial
investigation institution by leaving only the function of control to
the prosecutor.
When considering the meaning
of planning at the pre-trial investigation stage, it needs to be noted that planning within the terms
of management is understood as a
special type of decisions directed
towards a particular future pursued by a person, who leads certain activity. Planning is one out
of four activities within the management process: planning, organisation, leading and control1.
Planning of the cigarette smuggling investigation for the purposes of detection of the serious crime is mandatory for and
goes hand-in-hand with the further success of the investigation.
Planning is not a single act with
a clear beginning and end2. It is a
continuous process reflecting the
changes of the surrounding environment and adaptation to such
changes. Planning within the organisations is the development
of goals and selection of means
to achieve those goals. In the absence of the plan the head will not
know which means to apply in order to ensure the efficient organisation of the work and use of the
resources. In the absence of the
Fayol H. Theory and Practice of Administration. Classical Management. – Vilnius: Eugrimas, 2005.
2
Šatas M. Cooperation of Public Prosecutor
and Pre-Trial Investigation Officer in Serious
Crime Investigations (Doctoral Dissertation). –
Vilnius, 2011. – P. 168.
1
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plan the head will not be able to
ensure the proper management.
Thus, planning is the deciding
factor of any efficient activity.
The investigations of extensive and complex cigarette smuggling cases (which involve officers, cases of bribery or when
cigarette smuggling crimes are
committed by organised criminal
groups) are conducted over a prolonged period of time. Such cases
require establishment of investigation teams, where prosecutors
and pre-trial investigation officers work together with the pretrial investigation officers from
other institutions and entities of
criminal intelligence activities.
Like any other stages of criminal
procedure, a stage of pre-trial investigation is composed of procedural acts. A pre-trial investigation act is a procedural act
performed by the procedural entities engaged in the stage of the
pre-trial investigation while performing their duties and rights.
Pre-trial investigation acts are
usually the acts performed by
the entities of pre-trial investigation, i.e. a pre-trial investigation officer, a prosecutor and a
pre-trial judge. In our opinion,
all procedural acts performed
during the pre-trial investigation
of cigarette smuggling offences
may be divided into the following
4 groups:
1. Acts related with data collection (pre-trial investigation acts
from the narrower point of view);
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
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1.

performance of the pre-trial investigation and other acts:
– leading of the pre-trial investigation, consideration of the goals
and acts, prior linking of the acts
with the plan, logics and any further sequence of the investigation;
– forecasting, formation of the
goals and tasks of the pre-trial investigation, and means required for the
realisation of the goals and tasks;
– planning during the investigation of cigarette smuggling offences is not a single act; it is the
function operating in the systematic manner for the purposes of
achievement of the goals under
any changes.

КРИМИНАЛИСТЪ № 13/2016

2. Acts related with the imposition and application of procedural measures of coercion;
3. Adoption of decisions,
which determine the course of the
proceedings or the status of the
parties to the proceedings;
4. Submission and examination of requests and complaints.
In conclusion it needs to be
stated that the planning of detection of cigarette smuggling offences is a systematic intellectual
activity directed towards the outlining (discussion) of the scope,
limits and subject of the investigation, circumstances of the
criminal offence and sequence of
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FORENSIC EXAMINATION
СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА

CRIMINALISTIC EXAMINATIONS:
REALITY OR MYTH?*
Galina AVDEEVA

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

Abstraсt
The article is devoted to the problem of necessity of using (in scientific and practical approaches) “criminalistic examination” as a term. Because of this, author is started to analyze problem of forensic examination’ classification. The reason of preparing
the article is changes in procedure of integration of scientific knowledge, emergence of
new types of forensic examinations and use of forensic examination in the different proceedings. The largest unit of classification (class of “criminalistic examinations”) may
be excluded from the structure of forensic examination. “Criminalistic examinations”
is not stable concept. This problem is topical, because no criteria for classifying different types of forensic examination for classes. There is one way to improve the level of observance of the adversarial principle in judicial procedures. It is necessary to
change the laws that include the rules of use of special knowledge for lawyers.
The problem of significant restrictions of the right of defence party in the question of the independent expert’ invitation is especially important in Ukraine. Defence
party in criminal proceeding of Ukraine can not invite forensic expert for leading of
criminalistic examination, because of legal prohibition (Law of Ukraine “On the forensic examination”). Because of this, terminology that used in Ukrainian legislation
is subject of the article.
Key words. Forensic examination, criminalistic examination, criminalistics,
special knowledge.

Введение
Современные достижения
научно-технического прогресса,
благодаря интеграции научных
знаний, приводят к появлению
новых видов и объектов судеб-

ной экспертизы, формированию новых экспертных методов
и методик, разработке современных научно-технических
средств и автоматизированных экспертных технологий.

Криминалистические экспертизы: реальность или миф?
Авдеева Галина Константиновна – кандидат юридических наук, старший научный сотрудник, ведущий научный сотрудник Научно-исследовательского института изучения проблем
преступности имени академика В.В. Сташиса (Украина).
*

**
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Сущность термина
«криминалистические
экспертизы» и критерии
отнесения отдельных родов
и видов судебных экспертиз
к классу криминалистических
Термин «криминалистическая экспертиза» впервые появился в 50-х гг. прошлого века
благодаря работам А. И. Винберга, А. Р. Шляхова и других
ученых-криминалистов. Его использованию предшествовало
развитие криминалистического и межотраслевого судебноэкспертного учения на основе
разработанных С. М. Потаповым принципов криминалистической идентификации1.
В 70 – 80-е гг. благодаря усилиям В. Я. Колдина, М. Я. Сегая, С. П. Митричева, И. Д. Кучерова, Р. С. Белкина и других
ученых продолжилось развитие теории криминалистической
идентификации. Это послужило основой для создания и
развития в рамках криминалистической науки в полном соответствии с общей и частными
теориями криминалистики нового ее направления – криминалистической экспертизы.
А. И. Винберг обосновал существование общей теории криминалистической экспертизы
(в рамках криминалистики) необходимостью разработки общего подхода к проведению судебных экспертиз разного вида
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Компьютерная техника и программные продукты, телекоммуникационные сети и системы, электронные подписи
и другие достижения научнотехнического прогресса все
чаще служат объектами судебной экспертизы, а на основе информационных технологий формируются новые
экспертные методы. При этом
значительная часть судебных
экспертиз проводится вне рамок уголовного судопроизводства – в гражданском, хозяйственном и административном
производстве.
Наряду с позитивными факторами, оказывающими влияние на развитие судебной
экспертизы и расширение ее
возможностей, существуют и
негативные, ограничивающие
права стороны защиты на равенство в собирании и предоставлении доказательств. Такими
факторами
нередко
служат использование в законодательстве Украины устаревших терминов, не соответствующих современному уровню
развития криминалистики и
судебной экспертизы. В качестве примера можно отметить
использование в нормативноправовых актах Украины термина «криминалистическая
экспертиза», сущность которого в современных условиях не в
полной мере соответствует его
форме (наименованию).

См.: Потапов С. М. Введение в криминалистику. – М.: РИО ВЮА, 1946. – 25 с.
1
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(в т. ч. судебно-медицинской),
поскольку теоретические основы криминалистической экспертизы разрабатывались криминалистикой1. А. Р. Шляхов
пошел дальше и предложил выделить из общего курса криминалистики теорию криминалистической экспертизы в
отдельную отрасль знаний2. Однако, на такие предложения негативно отреагировало большинство ученых-криминалистов
(С. П. Митричев, А. И. Винберг,
Н. А. Селиванов, В. И. Гончаренко и др.), т. к. они увидели в
этом попытку расчленения науки криминалистики и доказали, что создание особой науки
криминалистической экспертизы беспочвенно. Поэтому теоретические основы криминалистической экспертизы стали
составной частью криминалистической техники – раздела
криминалистики.
Ряд ученых-криминалистов
(А. И. Винберг, А. В. Дулов,
И. Д. Кучеров и др.) утверждали,
что дифференцирующим признаком криминалистической
экспертизы является ее идентификационный характер, а критерием отграничения от других
экспертиз – индивидуальная
См.: Винберг А. И. Основные принципы советской криминалистической экспертизы. –
М.: Гос. изд. юрид. лит., 1949. – 132 с.
2
См.: Шляхов А. Р. Предмет, метод и система советской науки криминалистической
экспертизы // Вопросы криминалистики и
судебной экспертизы. – Алма-Ата, 1959. –
С. 12-13.
1
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идентификация. Эта точка зрения вызвала возражения у других ученых-криминалистов
(В. П. Колмаков, Б. М. Комаринец, И. Ф. Крылов, А. А. Эйсман
и др.), которые утверждали, что
криминалистическая экспертиза не всегда решает задачу
установления индивидуального
тождества, а идентификационные задачи могут решать и другие виды экспертиз, например,
судебно-медицинская. Не смотря на то, что эти научные дискуссии так и не привели к выработке единого толкования
термина «криминалистическая
экспертиза» и выделению его
дифференцирующих признаков, при осуществлении первой
попытки классификации судебных экспертиз было выделено
две наиболее крупные классификационные единицы – класс
криминалистических экспертиз и класс судебно-медицинских. Внутри этих стабильных
на то время категорий в соответствии с законами логики выделялись более динамичные категории – роды, виды и подвиды
судебных экспертиз. До 60-х гг.
пришлого века существование
этих двух классов судебных экспертиз и критерии отнесения
различных родов и видов судебных экспертиз к ним почти
не вызывали дискуссий у ученых-криминалистов. Вначале
60-х гг. прошлого века в рамках
судебно-медицинской экспертизы появилась возможность
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См.: Эделев Н. С. Судебно-медицинское отождествление острого орудия травмы по следам
рельефа лезвия на хрящах и костях: автореф.
дис. ... д-ра мед. наук: 14.00.24. – М., 1988. – 46 с.
2
См., напр.: Митричев В. С. Криминалистическая экспертиза материалов, веществ и изделий. – Саратов: изд-во Саратовского ун-та,
1980. – 113 с.
3
Ивин А. А., Никифоров А. Л. Словарь по
логике. – М.: Туманит, изд. центр ВЛАДОС,
1997. – С. 143.
1

Однако, на фоне научно-технического прогресса с постоянной
интеграцией в судебную экспертизу новых достижений науки
и техники классификация судебных экспертиз и содержание
отдельных структурных элементов этой классификации изменяются. Класс «криминалистические экспертизы» в таких
условиях уже не является неменяющимся (стабильным) объемом понятия и, тем более, не может служить основой для выделения из него системы соподчиненных понятий (особенно –
новых родов, видов и подвидов
судебных экспертиз). Именно
поэтому до настоящего времени
не выделены критерии отнесения различных видов экспертиз
к классу криминалистических.
Почти вся имеющаяся специальная литература ориентирована исключительно на проблемы
назначения и проведения экспертиз по уголовным делам, до
недавнего времени специальные
знания использовались лишь
в уголовном судопроизводстве.
В гражданском процессе судебные экспертизы назначались
редко, почти не использовалось
проведение экспертиз в хозяйственном процессе и в производстве по делам об административных правонарушениях. При этом
В. Ю. Шепитько констатирует,
что в настоящее время развитие
теории криминалистической
идентификации характеризуется расширением границ крими-
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решения ряда идентификационных задач, например, связанных с отождествлением орудия
травмы по следам на костях и
хрящах1. Это вызвало очередную
волну дискуссий ученых-криминалистов относительно устойчивости классификационной
структуры судебной экспертизы.
А после того, как была доказана возможность осуществления
идентификации методами естественных наук (химии, физики,
биологии и др.)2 стало очевидным,
что предложенный А. И. Винбергом критерий классификации
судебных экспертиз и отнесения отдельных родов и видов экс
пертизы к классу криминалистических потерял актуальность.
В словаре по логике указано,
что под термином «классификация» принято понимать многоступенчатое, разветвленное
деление логического неменяющегося (стабильного) объема
понятия, а результатом классификации является система соподчиненных понятий: делимое
понятие является классом, выделенные из него понятия – родами, видами, подвидами и т. д.3.
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налистических (идентификационных) исследований1.
В современных диссертационных исследованиях в области криминалистики и судебной
экспертизы наметилась тенденция отнесения большинства видов судебных экспертиз к классу криминалистических, под
которым «понимаются роды и
виды судебных экспертиз, проводимые на базе специальных
знаний, в основном, в области
криминалистической техники, при выполнении которых
используются преимущественно технико-криминалистические методы и средства»2. Этому
определению в той или иной степени соответствуют абсолютно
все виды судебных экспертиз.
С такой позицией согласиться нельзя, т. к. предложенное
определение термина «криминалистическая
экспертиза»
очень расплывчато, не имеет
четких устойчивых дифференцирующих признаков, позволяющих выделить ее в отдельный
класс судебной экспертизы.
Шепитько В. Ю. Проблемы идентификационных исследований в криминалистике //
Экспертное обеспечение правосудия: проблемы теории и практики: матер. межд. науч.практ. конф. (7-8 сентября 2006 г., АР Крым).
– Симферополь: ДиАйПи, 2006. – С. 89-93.
2
Зайцев Р. В. Криминалистические экспертизы как средство получения и проверки доказательств по уголовным делам: автореф.
дис. …канд. юрид. наук: 12.00.09. – М., 2008.
Режим доступа: http://www.dissercat.com/
content/kriminalisticheskie-ekspertizy-kaksredstvo-polucheniya-i-proverki-dokazatelstvpo-ugolovnym#ixzz2xcoi5KJb.
1
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Кроме того, данное определение
не в полной мере отображает современные возможности новых
видов судебных экспертиз и новых экспертных методов3.
Такая же тенденция наблюдается и у практикующих судебных экспертов. Абсолютно
справедливо Е. Р. Россинская
и ряд других известных ученых-криминалистов считают,
что «многие практикующие
судебные эксперты, особенно
не имеющие систематического юридического образования,
все экспертизы называют криминалистическими, …не очень
четко представляя себе предмет
криминалистической науки, …
Они не видят никакой разницы между криминалистической
наукой и судебно-экспертной
деятельностью»4. Авторы пришли к правильному мнению, что
обосновывающим знанием для
судебно-экспертной деятельности помимо криминалистики
являются естественные и технические науки, а «классы (а следовательно, и специализации
экспертов) должны объединять
роды судебных экспертиз, близкие по характеру специальных
Авдеева Г. К. Проблемы назначения судебной экспертизы в уголовном процессе Украины // Криміналістика та судова експертиза: наука, навчання, практика: зб. наук. пр.
у 2-х т. – Х.: Видавнича агенція «Апостіль»,
2014. – Т. 2. – С. 95.
4
Россинская Е. Р., Галяшина Е. И., Зинин А. М.
Теория судебной экспертизы: учебник / под
ред. Е. Р. Россинской. – М.: Норма, 2009. –
С. 174.
3
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Там же. – С. 174.
Россинская Е. Р. Судебная экспертиза в
гражданском, арбитражном, административном и уголовном процессе. – М.: Норма,
2005. – С. 139-144.
3
Аверьянова Т. В. Судебная экспертиза.
Курс общей теории. – М.: Норма, 2008. –
С. 242.
1

«комплексирование и взаимное
проникновение знаний закономерно приводит к стиранию граней между криминалистическими и некриминалистическими
экспертизами, интеграции разных родов и видов судебных экспертиз, из чего следует вывод о
единой природе судебных экспертиз. Таким образом, утрачивается принципиальное отличие
между традиционными криминалистическими и прочими судебными экспертизами, что
подводит черту под многолетней дискуссией на эту тему».4
Ученые-криминалисты не одно
десятилетие горячо дискутируют относительно перечня видов
криминалистичеких экспертиз,
однако до настоящего времени
не выработано единой позиции
по данному вопросу. Это подтверждает мысль о том, что на
современном уровне развития
криминалистики и судебной
экспертизы вообще отсутствует
перспектива получения научного толкования термина «криминалистические экспертизы» и
обоснования правомерности его
использования в нормативноправовых актах Украины.
Научные исследования в области судебной экспертизы,
как и любой процесс познания,
сопровождаются классификацией и систематизацией эмпи-
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знаний, но не в силу традиции
или сферы применения (например, криминалистические экспертизы – при раскрытии и расследовании преступлений)»1.
Е. Р. Россинская также считает неверным разделение экспертиз на традиционную и нетрадиционную группы, отмечая, что
в современных условиях криминалистика уже не является
единственной базовой наукой
для традиционных криминалистических экспертиз. Вместе с
тем криминалистика становится одной из базовых наук для
всех судебных экспертиз. Автор основной единицей классификации считает род экспертизы, в котором объединены виды
экспертиз, характеризующиеся
определенными задачами и объектами исследования2.
К правильному мнению пришла Т. В. Аверьянова, что «синтетическая природа общей теории судебной экспертизы позволяет снять ярлыки, которые мы наклеивали на различные виды и роды экспертиз, и
рассматривать любой вид и род
экспертизы просто как судебную экспертизу»3. Е. Р. Россинская придерживается той
же точки зрения, отмечая, что

Россинская Е. Р., Галяшина Е. И., Зинин А. М. Теория судебной экспертизы:
учебник /под ред. Е. Р. Россинской. – М.:
Норма, 2009. – С. 175.
4
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рического материала. Без предварительной классификации новых объектов познания (в данном случае – новых родов, видов и подвидов экспертиз)
невозможно подойти к исследованию их внутренних закономерностей1. Классификация
в любой отрасли науки служит
фундаментом для формирования ее теоретических и методических основ, а неверно построенная классификация приводит
сначала к формированию ошибочных научных суждений, а
потом – к разрушению классификационной системы. В настоящее время стало очевидным,
что термин «криминалистическая экспертиза» утратил свое
первоначальное значение, а его
использование в современной
научной литературе и в нормативно-правовых актах тормозит
развитие судебной экспертизы
как системной отрасли знаний.
Несмотря на то, что в настоящее время учеными-криминалистами доказана несостоятельность критериев отнесения отдельных видов судебных к классу криминалистических, каждая
следующая редакция «Инструкции о назначении и проведении
судебных экспертиз и экспертных исследований»2 значительАвдєєва Г. К. Судова експертиза контрафактної аудіо-візуальної продукції: монографія / за ред. проф. В. Ю. Шепітька. – Х.:
Право, 2006. – С. 93.
2
Інструкція про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень у редакції наказу Міністерства юс1
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но расширяет перечень «криминалистических» родов и видов
экспертиз. В данный перечень
на сегодня входят помимо традиционных видов (почерковедческая, автороведческая, портретная, трасологическая и др.) так
называемые «нетрадиционные
криминалистические экспертизы» (металлов и сплавов, стекла
и керамики, пищевых продуктов, грунтов, наличия вредных
веществ в окружающей среде, веществ химических производств
и специальных химических веществ, сильнодействующих и
ядовитых веществ, биологическая и др.), а также новые виды
судебных экспертиз (экспертиза голограмм, видео- и звукозаписи), при проведении которых
идентификационные и диагностические экспертные задачи решаются методами естественных
и технических наук.
В последнее время появилось
значительное количество новых родов и видов судебных экспертиз, не отнесенных к классу
криминалистических, в рамках
которых также решаются задачи идентификационного характера. Таким родом судебных
экспертиз являются, например,
экспертизы объектов интеллектуальной собственности – авторского права, знаков для товаров
и услуг, промышленных образцов, изобретений и полезных
тиції України від 26.12.2012 № 1950/5. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/
show/z0705-98
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Рис. 1. Изображение знака для
товаров и услуг по Свидетельству
№15671 от 15.09.2000 г.,
выданному ООО «Бордо».

Структура методики решения данной экспертной задачи
состоит из тех же стадий, что и
типовая методика криминалистической экспертизы – подготовительной, аналитической и
заключительной. На аналитической стадии проводится раздельное исследование объектов (знака для товаров и услуг
и обозначения, используемого в рекламных материалах –
комбинированных обозначений,
состоящих из словесного и графических элементов), выделяются их признаки, проводится сравнительное исследование
объектов по этим признакам,
оцениваются результаты сравнительного исследования (звуковое и смысловое совпадение
словесного элемента знака, тождество или сходство доминирующего (словесного) элемента,
совпадение всех элементов графического оформления знака и
др.). Выводы эксперта при совпадении всех признаков сравниваемых обозначений формулируются в соответствии с п. 4.3.2.4
«Правил составления, подачи и
рассмотрения заявки на выдачу
свидетельства Украины на знак
для товаров и услуг», который
гласит: «Обозначение считается тождественным с другим обозначением, если оно совпадает с
ним во всех элементах»1.
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моделей и других объектов интеллектуальной собственности
(виды экспертиз). К идентификационным задачам, решаемым
при их проведении, относятся вопросы, связанные с установлением наличия различных объектов
интеллектуальной собственности (знаков индивидуализации
участников гражданского оборота и производимой ими продукции) в иных (проверяемых)
объектах. Например, в результате проведения судебной экспертизы знака для товаров и
услуг установлен факт использования обозначения «BORDO»
по Свидетельству №15671 от
15.09.2000 г., выданному ООО
«Бордо» (рис. 1), в обозначении,
используемом ЧП «Бордо» в рекламных материалах (рис. 2).

Правила складання, подання та розгляду
заявки на видачу свідоцтва України на знак
для товарів і послуг. – Режим доступу: http://
zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0276-95
1

Рис. 2. Обозначение, используемое ЧП «Бордо» в рекламных
материалах.
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Методика решения задач
идентификационного характера в судебной экспертизе объектов авторского права также
сформирована в соответствии со
структурой типовой методики
криминалистической экспертизы. Объекты авторского права (произведения в области науки, литературы и искусства)
являются результатом творческого труда их авторов, однако
авторским правом охраняются лишь те произведения, которые, как и объекты судебной
экспертизы, зафиксированы на
материальном носителе. Основой авторского права является
уникальность объекта, который
им защищается, то есть – невозможность независимого создания идентичного произведения.
Именно поэтому для признания
прав автора на произведение не
требуется его обязательная регистрация. Каждый объект авторского права (литературные или
научные произведения, произведения музыкального или изобразительного искусства, архитектуры, фотографии и любой
другой творческой деятельности) обладает таким неповторимым комплексом признаков,
который позволяет его идентифицировать. Именно это дает
возможность судебному эксперту решать идентификационные
задачи по установлению факта использования оригинального произведения или его частей
в произведении другого автора.
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Решение задач идентификационного характера в судебных
экспертизах промышленных образов помогает установить факт
их неправомерного использования в различных объектах (например, упаковках товаров).
Промышленный образец, характеризующий внешний вид
изделия, также обладает комплексом дифференцирующих
признаков, зафиксированных
в описании и фотоснимках,
имеющихся в заявке на получение патента на промышленный образец. Так, при решении
идентификационной задачи в
рамках судебной экспертизы
промышленных образцов было
установлено, что промышленный образец «Комплект этикеток» по патенту №12626 от
15.08.2006 г. и промышленный
образец по патенту № 12805 от
15.09.2006 г. использованы при
изготовлении этикеток и колпачков водки «Хортица» и водки «Хлопцы» (см. рис. 3, 4, 5),
причем упаковка водки «Хлопцы» изготовлена с нарушением
прав на указанные промышленные образцы.
Такие исследования нельзя
назвать криминалистическими.
Однако, если следовать логике
авторов изменений к «Инструкции о назначении и проведении
судебных экспертиз и экспертных исследований», в следующей ее редакции класс криминалистических экспертиз может
пополниться еще и экспертизами
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объектов интеллектуальной собственности.
Отнесение огромного количества родов и видов судебных экспертиз к классу криминалистических в значительной степени
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Рис. 4. Общий вид колпачка водки
«Хортица».
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Рис. 3. Общий вид бутылок
с этикетками и колпачками
водки «Хортица» (слева) и водки
«Хлопцы» (слева).

затрудняет их развитие на фоне
интеграции и дифференциации
научных знаний, все большего использования результатов научнотехнического прогресса и расширения сферы использования судебной экспертизы вне рамок уголовного судопроизводства. При
этом, право на проведение криминалистических экспертиз в соответствии с Законом Украины
«О судебной экспертизе» принадлежит исключительно государственным специализированным
экспертным учреждениям.
Таким образом, с введением
каждой новой редакции «Инструкции о назначении и проведении судебных экспертиз и
экспертных исследований» все
больше углубляется противоречие между расширением сферы использования специальных знаний с одной стороны, и
ограничением прав стороны защиты на самостоятельное привлечение эксперта – с другой.
В. Ю. Шепитько верно подчеркивает, что восстановление справедливости в судопроизводстве
должно быть связано с возможностью приглашения независимых экспертов и проведения
альтернативных экспертиз1.
Интеграция знаний не может
осуществляться только в одном
Шепитько В. Ю. Проблемы использования
специальных знаний в уголовном судопроизводстве // Сучасні проблеми розвитку
судової експертизи: зб. матеріалів засідання «круглого столу», присвяченого 10-річчю створення Севастопольского відділення
ХНДІСЕ. – Х.: ХНДІСЕ, 2010. – С. 7-9.
1
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направлении (знания из других
наук интегрируются в криминалистику и судебную экспертизу), идет и обратный процесс –
отдельные разработки криминалистики и судебной экспертизы активно используются в других отраслях знаний. Например,
теоретические основы дактилоскопии легли в основу разработки биометрических технологий,
активно применяющихся во многих отраслях, связанных с обеспечением безопасности доступа
к информации и материальным
объектам, а также – для идентификации личности вне рамок судопроизводства. Объекты традиционных криминалистических
экспертиз (товары народного потребления, пломбы, замки и др.)
по заявлениям физических лиц
(за пределами уголовного судопроизводства) на платной основе все чаще исследуются исключительно в специализированных
государственных судебно-экспертных учреждениях, т. к. им
принадлежит монопольное право на проведение «криминалистических экспертиз»1. Такой
запрет на проведение подавляющего количества видов судебных
экспертиз негосударственными судебными экспертами существенно ограничивает права стоВ соответствии с ч. 3 ст. 7 Закона Украины
«О судебной экспертизе» исключительно
государственными специализированными
учреждениями осуществляется судебно-экспертная деятельность, связанная с проведением криминалистических экспертиз.
1
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роны защиты на самостоятельное
привлечение эксперта, регламентированное КПК Украины (ч. 2
ст. 243 КПК Украины «Порядок
привлечения эксперта»).
В последние годы осуществляются отдельные попытки предоставления широкого
круга процессуальных полномочий стороне защиты на стадиях досудебного и судебного
разбирательства для обеспечения равных процессуальных
возможностей, в том числе – по
собиранию доказательств. Например, в Уголовном процессуальном кодексе Украины появилась такая норма: «Сторона
защиты имеет право самостоятельно привлекать экспертов на
договорных условиях для проведения экспертизы, в том числе обязательной» (ч. 2 ст. 243
УПК Украины). Однако, реализовать на практике это право
очень сложно, поскольку в большинстве случаев объектами экспертизы являются вещественные доказательства, а именно:
различные предметы, документы, деньги, временно изъятые
в соответствии со ст.ст. 148, 167
УПК Украины. Согласно ст. 168
УПК Украины обеспечение сохранности временно изъятого
имущества возлагается исключительно на уполномоченное
служебное лицо, а прекращение
временного изъятия имущества
осуществляется по постановлению прокурора, следственного
судьи или суда. Таким образом,
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Авдеева Г. К. Проблемы регламентации судебной экспертизы в уголовном процессе
Украины // Вісник ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка: наук.-теоретич. журнал. – Вип. № 2 (70). –
Суми, 2015. – С. 35.
2
См.: Стратегія реформування судоустрою,
судочинства та суміжних правових інститутів на 2015-2020 роки, схвалена Указом Пре1

хода на реальные рельсы состязательного процесса и внедрения
принципа «равенства сторон судопроизводства» В. Ю. Шепитько предлагает на законодательном уровне установить равенство
процессуальных возможностей
сторон – государственного обвинения и профессиональной защиты, в т. ч. – в обращении к специальным знаниям3.
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сторона защиты фактически лишена права на проведение независимой экспертизы вещественных доказательств из-за
отсутствия к ним доступа1.
Целью проводимой в настоящее время в Украине судебной реформы в соответствии со
«Стратегией реформирования
судоустройства, судопроизводства и смежных правовых институтов» является утверждение
такого правопорядка, который
основывается на высоком уровне правовой культуры в обществе, деятельности всех субъектов общественных отношений на
принципах верховенства права и
защиты прав и свобод человека.
Среди основных проблем, возникающих при осуществлении
правосудия среди прочих выделены такие: несовершенство
процессуальных инструментов
для защиты прав и интересов
лиц, в том числе – неразвитая система альтернативных методов
разрешения споров; недостаточный уровень соблюдения принципа состязательности в уголовном производстве, отсутствие
профессиональной ответственности за нарушение прав человека
и игнорирование принципа состязательности и др.2 Для пере-

Выводы
В связи с интеграцией научных знаний, появлением значительного количества новых
видов судебных экспертиз и
расширением сферы использования специальных знаний
за пределами уголовного судопроизводства назрела необходимость в усовершенствовании классификации судебных
экспертиз. Из структуры этой
классификации нужно исключить отдельные наиболее крупные классификационные единицы (классы), в т. ч. – класс
криминалистических экспертиз. Это связано с тем, что в настоящее время класс «криминалистические экспертизы» уже
не является неменяющимся
зидента України від 20 травня 2015 року
№ 276/2015. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/
show/276/2015.
3
Шепитько В. Ю. Проблемы использования
специальных знаний в уголовном судопроизводстве // Сучасні проблеми розвитку судової
експертизи: зб. матер. зас. «круглого столу»,
присв. 10-річчю створ. Севастопольского від.
ХНДІСЕ. – Х.: ХНДІСЕ, 2010. – С. 7.
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(стабильным) объемом понятия и, тем более, не может служить основой для выделения из
него системы соподчиненных
понятий (особенно – новых родов, видов и подвидов судебных
экспертиз), так как отсутствуют четкое научное толкование
данного термина и не выделены
критерии отнесения различных
родов и видов экспертиз к классу криминалистических.
Одним из путей повышения
уровня состязательности в судопроизводстве является разработка изменений и дополнений к нормативно-правовым
актам, регламентирующим использование специальных знаний стороной защиты. Такая
работа должна осуществляться в соответствии с современными теоретическими положениями в области криминалистики и
судебной экспертизы наиболее
опытными учеными в данной
области знаний с учетом предложений практикующих профессиональных защитников.
На фоне проводимой в Украине судебной реформы в научных
публикациях все чаще поднимаются вопросы о необходимости
повышения роли судебной экспертизы в защите прав и свобод
человека и гражданина и установлении равенства процессуальных возможностей сторон –
обвинения и защиты. Полноценная реализация прав стороны защиты на самостоятельное
привлечение экспертов на до-
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говорных условиях для проведения экспертизы (в том числе обязательной) невозможна
без разработки комплекса правовых норм, обеспечивающих
возможность участникам уголовного процесса самостоятельно приглашать наиболее опытных экспертов для проведения
альтернативных судебных экспертиз вещественных доказательств, а также норм, которые
позволят легализовать в уголовном судопроизводстве результаты экспертиз, проведенных негосударственными судебными
экспертами. Такие экспертизы
проводятся частными экспертами по запросу стороны защиты
во всех странах-членах Европейского Союза, а научно-практическая конкуренция государственных и не государственных
судебных экспертов повышает
качество и научный уровень их
выводов и обеспечивает состязательность уголовного процесса.
Требуют изменений и дополнений ряд норм Закона Украины
«О судебной экспертизе», «Инструкции о назначении и проведении судебных экспертиз
и экспертных исследований»
и Уголовного процессуального Кодекса Украины, регламентирующих судебно-экспертную
деятельность. Особенно остро
стоит проблема существенного
ограничения прав стороны защиты на самостоятельное привлечение независимого эксперта. Это
связано с использованием в зако-
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развитие судебной экспертизы
как системной отрасли знаний.
Поскольку термины нормативного документа должны быть
точными, ясными и достоверными, а термин «криминалистические экспертизы» в настоящее время таковым не является,
его необходимо исключить из
ст. 7 закона Украины «О судебной экспертизе».
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не Украины «О судебной экспертизе» термина «криминалистические экспертизы», который в
настоящее время не имеет четкого толкования. Использование
данного термина в нормативноправовых актах также мешает построению научной классификации судебных экспертиз в
соответствии с законами логики и, соответственно, тормозит
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Abstract
The authors conducted an experiment to determine whether and to what extent
would the noise from two- and four-stroke home appliances affect the clarity of conversation and whether it would be possible to distinguish the number of speakers. The
objective was to mask the sound, which meant of making specific frequencies inaudible by using a louder sound of a different frequency. The experiment was used to determine whether and to what extent would it be possible to enhance audio recorded in
a noisy environment. As a part of the experiment, the recorded audio files were copied
from Sanyo voice recorder to a computer, and the process of noise reduction, without
unduly affecting the desired sound material, was carried out by using various noise
cancellation modules of software iZotope RX3 Advanced/ iZotope RX4. When necessary, Sound Forge and/or Adobe Audition software were used as well.
The aim of our experimental research strategy was to evaluate the impact of particular methods of intervention and influence and to draw conclusions on causeeffect relationships. For the sake of clarity, the experiment also addresses the nature of noise and speech clarity and the differences between male and female voices.
Since it was not possible to fulfill all the conditions of a natural experiment, i.e. an
observation of the researched phenomenon under precisely calculated conditions,
which would allow the observation of the phenomenon and its reproduction under
the same conditions, we can call this a quasi-experiment.
Key words. Voice expertise, sound editing software, sound masking, experiment, noise, types of noise, speech clarity, male and female voices.
Дослідження аудіо-записів та голосу на тлі шуму побутової техніки.
Лалль Анніка – доктор права, доцент кафедри провадження щодо винних діянь Академії
внутрішньої безпеки Естонії, підполковник поліції (Естонія).
***
Росін Галина – судовий експерт з дослідження аудіозаписів та голосу Інституту судової
експертизи Естонії (Естонія).
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curity systems, which record
both image and sound1.
Police officials also make data
recordings in connection with
staging of criminal offences. According to Code of Criminal Procedure (hereinafter CCP) 1268
(1) staging of a criminal offence
is the commission of an act with
the elements of a criminal offence with the permission of a
court, taking into account the restrictions prescribed in subsec1
tion 126 (3) of this Code which
provide that Surveillance activities shall not endanger the life or
health of persons, cause unjustified property and environment
damage or unjustified infringement of other personality
rights2.
8
CCP § 126 (2) provides that
if possible, a staged criminal offence shall be photographed,
filmed or audio or video recorded.
Such operations should always be
carried out in accordance with the
law and they must not violate the
constitutional rights of citizens.
For that reason, such surveillance operations may be carried
out by permission for the surveillance activities specified in this
section granted by a preliminary
investigation judge for a period of up to two months as set in
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Introduction
Today, the recording of audio
and video is a widespread practice
and it is done for many and varied
reasons. (Smart) phones, voice
recorders, cameras, etc, can all
be used to record things. Recordings are mostly used for noble
purposes, but sometimes it is necessary to record speech in criminal proceedings as well. It is not
an uncommon practice for people with criminal intents to try
to disguise, distort, muffle their
voice or try to prevent the third
parties from understanding their
conversation in some way or the
other. Such situations can and do
happen in fraud, bribery or under
dubious agreements.
Since various audio recording
devices have become more and
more available, the number of
cases, where a victim has used an
available medium (phone recorder, voice recorder, mp3 player,
etc.) to record threats, blackmail
or deals made by phone or during
a (business) meeting have also
increased.
Technical surveillance capabilities of the police have also improved, and the police can record
important information even under most challenging conditions,
as well as recording all calls to
PSAP (public-safety answering
point) and police control center.
Banks record the calls between
bank employees and customers
who use bank phone services, and
many enterprises use modern se-

Meister E. Kõneleja-spetsiifiliste tunnuste otsinguil. Tartu, Tähendusepüüdja, 2002. Pühendusteos professor Haldur Õimu 60. sünnipäevaks. Toim. R. Pajusalu, T. Hennoste
(TÜ üldkeeleteaduse õppetooli toimetised 3),
pg.268.
2
Kriminaalmenetluseseadustik, Kirjastus Juura, 2016. – Р. 60.
1
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§ 1268 (3). After expiry of the
specified term, the preliminary
investigation judge may extend
this term by up to two months1.
There was a case in Estonian
court practice, in which the Office of the Prosecutor General
prosecuted under general procedure a criminal case, where O.L.,
I.A., E.K. and T were accused of
several crimes with the aim of
staging N.R. guilty of ordering
the killing of T.T.
On the request of Police and
Border Guard, Estonian Forensic Science Institute conducted
a voice analysis of the recording
which, at the time, was abundantly quoted in the media. The
analysis revealed that the recording had been cut and edited and
the continuity of both the conversation and the background
noise had been damaged on at
least three occasions. The police states in the ruling on termination of the criminal proceedings that the case file indicates
that the case materials include
at least one additional recording by O.L. in which the editing and the damage to the continuity of the conversation and
background noise are even more
extensive than that of the conversation included in the expert’s report. The materials also
indicate that the evidence includes such recordings, associated with O.L., which repeat the
Kriminaalmenetluseseadustik, Kirjastus Juura, 2016. – Р. 60.
1
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same text several times, discussing in advance what to change
as compared to the previous reading of the text. “All the foregoing indicates clearly that O.L.
has edited and damaged various
recordings both repeatedly and
to a large extent. Consequently,
the recording submitted to the
Office of the Prosecutor General cannot be deemed reliable
evidence and the recording cannot be used as evidence in proving the guilt of T.T.,” notes
the police lieutenant M. Maasepp in the ruling on termination of the criminal proceedings, under which the proceeding is terminated for T.T. who
was until then a suspect in the
criminal case2.
Based on this, the authors decided to investigate how much the
noise from the household equipment would muffle a conversation and the speech clarity. The
goal was to mask the sound, rendering a sound with a specific frequency inaudible by using a louder sound with another frequency.
A characteristic of this phenomenon is that the sounds, which are
higher than the masked frequency, shall be masked with a higher
intensity. Therefore, the intent
of the experiment was to examine whether and to what extent is
it possible to enhance audio in a
noisy environment.
http://ekspress.delfi.ee/kuum/toomas-tammemorvaafaaris-osalenud-mehed-astuvad-kohtuette?id=47697245 ( used on 10.05.2016).
2
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message, which the listener or receiver is trying to understand.
Noise level is the sound level
of all other sources of sound (dB),
which the listener does not want
to hear (environmental noise / incoming noise) or sounds, which
have been specifically designed to
jam the signal, i.e. in case of background noises from mechanical
or electronic sources, which aim
to increase the privacy of speech
(concealing the sound). Signal-tonoise ration is an arithmetic difference between levels of signal
and noise, measured in decibels1.
Noise is an unwanted sound,
which consists of a large number of simple tones with different
height and strength, such as hiss;
click; pops; hums; rumble; static; signal peak clipping in case of
too high recording levels; coughing and other extraneous/unwanted sounds. All audio recordings
contain noise and although analog recordings have higher noise
levels than others, this does not
mean that digital recordings are
noise free.
Noise causes problems only
when it exceeds the hearing
threshold. Noise which crosses the
hearing threshold may be masked
by louder material, such as hissing and clicks, which would be
obtrusive on recordings of classical piano music yet unnoticeable
in heavy metal.
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Clarity and noise
When enhancing audio, the
task is to highlight speech on
noisy recordings to the maximum
extent, because a noisy recording may often contain more useful signals than initially heard.
It is not recommended to listen
to a noisy or loud recording for
long periods of time, as it causes
severe fatigue, the ability to understand speech diminishes significantly and auditory hallucinations can occur.
Based on the noise level of the
recording, the process for audio enhancement allows to remove the following either fully or
partially:
– continuous background noise;
– hissing of magnetic tapes,
noise from electrical appliances,
humming, etc.;
– unexpected short-term background noise (coughing, clicks,
ringing of mobile phones, etc.);
and to
– raise or lower the volume.
Additionally it is possible to
adjust the clippings of signal
peaks, which occur due to too
high recording levels.
Evaluation of the signal to
noise ratio is a very important
aspect of audio enhancement of
recordings.
Signal-to noise ratio is an
acoustic criterion, expressed in
decibels (dB), and characterized
by the clarity of speech at the location of the listener. Signal level is the sound level (dB) of a

Armstrong, Akustika juhend, üldmõisted July
2006 (materials in the possession of the authors
of the article).
1

Le Criminaliste Premier Imprimeur № 13/2016

КРИМИНАЛИСТЪ
№ 13/2016
первопечатный

92
Distortion is another defect
which damages recordings similarly to noise. Distortion is a change
in signal itself, whereas noise is an
external factor. If the recording
playback is paused, distortions disappear, but the noise continues.
One sub-type of noise is thermal noise, which is generated by
the electronic device itself. Thermal noise can never be completely eliminated, but it can be minimized, using high-quality devices
(high-quality sound cards, etc.)
and connecting wires1.
Noise intensity is measured in
decibels. For example, the loudness of a regular conversation
may be about 65 dB and shouting
usually about 80 dB. The difference is only 15 dB, but shouting is
about 30 times more intense. The
spectral composition of noise, or
the frequency characteristics is
divided into: low frequency – below 100 Hz, medium frequency –
300 ... 5000Hz, high frequency –
over 5000Hz2. Noise is divided
into different types, namely:
1. Broadband noise, which covers a very wide range of frequencies, noise which has irregularly
changing spectral components,
and is broadcasted on multiple
frequencies. It sounds as rustle
or so-called white noise.
Rinde A. Tallinna Ülikooli informaatikainstituut Multimeedium, digitaalne helitöötlus,
müratasandus http://www.tlu.ee/~snezkov/ftp/
Digitaalne%20meedia%20loengud/5.mm_audio_noise.pdf (used on 15.06.16).
2
http://www.okokratt.ee/myra2010/Keskkonnamyra_raamat.pdf (kasutatud 15.06.16).
1
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2. Narrowband noise, which
has a narrow range of frequencies
(e.g. electrical engine hum on 50
Hz, etc.) and which is accompanied by noise consisting of regular, harmonic frequencies.
3. Impulse noise, which includes short sharp sounds like
clicks and pops.
Clicks are usually caused by
small dust particles or scratches
on the vinyl but they also occur
during the recording of digital
audio, if digital devices are not
synchronized.
4. Irregular noise includes
background sounds: background
conversation; traffic noise; rain,
etc.
Several mechanical background
sounds such as the sound of an
engine or an air conditioner running, the sound of wind blowing
on an unprotected microphone etc
cause rumbling.
Irregular rumble is difficult
to remove, because it consists of
many random sounds, varying in
strength and frequency3.
A listener must distinguish
various voice characteristics in
a different sound environment.
The same is true for other audio
and alarm signals. Also, people
themselves must speak in situations with varying noise. Noise
affects both hearing as well as
Rinde A. Tallinna Ülikooli informaatikainstituut Multimeedium, digitaalne helitöötlus,
müratasandus http://www.tlu.ee/~snezkov/ftp/
Digitaalne%20meedia%20loengud/5.mm_audio_noise.pdf (used on 15.06.16).
3
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tinguish sentences and to follow
continuous flow of speech. The
reason for this is that the structure of the language and contentual context contains data, which
provides the listener or listeners
additional help in understanding
the words. The ability to distinguish between sentences by understanding key words is successful in 95% of instances, although
the ability to distinguish between
individual words is 75%. In practice, however, if the ability to differentiate between words is reduced to 50%, then following a
conversation only by hearing becomes impossible.
When the speech and noise are
on the same sound level (disruption distance 0dB), the ability to
distinguish words is about 96%.
The ability to track the face and
lip movement of the speaker may
increase the ability to understand
15-20%, if the sound level is increased by 2-3 dB, whereas lip
reading, in best case scenario, allows to understand only 50% of
the words.
The level of concealment of
the speech may, in addition to Aadjusted/weighted sound level,
also depend on temporal boundaries of irregular noise, for example in relation to impulse noise.
This means that the listener must
guess the content of parts of
speech concealed by noise. In this
case, the identification of speech
depends on the duration and repetition of concealing noise. Thus,
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the production of speech. Speech
recognition accuracy by ear depends on many factors. The most
important acoustic variables are
speech volume (and the distance
between the speaker and the listener) in relation to background
noise levels (noise distance), resonance of hearing situation and
other acoustic features of speech
sounds (frequency band, distortions), which concern primarily
electronically transmitted speech
sounds (such as radio, TV, telephone, audio recording, speakers, loudspeakers, hearing aids).
The clarity of speech produced
by the speaker and their speed
of speech are also factors, which
should be addressed in practice.
Equally crucial are the linguistic content and structure of the
speech (e.g. is this a native or foreign tongue, familiar or unfamiliar topic), associated with the listener’s language competence and
linguistic intuition. Of course,
hearing ability, attention skills
and focus, motivation and the importance of the situation and subject are also quite relevant. Sufficiently loud noises or sufficiently
short distance from a disruptor
make it difficult for anyone to
distinguish speech, which results in that it is not always possible to accurately determine distinct units of speech (sentences,
words and sounds). Although the
ability to distinguish words diminishes to a degree, it may still
be possible to successfully dis-
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particular attention is paid to the
repetitive content of noise when
noise contains extremely high or
extremely low frequencies.
Room conditions allow for a
good rate of recognition (95%)
if the noise level does not exceed
45 dB, because the room conditions also cause echo, measured
during reverbation, which masks
and obstructs speech recognition.
In such cases, the concealing effect is created by retroreflective
sound signals. Due to resonance,
when 6 dB distance doubles, the
(speech) sound does not fade in
the room, as it would in a free
sound field outside the room, and
instead the fading effect is considerably weaker.
If a speaker raises their voice,
the average volume of speech increases, which is how the speaker is trying to compensate for the
masking effect of the noise. However, the increase in volume also
causes other changes in acoustic properties of the speech. Loud
speaking voice raises the volume
of vocals higher than consonants,
generating a higher internal
masking effect for words due to
varying sound material, because
the vowels conceal subsequent
weaker consonants. This leads to
deteriorating word recognition
rates. There is an increase in the
frequency of primary phonemes,
which the listener may perceive
as distorted1.
Jauhiainen T., Vuorinen H. S., HeinonenGuzejev M. Keskkonnamüra mõjud, Ökokratt,
1
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Differences Between Male
and Female Foice
Male and female voices differ
from each other in terms of timbre. Timbre or tone quality is a
feature which allows the listener to determine that two sounds
of equal volume and pitch are different. Current aerodynamicmyoelastic voice theory states vocal pitch depends on the strength
of subglotal airflow and the characteristics of vocal folds. Vocal
pitch also depends on the length,
mass of vibrating vocal folds and
their tension.
Greater length, thickness and
level of relaxation of vocal folds
ensures a lower timbre. Since
the vocal cords of men are usually longer and have more muscle mass, their voices tend to be
lower than the voices of women,
whose vocal cords are generally
shorter and thinner. Elevation is
due to the fact that the extension
of vocal cords makes them thinner and tighter. Pitch range is
more influenced by thinning and
tightening of vocal folds than
their relative length2.
Vibration of vocal cords creates the fundamental frequency, F0, or for listeners – pitch)
which we perceive as vocal pitch.
The fundamental frequency of a
person’s voice depends on whether and to what extent their vocal
2010. – Р. 28-29, http://www.okokratt.ee/
myra2010/esitlused/Myra_moju_tervisele.pdf.
2
Eek A. Eesti keele foneetika I, TUT publication, 2008 – Р. 23.
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Vainik E. Eestlaste emotsioonisõnavara. Master’s Thesis. University of Tartu, 2001.
1

level exceeds 45 dB and increases by 3-5 dB, if the noise level increases by 10 dB. Nevertheless,
the maximum speech volume does
not rise above 80 dB, if the speech
volume is measured at a distance
of 1 m.2
Experts are often asked several
questions at once, which is why recordings with very poor audio are
also supplemented with corresponding transcriptions. In case
of long recordings with poor audio (too quiet/too much background noise), transcription can
be a particularly time-consuming
process.
Recommendations for noise
cancellation:
1. Muting vs cancellation. Occasionally better results will
achieved, if instead of complete
noise cancellation, it is reduced
to an acceptable level.
2. Multiple noise cancellation
stages with noise analysis before
each stage yield better results
than single intense noise cancellation stage. Between stages it is
advisable to listen to the original
recording and compare it to the
processed output.
3. Noise cancellation process
affects all the recorded material. The amount of noise that can
be effectively removed, is determined by noise type, the volume
and the nature of recorded mate-
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cords resonate. Rapidly vibrating vocal cords produce a higher voice, slowly vibrating vocal cords a lower voice. If vibration occurs, phoneme is audible,
if not, then phoneme is soundless. The fundamental frequency
of a man’s speaking voice is about
75-200 Hz, for women it is 150400 Hz. The fundamental frequency values may vary a bit, depending on the emotional state of
the speaker.
Emotions and speech (as well
as chosen vocabulary) have a reciprocal effect. When people experience strong emotions, they
use their voice differently than in
relaxed state. The choice of language also affects our emotions
and expressions – most, if not
all utterances carry both content
and emotional charge1.
The impact of sound/noise environment on the motoric production of speech is based on the
regulation of speech production
(type and intensity of primary
vocals, pronunciation accuracy,
speech rhythm and shift of temporal characteristics); one of its
guiding factors is the information on environmental sound level and person’s own speech obtained through auditory system.
When a person has to speak in a
noisy environment, they raise
their voice unconsciously (the socalled Lombard effect). Speech
volume begins to rise if the noise

Jauhiainen T., Vuorinen H. S., HeinonenGuzejev M. Keskkonnamüra mõjud, Ökokratt,
2010. – Р. 28-29, http://www.okokratt.ee/
myra2010/esitlused/Myra_moju_tervisele.pdf.
2
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rial. Very aggressive noise cancellation may accidentally remove useful signals or create
synthetic sounds (metallic noise,
bubbling, etc).
The Course of the Experiment
The authors conducted an experiment to determine:
1. Whether and to what extent is the conversation clarity
affected by the noise of two- and
four-stroke engines used home
appliances?
2. Is it possible to detect how
many people participate in recorded conversations?
Instruments used in the experiment were Stihl 021 and Partner
20X Limited Edition, 2-stroke internal combustion engine chainsaws; Partner, a lawnmower
with blade disc and a 4-stroke internal combustion engine; and
BEKO-BKS1203, a 1400W electric vacuum cleaner. The recorder used in the experiment was
Sanyo. 3 (three) Estonian speaking persons who participated in
the experiment, were responsible for making conversation/improvising on freely chosen topics.
The experiment was conducted
in various South-Estonian locations and the number of speakers
ranged from 1 to 3. One of the experiment participants either held
the Sanyo recorder in their hand,
kept hidden in an inner pocket or
just in a regular pocket.
Experiment participants were
aware that they were being re-

A First Printed Criminalist № 13/2016

corded. Person tasked with improving speech clarity was not
present and not aware, which subjects were discussed and which
language and equipment used,
and how many persons participated in the experiment.
Experimental research strategy aims to evaluate the effect
of particular methods of intervention or influence and to draw
conclusions on cause and effect
relationships. Since it was not
possible to meet all the conditions
necessary for a natural experiment: the study of observed phenomenon under precisely measured conditions, allowing to
monitor the progress of the phenomenon and to reproduce it under the same conditions, we can
call this a quasi-experiment1.
As a part of the experiment,
audio files were recorded, then
transferred from Sanyo recorder
to a computer, and the audio enhancement process, which aimed
to reduce noise to an acceptable
level without unduly affecting
the desired material was carried
out, using various noise cancellation modules of software iZotope
RX3 Advanced/ iZotope RX4 Advanced. When necessary, software SoundForge and/or Adobe Audition were used as well.
Sound processing software used
in the experiment allows to play
back the audio files, see the audio
Järvet S., Saar I., Valk A. etc. Üliõpilastööde koostamise ja vormistamise juhend,
Sisekaitseakadeemia,Tln, 2015. – Р. 34.
1

97

первопечатный

Kriminalistikaekspertiisid. Tallinn, 2013 –
Р. 128.
1

c) VN850141.wma, length
1:16 (min: sec), 44100Hz, 16 bits,
mono. Source of noise: Stihl 021,
2-stroke internal combustion engine chainsaw. Recorded in natural environment with two conversation participants (1 man and 2
woman). The recorder was held in
hand.
d) VN850142.wma, length
02:00 (min: sec), 44100Hz, 16
bits, mono. Source of noise: Partner, lawnmower with a 4-stroke
internal combustion engine. Recorded in natural environment
with two conversation (1 man and
1 woman). The recorder was first
held in hand, then kept in trouser
pocket.
Recording enhancement process was carried out on audio copies
transferred from the recorder.
Improving the sound clarity
of recordings used in this experiment includes various processes and methods which are used to
remove various types of noise and
other defects on recordings.
The experiment used the following noise removal software
iZotope RX advanced modules:
DENOISE – used for broadband noise removal. The module
allows operation both in adaptive
mode and manual mode.
Adaptive mode does not require custom-made noise profile, as the profile is created automatically. This mode is efficient
when the recording does not have
a noise section long enough for
creating a noise profile or if the
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waveform and perform various
operations (change volume, sampling rate, cut, add effects, remove unwanted components, join
sound clips, etc).
Sampling rate is a frequency
for signal measurement, which
determines the number of times
per second that the excursion is
recorded. This is measured in
hertz (Hz). According to the Nyquist theorem, a high-quality result requires that the sampling
rate is at least two times higher
than the frequency of the recorded sound. Sampling rate 8,000–
11,025 Hz is sufficient for recording human speech with the
frequency of 5 kHz. The standard
rate is 11,025 Hz.1
Recordings with following parameters were copied from the
Sanyo recorder:
a) VN850138.wma, length 1:01
(min: sec), 44100Hz, 16 bits,
mono. Source of noise: chain saw
Partner 20X Limited Edition. Recorded outside. Recorder in the
inner pocket of work clothes. Recorded in the natural environment
with three conversation participants (2 men and 1 woman).
b) VN850139.wma, length
1:38 (min: sec), 44100Hz, 16 bits,
mono. Source of noise: vacuum
cleaner 1400W BEKO BKS1203.
Recorded in ca 20m² room, one
participant (woman). The recorder was first held in hand, then
kept in trouser pocket.
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noise profile changes over a long
period of time. In manual mode,
the operator should first select
the longest sound clip which has
only noise and use this to create a noise profile (via learning
process).
Noise cancellation intensity
levels can be increased/reduced
in real time by using sliders (socalled buttons in the module,
which increase/reduce implemented filter strength).
This is a very flexible tool,
which allows removal of various
types of background noise. The
module allows to listen both output noise only and also the original recording. In addition to that,
it is possible to compare the original recording and the processed
recording, before implementing
the filter permanently. The module EQ or equalizer implementation allows volume reduction/
increase of various sound frequencies or a quick removal of
unwanted high or low frequency
sounds (drone, hiss). This affects
the entire frequency band. GAIN
module is used to increase/decrease normalize volume. Different approaches are implemented
on different types of noise. If the
recording contains different types
of noise, it may be necessary to use
different types of tools to remove
it. The efficiency of noise removal depends on the type of noise and
the suitability of selected filter.
In forensic science, audio enhancement is a part of voice ana-
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lysis and it is often used together with transcription, i.e. the
writing of the text heard on the
recording.
Transcription is written representation of oral utterances as
true to the audible form as possible. Words in written language,
which pronunciation does not
meet the pronunciation of written language, are written down
according to the pronunciation,
compound words that are pronounced separately, are written
down separately (e.g. foot ball),
etc. Forensic voice analysis, in
addition to improving clarity and
transcription, allows the study
of the authenticity of recordings
and speaker identification, i.e.
identification of people speaking
on the recording by their speaking voice.
Speaker identification consists
of two types of analyses: auditive
and acoustic. Auditive analysis can be used even in high noise
level conditions, because unlike
signal processing systems, human brain is capable of processing speech and noise as different
signals1. In exceptional circumstances, depending on the material, auditive analysis can be performed on shorter materials (less
than 30 seconds).
Meister E. 2002. Kõneleja-spetsiifiliste tunnuste otsinguil. Tartu, Tähendusepüüdja. Pühendusteos professor Haldur Õimu 60. sünnipäevaks. Toim. R. Pajusalu, T. Hennoste
(TÜ üldkeeleteaduse õppetooli toimetised 3). –
Р. 269.
1
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Meister E. 2002. Kõneleja-spetsiifiliste tunnuste otsinguil. Tartu, Tähendusepüüdja. Pühendusteos professor Haldur Õimu 60. sünnipäevaks. Toim. R. Pajusalu, T. Hennoste
(TÜ üldkeeleteaduse õppetooli toimetised 3). –
Р. 269.
1

speak simultaneously) are removed from audio files before
analysis. For proper speaker recognition, an expert should be presented with at least two sound
recordings which allow them to
compare the speakers2.
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Auditive analysis means that
the speech (clip) is listened repeatedly, and the prosodic, segmental and spectral (timbre) differences, vocabulary, syntax and
dialogue structure are observed
and analyzed.
Most relevant prosodic characteristics are speech tempo and
rhythm, melody of speech, accentuation and the location of
(full) pauses in speech. Another
definite feature which assists in
speaker identification is speech
defects or accents. Many people have clear differences in vocal timbre (nasality, hoarse or
screeching voice, etc.). Speaker’s
personality is also reflected in
their vocabulary, use of fillers or
utterances (“eee”, “right”, well”,
“mmm” etc.)1.
Acoustic analysis uses forensic software to compare various
vocal parameters (fundamental
frequency F0), phonemes, longterm averaged spectrum (LTAS)).
Analysis material must be of sufficient length, a minimum of 30
seconds of contested so-called
clear speech. Components that
are not needed for analysis (voices of other speakers, long pauses, noise, music and overlapping
sections, i.e. parts were voices overlap and several speakers

Speech Clarification Methods
Used in the Experiment:
Results and Analysis
1. VN850138.wma. Source
of noise: chainsaw Partner 20X
Limited Edition.
Audio file begins with a threeway conversation (1 female and 2
male speakers) under ordinary conditions, very loud chainsaw sound
comes in at 00:24 (min: sec), which
masks almost all further conversation. Only few individual words of a
male speaker can be identified. The
voice of the female speaker is more
intense (louder), which is why her
words and sentences can be recognized even within heavy noise. Due
to loud noise it is not possible to determine from the recording whether the third male participated in
the conversation.
Recorded audio was enhanced
by using software iZotope RX3
advanced modules DENOISE
(broadband noise removal), GAIN
(amplitude increase/decrease/
normalization) and equalizer
(increase/decrease of specific
frequencies).
The end result: chainsaw noise
was reduced and speech clarity
Kriminalistikaekspertiisid, Tallinn 2013. –
Р. 131-132
2
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improved to some extent. Two
different versions of noise cancellation were produced. It is possible to hear the conversation between the female and one male
speaker. However, based on the
result, it is not possible to say
whether the third party took part
of the conversation.
The chainsaw noise is less intense than in the original recording and it does not tire/bother
the listener. Conversation is also
easier to understand, even though
it was not possible to make the entire conversation, especially the
quieter parts, and parts where
the male participant speaks, fully
understandable.
Filtering has slightly distorted the sound of conversation, but
the speakers are recognizable.
2. VN850139.wma. Source of
noise: vacuum cleaner 1400W
„BEKO“ BKS1203“.
The audio file begins with the
female participant’s monologue
under normal conditions, then
vacuum cleaner is turned on and
the speech continues with the vacuum cleaner running in the background. The sound signal from
the vacuum cleaner is loud, but it
does not prevent the listener from
distinguishing between words
and sentences, as the noise is on
specific frequencies and mostly
outside the speech area. The noise
from the vacuum cleaner can be
tiring if listened for long periods,
which justifies noise cancellation
procedure. Noise was removed,
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using modules Denoise, Gain and
Equalizer of software iZotope
RX3 advanced. Several different recordings with noise removal were made.
The end result: noise from the
vacuum cleaner was reduced or
remove almost completely, it does
not interfere with listening and
is not as tiresome as previously.
The speaker’s voice is clearly understandable, although in versions where stronger filter was
used, the voice is duller or slightly metallic.
3. VN850141.wma. Source
of noise: “Stihl 021”, chainsaw
with 2-stroke internal combustion engine.
Two speakers – a man and a
woman – can be identified on
the original audio file. There is
a very loud chainsaw noise in the
background, which spreads over
the entire spectrum, masks the
speech and makes listening and
following the conversation very
difficult. At times it is very hard
to hear what the speakers say and
difficult to follow the content of
the conversation. Both the woman and the man speak louder than
usual due to chainsaw noise in the
background.
Recorded audio was enhanced
using modules Denoise, Gain and
Equalizer of software iZotope
RX3 advanced. Several different recordings with noise removal were made.
The end result: as much chainsaw noise was removed as possible,
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lowed to bring the noise to more
acceptable levels and the conversation became clearer. It is possible to distinguish between the
speakers, however the conversation is not entirely audible. Male
participant’s speech is more recognizable. Female participant’s
speech is in parts quite clear, but
in parts barely understandable.
Nevertheless, in comparison
with the original recording, the
lawnmower noise in the processed
version is less intense and does
not tire the listener, which makes
it easier to focus on the conversation itself.
The language spoken is clearly
recognizable in all the recordings.
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which highlighted and improved
the audio, the content became
more understandable and the
level of noise less tiresome for
the listener. Although complete
noise cancellation was not possible, filtering highlighted the
conversation under noisy background conditions. Filtration has
made female participant’s voice
sound unnatural and undulating
at times, but the majority of the
conversation is understandable.
4. VN850142.wma. Source
of noise: Partner, a lawnmower
with 4-stroke internal combustion engine and blade disc.
Original audio file has two recognizable speakers: a man and a
woman. The lawnmower noise in
the background was very loud,
which made listening and following processes quite tiring. The
buzz was particularly strong in
low frequency and useful (speech)
signal area, which makes it difficult to remove the interfering
component, as noise removal process may also remove a part of the
useful signal. The buzz was significantly louder than the useful signal (speech), male participant’s speech was clearer.
Recorded audio was enhanced
by using software iZotope RX3
advanced modules Denoise, Gain
and Equalizer. Several different
recordings with noise removal
were made.
The end result: although complete noise removal was not possible, filter implementation al-

Experiment Results
and Conclusions
The experiment, conducted by
the authors of the article, demonstrated that out of all machinery used within the experiment,
it was the lawnmower, which had
the least affect on speech clarity and the ability to distinguish
between the speakers. Chainsaw
and engine powered lawnmower
noise, particularly when it was
very close to speakers who spoke
in normal volume without raising
their voices, affected listeners’
ability to understand the conversation to a large extent, and the
clarity of utterances also depended on the vocal parameters of
the speaker.
Comparison with the original
recording reveals that the volume
Le Criminaliste Premier Imprimeur № 13/2016
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of chainsaw noise was reduced
and it is not as tiresome for the
listener. Thus, the use of software iZotope RX3 advanced modules Denoise, Gain and Equalizer
allowed to reduce the noise levels
enough to distinguish between
the speakers but not enough to
understand everything that they
said.
Few individual words spoken
by male participant were recognizable on various recordings. In
sections with background noise,
the voice of the female speaker
was more intense (louder), thus
it was possible to hear her words
and sentences even within loud
noise. However, it should be noted that both male and female participant speak with a louder voice
when there is chainsaw noise in
the background. It is possible to
distinguish between the speakers, but all words are not clearly
understandable.
The authors concluded that
a person who needs to speak in
conditions with varying levels of
noise, should take into account
that the noise affects both the audibility of the speech as well as
their own production of speech.
Therefore can the speaker who
raises their voice in a noisy environment, count on the fact that
this also increases the average
talk volume, by which the speaker tries to compensate for the
masking effect of the noise. Emotions and speech (and also vocabulary) have a significant and in-
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termittent role as well. When we
experience strong emotions, we
use our voices in a different manner than when we are calm. Recordings showed audible differences between male and female
voices in terms of timbre. Fundamental frequency values may
vary slightly, depending on the
emotional state of the speaker.
Based on the conducted experiment, the authors find that in
practice, police officers should
take into account certain details
in relation to staged criminal offenses in order to obtain sound
recordings with good sound
quality.
It would be appropriate to begin by using high-quality recording media (such as a digital voice
recorder) and if possible, to save
in WAV-format (or any other uncompressed format). In order to
obtain better results, separate microphone/microphones should be
used. It is certainly recommended to use bit density of 16 bits
and sampling rate of 44,1 kHz.
This ensures that the file format is compatible with computer
sound cards, etc. Operation locations should be planned carefully
and it should also be taken into account that criminals choose to implement their plans in locations
which would be safer to them and
would, in such cases, ensure that
any recordings would have as poor
sound quality as possible.
One of the components of the
experiment included the use of
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should control their own speech,
the volume in particular (whispering or speaking with an unnaturally loud voice) so as not
raise any suspicions in other
participants.
Recording in noisy locations such as restaurants, outdoor events, near large highways
or very loud equipment (television, radio, saws, etc) should be
avoided.
After recording, noise cancellation software should be used
to highlight conversations/decrease noise, as necessary.
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various household appliances to
generate noise which muffled
conversation and reduced speech
clarity, and based on obtained results it is recommended to turn of
redundant electrical or home appliances (television, computer,
radio, ventilator, etc).
The ideal option would be to
record in a so-called studio or a
quite room with as little echo as
possible (echo is suppressed by
bookshelves, rugs, upholstered
furniture, etc.).
Abnormally loud conversation should be avoided. A person
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ANTHOLOGY OF CRIMINALISTICS
АНТОЛОГІЯ КРИМІНАЛІСТИКИ

ОБМЕН ИНФОРМАЦИЕЙ
В ПРЕСТУПНОМ МИРЕ*
Вальдемар КАЭМПФФЕРТ

Около сорока лет назад бродяга нарисовал мелом несколько рисунков на стене уединенной деревенской церкви в
Австрии возле границы с Венгрией. Сперва он нарисовал изображение попугая, нарисовал
его одной линией без отрыва
мелка от стены. Затем он нарисовал изображение церкви, затем ключа, пирамиды из трех
камней, и в конце – запеленованного младенца. Крестьяне,
шедшие на церковную службу
в следующее воскресенье, видели изображение и благосклонно улыбались. Один озорной
школьник испробовал свое художественное мастерство, чьи

результаты были забавными, но
насилу декоративными.
Случилось так, что судья
округа также проходил там и
видел нарисованного попугая,
церковь, камни и младенца. Он
долго и пристально внимательно их изучал. Затем он, вернувшись к себе на работу, приказал полиции округа арестовать
любого бродягу, которого обнаружат в Рождественский день,

Kaempffert W. Criminal Communications // The Century Magazine. – 1923. – January. –
P. 337-346. (перевод с англ.: Нежурбида Сергей Игоревич – доктор юридических наук, доцент кафедры уголовного права и криминалистики Черновицкого национального университета имени Юрия Федьковича; адрес: ул. Университетская 19, Черновцы 58000, Украина; e-mail: s.nezhurbida@gmail.com).
*
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найдете его возле этого места 25
декабря, готовым участвовать в
приготовлениях».
Ничего нет удивительного в
том, что судья велел полиции
наблюдать за местом?
Судья этот был выдающимся исключением среди судей.
Во всей Европе он был вероятно
единственным чиновником, отправляющим правосудие, знавшим не только уголовный закон, а преступников. Это был
недавно умерший доктор наук
Ганс Гросс, впоследствии профессор университета в Граце
и основатель первой кафедры
«криминалистики», новой науки, намеревающейся так обучить представителей закона,
судей и юристов, а также полисменов и детективов, чтобы
убийцы, воры и жулики могли
быть схвачены быстрее, чем это
возможно при помощи старых
безсистемных методов.
В университетском курсе
по криминалистике профессора Гросса должны были быть
изучены методы, при помощи
которых преступники делятся
информацией друг с другом, а
также значение пятен крови и
отпечатков пальцев. До времен
Гросса никто не знал как было
возможно для полдюжины головорезов, не знавших друг друга ранее, организоваться стихийно, так сказать, с целью
грабежа отдельного жилища.
Получивший знания в европейском университете, научный
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праздношатающимся возле церкви. В этот день три отъявленных разбойника были схвачены
полицией возле церкви.
«Почему Вы приказали арестовать таких людей?» – кто-то
спросил судью.
«Потому что они спланировали ограбить церковь 26 декабря и встретились в рождественский день для составления
плана».
«Откуда Вы знаете?»
«Все написано на стенах
церкви. Подите туда и вы обнаружите изображение попугая,
церкви и ключа, кучи камней и
запеленованого младенца».
Птица, объяснил он, была
личным символом отъявленного и словоохотливого вора,
известного «в миру» как «домашний попугай». Церковь –
понятно – была церковью. Ключ
означал, что ее следовало «отпереть». Пирамида из трех камней
была скопирована с известного
альманаха Штирийского фермера, в котором они были использованы как символ Святого
Стефана, забитого камнями насмерть, чье мученичество отмечается в католических церквях
26 декабря. Запеленованный
младенец обозначал Спасителя
или, скорее, день его рождения,
25 декабря. Каждый проходящий днем негодяй мог прочесть
нарисованное послание: «Домашний попугай намеревается проникнуть в церковь 26 декабря. Ему нужна помощь. Вы
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сыщик сегодняшнего дня знает,
что благодаря оставленным следам на дороге можно объяснить
тайну и для этого он изучил метки бродяг и преступников так
внимательно, как археолог изучает римские и греческие надписи. В США никто и мыслить
не мог об этой интересной форме современного пиктографического письма.
Они не были ограничены какой-либо отдельной страной
или каким-либо особым временем, эти незнакомые иероглифы
преступников. В очень редкой
книге, известной коллекционерам как «Книга бродяг»1 не кто
иной как Мартин Лютер указал на несколько из иероглифов, использовавшихся «хобо»,
попрошайками, разбойниками
и головорезами шестнадцатого
столетия. Европейские криминалисты, так энергично интересующиеся историей преступления, как они делают это в
присутствующих злодеяниях,
изучили преступное рисуночное письмо пятисотлетней давности, что еще больше доказало
использование разыскиваемыми мародерами в 1600 году некоторых знаков и символов, сущеПереводчик: автор статьи вероятнее всего
имел ввиду перевод произведения Мартина
Лютера «Книга бродяг и попрошаек» (Luther, Martin (1860). The Book of Vаgabonds
and Beggars: With a Vocabulary of Their Language. London: John Camden Hotten, Piccadilly. – 64 p. Это был перевод с немецкого
издания Лютера: Luther, Martin (1528). Von
der falschen Bettler und Büberei.
1

A First Printed Criminalist № 13/2016

ствующих в сегодняшнее время
среди преступников. Произошли большие перемены, конечно, но только в жаргоне воров, но корни все те же. В течение столетий иероглифы стали
менее ужасными. Где когда-то
они обозначали убийство и кражу, сегодня они, как правило,
передают безобидную информацию другим бродягам: где можно легко поживиться едой или
деньгами; где следует опасаться
собаки, где можно срезать деревья, перед тем как можно будет
поесть завтрак.
Профессор Гросс считается
ведущим авторитетным специалистом этих иероглифов «с
большой дороги». В курсе криминалистики, который он вел в
Граце до 1915 года, он придает
огромное значение правильной
интерпретации знаков, нарисованных мелом европейским тунеядцем на стене или придорожной скале, поскольку Венгрия,
Штирия, Хорватия, несомненно вся юго-восточная Европа
по-прежнему прибежище разыскиваемых бандитов и менее
опасных цыганских банд, которые живут грабежами церквей
и жилых фермерских домов. Он
даже сравнил знаки наших американских бродяг со знаками в
Европе и обнаружил, насколько
мы можем быть развиты в разработке новых способов «взлома» сейфов: наши знаки отстают на сорок лет от европейских
времен.
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Переводчик: статья В. Каэмпфферта
вышла на английском языке.

Известный старейший знак
убийцы-поджигателя.
Использовался в Саксонии
в XV веке
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1

горшок и цепь. Для того, кто не
знает ничего о «большой дороге» и ее преступлениях, все это
бессмысленно; все же оно имело ужасное значение, когда оно
было наспех написано на стене
в Тюрингии два столетия тому
назад».
Первый уровень достаточно
легко интерпретируется, когда вы знаете, кем были убийцы-поджигатели, и почему их
так звали. «В направлении стрелы, – читается, – четыре дома в
этой местности грабятся в ночь
последней фазы луны”. Головорезы, проходившие в том месте,
приняли это как приглашение
к соучастию в преступлении,
и пять из них, чьими личными
символами были птица, игральная кость, ключ, горшок и цепь,
написали свои знаки под приглашением в порядке его принятия. Зачинщик дела знал, что
он может рассчитывать на них».
Все имеет начало. Как произошли эти личные знаки? Использование символов было характеристикой времен. Щит
герба рыцаря на нагруднике провозглашал для других рыцарей
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«В начале, – уверял меня профессор Гросс, показав свою коллекцию более двух тысяч знаков
со всех стран, – в начале эти знаки использовались бандами головорезов шестнадцатого века,
которых мы зовем Mordbrenner
на немецком, или “убийцы-поджигатели” на английском1, поскольку они не только грабили дома, а и сжигали их дотла,
со всеми их жителями. Самыми ранними из этих знаков поджигателя были более или менее
простые кресты, служащие для
обозначения дома, подлежащего ограблению, так, как лесоруб
помечает дерево, которое он намеревается повалить».
«Позднее, – продолжил он, –
эти объективные обозначения
были дополнены субъективными знаками; другими словами,
личным знаком преступника.
У вас есть информация, к примеру, состоящая из стрелы, четырех вертикальных линий и
полумесяца, все на одном уровне, и ниже, на втором уровне,
птица, игральная кость, ключ,

Знаки Тирольских убийцподжигателей XVI века,
известных как «кукурузоголовые»
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личность человека в доспехах
и закрытым забралом. Каждый
торговец и искусный мастер
идентифицировали себя при помощи символов тем же образом.
Таким образом, знаки шестнадцатого века Mordbrenner, а также знаки, использующиеся негодяями на сегодняшний день,
естественно связаны с гребнем
шлема, тисненном на почтовой
бумаге герцога.
Чтобы показать насколько близко эмблема стародавнего мастера схожа на знаки преступников, профессор Гросс
заставил своих студентов сравнить сопровождающие знаки
честных итальянских горных
старателей с современными надписями убийц-поджигателей.
Некоторые из старых «геральдических знаков» преступников в коллекции Ганса Гросса
были ужасными откровениями
стародавнего беззакония. Такие
рисунки-сигнатуры как “Верная Рука, головорез”, “Большой
Джон, громила-убийца” рассказывают свою историю опасностей в путешествиях на карете
две сотни лет тому назад. Ктото интересуется, тоже, каким
негодяем был “Отче наш”, жив-

ший очевидно гаданиями и ловким обманом, “Джек – чистильщик обуви, церковный вор”,
“Зеленый корень”, сбежавший
осужденный на пожизненный
срок, или кто-то, называвший
себя более скромно – “Цветочек”, будучи когда-то солдатом,
позднее констеблем, и в конце концов – разбойником. В эти
безмятежные дни полисменов,
железных дорог, телеграфов
и телефонов разбойник с большой дороги лишь только исчез,
и его место занял тихий бродяга
и цыган, наихудшее преступление которых – кража курицы
и самая ужасающая кличка –
“Изворотливый Джо” или “Непристойный Луи”.
Трудно, часто невозможно,
найти английский эквивалент
для кличек разбойников с большой дороги, чьи личные знаки украшали стены профессора
Гросса. Но тем не менее знаки
сами по себе интересны.
Был “Преск”, который, к
примеру, выбрал самодельный
алтарь в качестве своего знака;
“Фрайзепл”, использовавший
знак, в котором буквы INRI и
изображено сердце, и который,
согласно судебным решени-

Знак убийцы-поджигателя
конца XVII века

Знаки, использовавшиеся горными
старателями в XVI веке
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«Дюфте», голо- «Баттериханзл»,
ворез, грабивший
азартный
исключительно
игрок-шулер
священников

ям, был “непоколебимым убийцей”; “Дюфте”, использовавший в качестве символа флаг, и
известный полиции как “грабитель исключительно священников”; и “Баттериханзл”, жулик,
игравший краплеными картами и утяжеленными костьми,
взявший в качестве символа голову клоуна в шлеме и несколько игральных костей.
Хотя великие негодяи, как
великие художники, рождены,
а не стали ими, в большинстве
бродяга повидал лучшие дни.
Он попробовал себя в ремесле,
несомненно по-прежнему участвуя в нем время от времени,
что американский бродяга называет “прожиганием жизни”.
Отрывки респектабельности
вознаграждаются. Своим товарищам он известен как “Джек,
плотник”, “Бил, мясник”, “Дэн,
солдат”. Вполне естественно,
что простой набросок рубан-

ка плотника, или нож мясника
или меч солдата следует использовать для идентификации.
Если бы у него не было занятия, по крайней мере он имел
некоторую характерную физическую особенность: рыжие волосы, один глаз или рука только с четырьмя пальцами. И так
он выбирал изображение лисицы, одного широко раскрытого зрачка, или ущербную руку,
как его щит герба. Если он был
болтлив, он становился для преступного мира “домашним попугаем”; если он гордился своей
верностью, он был рад имени
“преданый пес”; если он был
спокойным, благовидным, предательским подлизой, он становился “урчащим котом”. А когда Рыжий Джек использовал
лисицу в качестве своего знака, весь преступный мир признавал и почитал его исключительное право на этот символ.

Гончар

КонТорговец
стебль вразнос

Контрабандист
табака

Мельник

Студент

первопечатный

«Фрайзепл»,
непоколебимый
убийца
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Знак «Прескa»

Карточный
шулер
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а

b

c

d

e

Человек, чей знак – кинжал (а) сейчас не в тюрьме, а человек в тюрьме, чей знак –
сердце (е), избил и ограбил (d) пивовара (c) жестянка и солодовая лопата)
и вывез награбленное на лошади и телеге ((b) хлыст и тормозной башмак)

Право претенциозности, оно
никогда преднамеренно не нарушалось. Может ли столько
быть сказано о торговых марках
честных, по всеобщему мнению,
бизнесменов?
Но кроме своей идентификации, негодяй может пожелать
общаться с другими представителями своего класса – общаться, более того, настолько тайно,
чтобы его послание не было понятным для честного мира. После детального анализа сотен
знаков бродяг, профессор Гросс
выяснил, что они могут быть
поделены на два вида. В группе
первого вида мы находим изображения и символы, устанавливающие время достижения
деревни или города, направление езды, количество и личности попутчиков автора рисуночного письма; в то время как в
другом виде мы находим вопросы, ответы на них, приглашения к соучастию в ограблении и
даже убийстве.
Часто два вида сочетаются
в одном письме. Другими словами, бандит с большой дороLe Criminaliste Premier Imprimeur № 13/2016

ги расскажет пришедшим после него не только кто он, куда
он идет, и кто его подельники;
но также какое преступление
он совершил, как долго он был
в тюрьме, и какую дьявольщину он задумывает сейчас.
Символизм естественно играет большую роль в рисуночном
письме преступления. Тюрьма
может обозначаться не только
обычными тюремными решетками (знак французских преступников), но и “четко очерченным
углом”; другими словами, перевернутой буквой “V”. Ключ –
всегда знак “взлома” или квартирной кражи со взломом, наклоненная палка или дубинка
выражают силу. Стрела указывает или направления, в котором следует автор рисуночного
письма, или дом, который следует ограбить.
В каждой стране свои знаки, как показывает сравнение
символических изображений
французского и американского бродяг. Иногда значение символа диаметрально противоположно его значению в другой

111

первопечатный

церкви, на ступеньках дома, изгородях и конюшнях. Иногда
местная полиция помогала ему
в идентификации сигнатур, но
чаще всего – сами преступники.
“Когда я не мог связать знак
с определенным подозрительным путником, – рассказывал
мне он, – я обычно рисовал его
углем на стенах моего кабинета,
так, чтобы каждый вошедший
смог его увидеть. Как только заводили арестованного бродягу, его поведение показывало
бы – узнал ли он символ. Иногда бродяги были так захвачены врасплох, что перед тем,
как они знали это, они отвечали на быстрый вопрос: “Чей это
знак?”. Чтобы избежать лжи я
бы оставил знак на стене, пока
несколько расспросов всегда давали и дальше такой же ответ.
Однажды вор, посмеиваясь заверил меня: “Почему, это я!”.
И так это выяснилось”.
Особые знания, которыми
профессор Гросс овладел из этой
одной стадии криминалистики в одиночку, были показаны
время от времени его коллегами в других городах. Несколько лет спустя профессора Рудольфа Рейсса1, руководившего кафедрой криминалистики
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стране, а иногда случаются любопытные совпадения.
Многое из рисуночного письма может был легко истолковано любым, имеющим вовсе
любой навык в разгадывании
загадочной картинки, но в большинстве своем это понятно
только человеку, основательно
знающему жизнь бродяги. Если
один бродяга желает связаться
с другим при помощи знаков,
послание должно быть непонятным для всех, но не для бродяги, если оно будет служить своей
цели. Отсюда – у иероглифов
есть полностью своя психология. Они понимаются особым
типом мышления, чтобы быть
прочитанными тем же типом.
Когда Гросс, по этой причине,
растолковал знак способом, кажущимся весьма алогичным, с
точки зрения человека, принимающего еду три раза в день и
оплачивающего ее честно заработанными деньгами, ни разу
не попрошайничавшего на чашку кофе в своей жизни, и ни
разу не воровавшего из курятника, он сделал это, поскольку
знал как думает бродяга.
Этот экстраординарный ученый был следственным судьей
пять лет в маленьком Штирийском городке недалеко от
границы с Венгрией, регионе,
буквально кишащим переезжающими с места на место преступниками высшего и низшего
класса. Там он копировал знаки, обнаруженные им на стенах

Переводчик: Rudolphe Archibald Reiss (18751929), немецкий и швейцарский криминалист, доктор химии, профессор, фундатор
судебной фотографии, метода словесного портрета. Более детально см.: Шепитько М. В. Рудольф Арчибальд Рейсс // Криминалист первопечатный. – 2015. – № 10. – С. 109-117.
1
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Лозаннского университета, попросили проанализировать ограбление, совершенное в отеле. На стене возле одной из дверей отеля он обнаружил нарисованный мелом квадрат, под
ним – крест, затем цифры 6-2 и
V-конечную букву. Подозревая,
что знаки могли бы иметь отношение к делу, он сфотографировал их и послал снимок профессору Гроссу, ответившему вслед
за этим, что квадрат возможно
означал: “Здесь можно украсть
банкноты”; крест – “их трудно
добыть”; цифры – “они в комнате
6-2”; и две линии под цифрами –
“в комнате проживают двое”.
V-конечный знак был личной
подписью вора, ответственного
за информацию. Оказалось, что
комната 62 была занята двумя
итальянцами, мирно спавшими, когда гостиничная “крыса”
проникла в их комнату и “полазила” в их вещах.
Более двадцати пяти лет тому
назад ночью на проселочной дороге в восточной Штирии был
насмерть заколот жандарм. Он
был буквально изрезан на куски множеством ножей. Существовало доказательство, что он
присел на обочине спиной к дереву, чтобы набить курительную трубку. Его кисет был открыт, табак разбросан и трубка,
наполовину набитая свежим табаком. Его искренне ненавидели, особенно цыгане. Через несколько дней после его смерти,
недалеко от места преступле-
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ния на полуразрушенной стене был найден рисунок. Его значение было вполне понятным.
Это был натуральный портрет
убитого жандарма. Кинжалы,
окружавшие голову, говорили
за себя. Профессор Гросс сделал
вывод, что рисунок не мог быть
сделан после смерти жандарма,
поскольку был частично смыт
дождем, хотя со времени убийства и до обнаружения рисунка
дождя не было. “Я не могу не думать, – сказал профессор Гросс, –
что это была и угроза, и призыв к содействию, и если бы это
было найдено вовремя, то возможно жизнь верного офицера
могла быть сохранена. По крайней мере он бы не отважился
выйти сам на эту опасную дорогу ночью”.

В большой мере становится
очевидным, как поразительные
знаки, в прежнее время схожие
на щит герба, постепенно вытесняются более международным
алфавитом, так же как геральдические убранства в повседневной жизни быстро уступают место более бессмысленным
монограммам. В некоторых регионах старых знаков более не
сыскать вообще. Как пришла в
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Переводчик: автор статьи – американец,
подразумевал штаты США.
1

дома и ступень ограды будут
продолжать рассказывать путнику могут быть или нет еда
или деньги внутри для покушения, алфавит и цифры вытеснят
личный символ. “Рыжеволосый
Майк” более не будет использовать лисицу как свой знак, но
небрежно напишет свои инициалы. В последующие двадцать лет профессор Гросс пророчил кану в неизвестность всех
знаков бродяг. Письмо не есть
исключительное достижение в
эти дни обязательного образования, и американский бродяга и европейский негодяй могут
читать и писать. Около тридцати лет назад буквы и числа начали вытеснять старые иероглифы, с последующей потерей
секретности.
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упадок геральдика, так пришли в упадок и знаки “большой
дороги”. Даже сегодня правительственная система доставки корреспонденции передает
новости от бродяги к бродяге,
слишком ценные для всеобщего обозрения. Двухцентовый
штемпель и окно “Общей доставки” почтового отделения в
конце концов вытеснит нарисованное мелом изображение. На
самом деле и сам бродяга не тот,
что был раньше. Хождения по
железнодорожной колее – это
уголовный проступок во многих штатах1. Бродяга арестован
как правонарушитель представителями железной дороги. Деревни и города заключают его в
тюрьму без проволочек как подозрительную личность и американские судьи приговаривают его за бродяжничество к
пребыванию в исправительном
доме на срок от десяти до девяноста дней. В Европе его участь
еще более тяжела. Не только потому, что он рассматривается с
подозрением, не только потому
что для него невозможно ездить
на товарных поездах, как он делает это в этой стране, но он должен носить бумаги, удостоверяющие и “легитимизирующие”
его. Он должен иметь занятие,
и это достаточно для обуздания
дикого энтузиазма для “перекладной” жизни.
Несмотря на то, что ступень

Пейзаж, нарисованный одной
линией. Любимый знак преступника

Наиболее показательный рисунок старого характера можно
увидеть в коллекции профессора Гросса, представлявший пейзаж, нарисованный непрерывно
одной линией. Это был щит герба
отъявленного бродяги, бывшего
когда-то землевладельцем. Эти
непрерывно линейные рисунки
всегда были популярными среди скитающихся преступников.
Криміналіст першодрукований № 13/2016
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Сегодня направление, в котором следует бродяга, показано
стрелой, а время его прибытия
и отправки – легко разборчивыми цифрами. Стрела может
проходить сквозь кольца и может иметь в качестве придатков длинные и короткие штрихи, перпендикулярные древку
стрелы. Каждый европейский
цыган знает, что кольца означают количество детей, длинные штрихи – количество друзей-мужчин, короткие штрихи
– количество женщин.
Преступников и бродяг можно найти не только на большой дороге, но также в суде и
тюрьме. Отсюда – существует язык заключенных, а также язык свободных и грабящих. Способы общения внутри
помещения разработаны совершенно также гениально,
как и рисуночное письмо. Их,
тоже, профессор Гросс изучил и
классифицировал.
Много судей и прокуроров
удивляются тому, что два вора,
рассказывавших совершенно
разные истории во время от-

а
«Краденые вещи
можно продать
здесь». Знак
использовался в Англии и на
континенте

b

дельных допросов, меняют
свои взгляды полностью, когда сталкиваются лицом к лицу
и на удивление сходятся во
взглядах. Один взгляд, движение брови, случайное пошаркивание ноги, неловкое перебирание шляпы из одной руки
в другую, озадаченное почесывание затылка, вся составная
часть заранее обусловленного
и усвоенного набора сигналов
раз за разом рушила лучшие
усилия добросовестного исполнителя перекрестного допроса достичь правды. Несмотря
на то, что некоторые европейские и американские прокуроры непоколебимо верят в
противостояние двух преступников, рассказывающих разные истории. Гросс положил в
основу правило никогда не разрешать им видеть друг друга
до суда. Также непозволительно для них схватывать много,
как беглое знакомство с друзьями, которые возможно желают дать ложные показания в
бесстыдной попытке доказать
алиби.

c

a – “Они дают деньги здесь”
b – “Нечего делать”
c – “Нет денег, но хоть чтото”, как еда или питье
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Кражу со взломом следует совершить в доме, на
который указывает стрела

Активная
полиция
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заботиться о его крупном рогатом скоте. Того самого дня я послал офицера следовать за женщиной до ее дома. Он доложил,
что у заключенного не было быков, более того нет скота вообще,
кроме трех коз и слабой лошади”.
“Я был уверен, что был обманут, но как – я не мог понять”.
“Долгое время спустя после этого случая ко мне привели девушку, выросшую среди
цыган и ставшей одной из искуснейших воровок, встречавшихся мною когда-либо. Она
заинтересовала меня. У меня
были основания верить, что она
была украдена ребенком. Соответственно, я напрасно навел
справки о здоровье родителей.
Она была признательна за ту доброту, которую я сумел ей показать, и рассказала мне много о преступлениях цыган, их
способах и жаргонах. Я спросил ее, что означает “кормление
быков”. “В моей части страны,
и только там, – рассказала мне
она, – это означает: ври судье и
ничего не рассказывай”.
“Тогда я узнал почему крестьянин так заботился о быках,
которых у него не было”.
Если простое сказанное слово
может нести также скрытые значения, то какая большая опасность скрывается в написанном
слове! Гросс смотрел все письма,
написанные или полученные заключенными, с серьёзным подозрением. Будучи судьей, он взял
за правило хранить оригинал
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Иногда следователь или прокурор позволяет использовать
себя как невинное средство передачи информации во внешний мир.
“Будучи следственным судьей, мне пришлось однажды
договариваться с крестьянином, подозревавшимся в провозе большого количества краденных товаров через границу
Австрии, – рассказал мне профессор Гросс. – Человек был арестован. Он все отрицал, но сильно желал поговорить со своей
женой. Я позволил ей прийти в
тюрьму, хотя ехать ей пришлось
долго и издалека. Мужчина выламывал свои руки, прося жалобно поговорить с ней. Это насторожило меня. Я отказался
удовлетворить его просьбу, но
обещал передать ей любое послание, которое он пожелал бы вверить мне. После чего он сказал:
“Скажите ей хорошо кормить
быков; я всегда хорошо присматривал за ними до своего ареста;
они будут скучать за мной. Ну
так скажите ей быть уверенной
и хорошо их кормить”.
“Это было все, что он мог думать, говоря жене, проделавшей
путь в сотню миль для встречи с
ним!”
“Я передал женщине, что ей
сказал муж и она поехала домой
совершенно довольной”.
“Казалось странным, что после всех этих воплей, после всего этого крика, человек мог только думать как сказать своей жене
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ЗНАКИ СОВРЕМЕННОГО АМЕРИКАНСКОГО БРОДЯГИ

Хорошее место для
грабежа

Проходи
мимо.
Нечего
делать

В доме сигнализация

В доме только
женщины

любого письма, составленного заключенными или посланного ему,
и пересылать только копию. Оригинал он сберегал как часть материалов в каждом деле. Почему?
Он обнаружил существование буквально массы способов, которыми
письмо, кажущееся безобидным,
может быть изготовлено для служения цели преступника.
Когда тюремные правила строги, заключенный должен идти
на крайние меры. Его рот становится чернильницей, его слюна –
его чернилами. Остроконечным
куском дерева нетрудно написать невидимое послание между
строками безобидного письма.
Движение по приложению карандаша к губам настолько естественно, что это, вероятно, не
вызовет подозрения. В действительности письмо не такое уж и
невидимое, для исследованного под наклоном, можно разглядеть, где глянец бумаги был поврежден. Заключенные, а также
криминалисты, знают, что письмо, написанное слюной, целиком не утаишь, отсюда – они используют его только в случае
A First Printed Criminalist № 13/2016

Плохая
собака

Тебе следует
работать за
полученное

крайней необходимости. В некоторых тюрьмах, к примеру
в Синг-Синг1, молоко время от
времени используется в тех же
целях.
Как получатель послания
на слюне читает его? Он может
осторожно опалять его, пока бумага не пожелтеет. Написанное тогда проявляется весьма
ярче, нежели сама бумага. Он
может макнуть письмо целиком
в чернила на мгновение и затем
в воду; написанное слюной проявится как темный рукописный шрифт в сравнении с весьма светлой основой.
Криминалист не прибегает
к таким деструктивным методам. Он просто заливает письмо раствором нигрозина, гуммиарабика и соленой кислоты.
Написанное проявляется сразу. Иногда он посыпает письмо
порошкообразным графитом.
Переводчик: тюрьма Синг-Синг (анг.
SingSing Correctional Facility) – тюрьма
с максимально строгим режимом в городе
Оссининг, штат Нью-Йорк, США. Тюрьма
построена в 1825 году. В 1935 году тюрьму
посетили писатели И. Ильф и Е. Петров.
1
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Тюрьма:
остерегайся

Нечего
делать

Графит хватается участков, написанных в слюне или молоке.
Иногда письмо фотографируется, особенно если бумага особенно глянцевая. Только освещение должно производиться под
сильным наклоном.
Будь они обвинены и ожидающими суда, или осуждены и приговорены, заключенные имеют связь не только с
внешним миром, но также друг
с другом. О том, как осужденные используют водопроводные
трубы для разговора со своими друзьями-осужденными за
несколько сотен футов от них,
показывается раз за разом писателями-романистами, коснувшихся жизни людей в камере.
Нет сомнения, этот традиционный метод беспроводного общения по-прежнему практикуется
в старых тюрьмах. В современной тюрьме это невозможно, поскольку трубы недоступны. Но
в равной степени старая систе-

Остерегайся
собаки

Хозяин
жесток

Здесь
деньги

Здесь
еда

Можешь
напугать их
здесь

Здесь
Слежидует
вет по- испольлисмен зовать
силу

Ночлег

ма перестукивания через стены
камеры по-прежнему популярна. Если осужденный не знает азбуки Морзе до того как попал в тюрьму, он выучит ее за
несколько недель своего пребывания в тюрьме. Каждая тюрьма – это школа телеграфии. Она
становится такой из-за необходимости, по простой причине
того, что американская система
“молчания” – система, запрещающая даже разговоры в камерах шепотом – сегодня в общем принята. Когда он закрыт
на ночь, осужденный должен
быть подобен бессловесному
как какое-либо животное; более
того, действительно, он даже не
может рычать и ворчать, не подвергнувшись наказанию. Такая необходимость приводит
человека к использованию своих пальцев. Ночью тюрьма –
это место странного скреба, постукивания и перестукивания,
слышимого вечно бдительными

Остерегайся!
Люди вооружены

Женщина живет одна
со слугой
девушкой

Боль- Делай
ному
здесь
что-ни- что
будь хочешь
дадут

первопечатный

Опасность
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Люди, живущие
здесь, нас
не любят

Будь
набожным
здесь

A First Printed Criminalist № 13/2016

КРИМИНАЛИСТЪ
№ 13/2016
первопечатный

118
смотрителями, но невозможного к определению его источника. Угрозы, брань, планы на
будущие преступления, ободряющие слова для родственников,
которые следует передать человеком, готовящимся к освобождению, все телеграфируются от
камеры к камере пока не достигнут своего пункта назначения.
Существует также физическая связь между камерами
осужденных, даже если каменная кладка и сталь могут отделять заключенных – связь,
являющаяся следствием использования средств: джутовой
веревки и крюка, которые осужденные берегут как бесценное,
но запрятанное имущество. Ночью, когда обутый смотритель
крадется по коридорам, едва
слышно, громче может быть
только мягкая поступь ноги леопарда на каменном полу, осужденный будет нежно стучать в

a

b

c

стену своей камеры. Некоторое
время спустя слышаться ответные стуки. “Готовы” – означают они. Каждый человек берет
свой крюк и джутовую веревку,
и наматывает как аркан.
С ловкостью, приводящей
в восторг, он бросает веревку
сквозь решетку своей камеры
прямо своему соседу. Веревки
схватываются. Они натянуты.
Искусственно созданная рука,
представляющая чудо передвижения из одной клетки из стали
и камня и вхождения в другую.
Один человек освобождает свой
конец и его веревка втянута. На
ее конец привязан маленький
сверток.
Это может быть послание,
нож, пила, документ, но чаще
всего это морфий, опий, кoкаин
или героин, возможно примерно половина заключенных
тюрем наших штатов – рабы
наркотиков.

d

e

f

«Тот, чей знак d, заключен в тюрьму (a) за убийство (b) и другое насильственное деяние (c)
и намеревается обвинить еврея (f), арестованого за грабеж среди белого дня (e)»
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ПОРТРЕТНА ГАЛЕРЕЯ ВИДАТНИХ
КРИМІНАЛІСТІВ
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PORTRAIT GALLERY OF THE FAMOUS
CRIMINALISTS

ГАРРИ СОДЕРМАН*
выдающийся криминалист, изобретатель сравнительного
микроскопа (hastoscope), главный редактор журнала «Nordisk Criminal Teknisk Tidskrift» (с 1930), автор известного труда «Modern Criminal Investigation» (1935), генеральный секретарь Международной академии криминалистики (1938), член исполнительного комитета и Генеральной
Ассамблеи Международной Уголовной Полицейской Комиссии (1947, 1949) и Генеральной Ассамблеи Интерпола
(1954)**.

Выдающийся криминалист
Гарри Содерман (Harry Sőderman) родился 24 июля 1902 г.
в г. Стокгольм (Шведско-Норвежская уния) – в семье шерифа
г. Дельсбу – Пера Содермана (Pehr
Söderman, 1852–1914) и Каролины Оливии Сахлин (Karolina
Olivia Sahlin, 1872–1962). Гарри Содерман также имел младшего брата Герберта Бисмарка и
младшую сестру Карин.
После обучения с гувернанткой, в 1912 г. Гарри начинает

обучаться в Высшей государственной школе г. Эстерсунд, в
котором жила семья Содерман
с 1914 г. В школе Гарри Содерман проявил интерес к химии и
физике. Как результат – в 1920
с отличием окончил химический колледж в Мальмё (Швеция), однако поработав химиком в лесной промышленности
на протяжении нескольких месяцев, покинул работу по специальности. После – продолжил
изучать химию в Альтенбурге

Harry Sőderman – eminent criminalist, inventor of comparison microscope “hastoscope”, chief
editor of the Journal “Nordisk Criminal Teknisk Tidskrift”, author of famous monograph “Modern Criminal Investigation” (1935), General Secretary of International Academy of Criminalistics
(1938), member of Executive committee and General Assembly of International Criminal Police
Committee (1947, 1949) and General Assembly of Interpol (1954).
**
This essay is devoted to the biography of eminent criminalist dr. Harry Sőderman. This biography
is demonstrating historical procedure of criminalistics foundation and development, time of creation different studies and inventions. Dr. Harry Sőderman was famous during and after II World
War as National Norway Hero. He worked a lot for police theory and practice in different countries
(Sweden, Norway, Denmark, Germany, England, Ireland, France, USA, Marocco).
*
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(Германия), где в 1922 получил
степень магистра. Также важным является то, что за время обучения в Германии Гарри Содерман изучил немецкий
язык. После этого в 1923 прошел 6-месячную службу в армии в войсках связи Емтландского стрелкового полка. После
прохождения службы несколько месяцев провел в Париже и
Руане (Французская республика), занимаясь изучением французского языка.
Мечта стать криминалистом и отсутствие возможности изучать право, привело
его к идее в 1925 г. обратиться к собственникам велозавода с предложением – осуществить путешествие на Восток
для рекламы компании. Благодаря этой идее Гарри Содерман первый в мире отправился
в длительное путешествие на
велосипеде из Швеции в Константинополь (ныне – Стамбул) и далее в Азию – Персию, пустыню Белучистан,
Индию, Бирму, Китай и Таиланд, в ходе которого сделал
детальное исследование работы местной полиции. То, каким образом полиция данных
стран разрешала свои задачи,
Гарри Содерман отмечал в своем дневнике и отправлял данные заметки для публикации в
Шведский полицейский журнал. Гарри Содерман провел в
путешествии на велосипеде по
Азии полтора года (1925-1926).
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Волею случая Г. Содерман начал изучать криминалистику.
В ходе похода в Шведские горы,
он остался с другими путешественниками на ночлег, однако
из-за плохой погоды они были
вынуждены остаться там дольше, чем планировали. Таким образом, путешественники имели возможность пообщаться.
Г. Содерман рассказал французскому дипломату М. Молере
(M. Moleyre) о своей мечте стать
криминалистом. Тот с удивлением выслушал путешественника и сообщил о возможности обратиться к др. Э. Локару с тем,
чтобы он взял шведа в его лабораторию в Лионе. Через некоторое время Г. Содерман получил
желаемое письмо из Франции с
приглашением пройти стажировку в криминалистической лаборатории в Лионе у известного
криминалиста, «французского
Шерлока Холмса» – др. Эдмонда
Локара (dr. Edmond Locard).
Таким образом, Гарри Содерман с 1926 г. начал изучать
криминалистику у др. Эдмонда

Гарри Содерман в криминалистической лаборатории
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миналистической лаборатории
в Нью-Йорке (США). В 1935 –
вернувшись в Швецию в Стокгольмский университет. Также
уделял значительное время работе на Международную Уголовную Полицейскую Комиссию (прообраз Интерпола) по
вопросам выдачи и стандартизации паспортов. В 1935 – женился на Ингрид Бекман (Ingrid
Beckman) – в 1936 у него родился сын Пер (Pehr), а уже в 1946 –
сын Эрик (Erik).
В 1937 уехал в Дублин в качестве советника по реорганизации Ирландской государственной полиции. В 1938 был
назначен генеральным секретарем Международной академии
криминалистики. В 1939 назначен первым руководителем Национального института криминалистики в Швеции (аналог
ФБР США), который возглавлял до 1953. Этот институт осуществлял анализ и расследование места преступления, и был
прообразом современной Национальной криминалистической лаборатории (SKL – The
National Laboratory of Forensic
Science in Linköping).
В 1939 г. его секретарем стала Астрид Линдгрен (в будущем – одна из самых известных шведских писательниц).
Её первые детективные истории
для молодежи были описанием
того, что она видела, работая
в криминалистической лаборатории. Отдельные рассказы
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Локара. В 1928 получает степень
доктора, защищая диссертацию
в Лионском университете по
анализу и идентификации пистолета (револьвера) по пуле.
Может быть поэтому Гарри Содерман получил кличку «Гарри-Револьвер». С целью исследования пуль изобрел специальный сравнительный микроскоп («hastoscope»). В 1929 –
др. Гарри Содерман был избран
членом созданной Международной академии криминалистики
(Вена, Австрия).
После возвращения в Швецию, в 1930 Гарри Содерман открыл частное бюро в Стокгольме,
где он проводил криминалистические исследования, прежде
всего изучая подлинность документов. Развивая свою практику, начинает преподавать в Стокгольмском университете как
доцент криминологии. Кроме
того, являлся главным редактором журнала «Nordisk Criminal Teknisk Tidskrift» (Нордический Журнал Полицейской
Науки). Также был инструктором по криминалистике для высших должностных лиц Шведской королевской полиции.
Именно поэтому его часто привлекали для расследования резонансных уголовных дел.
В 1933 Гарри Содерман получил грант и уехал в США,
чтобы завязать новые контакты и изучить тенденции развития криминалистики. В 1934
участвовал в организации кри-
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Астрид Линдгрен описывают и
самого Гарри Содермана.
Важную роль отыграла деятельность др. Г. Содермана
и в ходе Второй мировой войны. Швеция в этот период имела нейтральный статус, однако
множество норвежцев и датчан
были беженцами из оккупированной Норвегии и Дании.
В 1942 министр юстиции Норвегии, осуществляя свою деятельность из Лондона (Великобритания) пригласил др. Гарри
Содермана возглавить в Швеции подготовку новых норвежских полицейских из числа
беженцев для того, чтобы заменить старых полицейских, которые предали присягу. Гарри
Содерман согласился. За период 1943-1945 было подготовлено 15000 норвежских и 3000
датских полицейских в лесах, неподалеку от современного Стокгольмского аэропорта.
12 января 1945 первые отряды
новой норвежской полиции начали забрасываться американскими войсками на территорию
Норвегии.
1 мая 1945 г. Г. Содерман
прибыл поездом из Стокгольма
в Осло, подошел прямо к немецкому коменданту и сообщил о
ситуации на фронте и бессмысленности сопротивления группировкой оккупационных немецких войск. После этого он
лично освободил заключенных
норвежских мужчин из концлагеря Грини. Таким образом Гар-
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Гарри Содерман в период
Второй Мировой Войны

Гарри Содерман с медалью св. Олафа
(с дубовыми листьями) за выдающиеся
заслуги и личный вклад
в норвежское дело в ходе войны

«Гарри-Револьвер»

ри Содерман и по сей день считается национальным героем
Норвегии, за что был удостоен
правительственных наград.
После Второй мировой войны
работал в Международной Уго-
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Встреча на Генеральной
Ассамблее Интерпола с Папой Римским Пием XII (Рим, 1954)

Памятник Гарри Содерману
в Фурудале (Швеция)

ловной Полицейской Комиссии
(позже – Интерпол), помогал
восстанавливать полицию в
ФРГ. В 1947 и 1949 – был членом
исполнительного комитета и Генеральной Ассамблеи Международной Уголовной Полицейской
Комиссии. В 1954 – принимал
участие в Генеральной Ассамблее
Интерпола (Рим, Италия). Такая
активная деятельность Гарри Содермана стала возможной, благодаря знаниям иностранных
языков – английского, немецкого, французского.
До 1953 г. Гарри Содерман
занимал пост главы Национального Института Криминалистики в Стокгольме. Покинув этот
пост, с семьей переехал в США,
где в качестве консультанта
продолжил участие в организации полицейских служб в различных странах.
Умер 16 марта 1956 в североафриканском городе Танжер

(ныне – Марокко), где осуществлял подготовку полицейских.
Др. Гарри Содерман похоронен в Швеции в церкви Туринге, Никварн. Его именем названа площадь в г. Нора (Швеция),
а в г. Фурудал (Швеция) установлен бюст Г. Содермана. Был
награжден медалью св. Олафа с
дубовыми листьями (второе место в иерархии медалей в Норвегии) за выдающиеся заслуги
и личный вклад в норвежское
дело в ходе войны.
Основные труды: «Brottets värld» (1927), «Handbok
i kriminalteknik» (в соавт. с
Э. Фонтелл) (1930), «Modern
criminal investigation» (1935)
(в соавт. с Д. О’Коннелл), «Minnesbok för kriminalpolisen»
(1938), «Skandinaviskt mellanspel» (1945),«Inte bara brott»
(1956), «Policeman’s Lot. A Criminologist’s Gallery of Friends
and Felons» (1956).
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СЛІДЧА ТА СУДОВА ПРАКТИКА

КРИМИНАЛИСТЪ № 13/2016

CRIMINAL CASES STUDY

14 November 2016

UKRAINE**
Procedural History
146. The situation in Ukraine
has been under preliminary examination since 25 April 2014.
The Office has received more than
20 communications under article
15 of the Statute in relation to
crimes alleged to have been committed during the period from 21
November 2013 to 22 February
2014. In addition over 48 communications have been received under article 15, concerning crimes
allegedly committed after 20 February 2014.
147. On 17 April 2014, the
Government of Ukraine lodged a
declaration under article 12 (3) of
the Statute accepting the juris-

diction of the Court over alleged
crimes committed on its territory from 21 November 2013 to 22
February 2014.
148. On 25 April 2014, in accordance with the Office’s policy on preliminary examinations1,
the Prosecutor opened a preliminary examination of the situation
in Ukraine2.
149. On 8 September 2015, the
Government of Ukraine lodged
a second declaration under article 12 (3) of the Statute accepting
the exercise of jurisdiction by the
ICC in relation to alleged crimes
committed on its territory from
20 February 2014 onwards, with
no end date. On 29 September,

Звіт Міжнародного Кримінального Суду про дії з попереднього розслідування 2016.
В межах слідчої та судової практики публікується Звіт Канцелярії Прокурора Міжнародного Кримінального Суду (Гаага) про дії з попереднього розслідування щодо ситуації в Україні
(14 листопада 2016). В Звіті надруковано висновки попереднього розслідування, здійснюваного Канцелярією Прокурора у відповідності до поданих більше ніж 20 звернень згідно Римського Статуту щодо подій на Майдані Незалежності, в Криму та на сході України. Документ
містить: Історію процесу, Попередні питання щодо юрисдикції, Контекст ситуації, Ймовірні
злочини, Дії Кацелярії Прокурора, Висновки та наступні кроки.
1
See: ICC-OTP, Policy Paper on Preliminary Examinations, November 2013, para. 76.
2
The Prosecutor of the International Criminal Court, Fatou Bensouda, opens a preliminary
examination in Ukraine, 25 April 2014.
*

**
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the Prosecutor announced, based
on Ukraine’s second declaration
under article 12 (3), the extension of the preliminary examination of the situation in Ukraine to
include alleged crimes occurring
after 20 February 20141.20
Preliminary Jurisdictional
Issues
150. Ukraine is not a State Party to the Rome Statute. However,
pursuant to the two article 12 (3)
declarations lodged by the Government of Ukraine on 17 April
2014 and 8 September 2015, the
Court may exercise jurisdiction
over Rome Statute crimes committed on the territory of Ukraine
from 21 November 2013 onwards.
Ukraine’s acceptance of the exercise of jurisdiction by the ICC was
made, in both cases, on the basis
of declarations of the Verkhovna
Rada of Ukraine (the Parliament
of Ukraine), urging acceptance of
the exercise of jurisdiction by the
Court in respect of crimes allegedly committed during the relevant periods.
Contextual Background
Maidan events
151. At the time of the start
of the events that are the subject
of the Office’s preliminary examination, the democraticallyelected Government of Ukraine
CC Prosecutor extends preliminary examination of the situation in Ukraine following second article 12 (3) declaration, 29 September
2015.
1

A First Printed Criminalist № 13/2016

was dominated by the Party of
Regions, led by President at the
time, Viktor Yanukovych. The
Maidan protests were prompted by the decision of the Ukrainian Government on 21 November
2013 not to sign an Association
Agreement with the European
Union. This decision was resented by pro-Europe Ukrainians,
who perceived it as a move closer to the Russian Federation. The
same day, mass protests began in
Independence Square, Kyiv.
152. Over the following weeks,
protesters continued to occupy
Independence Square and confrontations between the demonstrators and security forces increased. The protest movement
continued to grow in strength
and reportedly diversified to include individuals and groups who
were generally dissatisfied with
the Yanukovych Government and
demanded his removal from office. The adoption on 16 January
2014 by the Parliament of laws
imposing tighter restrictions on
freedom of expression, assembly
and association, provoked more
protests, including in some other
Ukrainian cities.
153. Violent clashes occurred
at several points in the context of
the Maidan protests, which continued over the following weeks,
resulting in injuries both to protesters and members of the security forces, and deaths of some
protesters. On the evening of 18
February 2014, the authorities
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Events in Crimea and Eastern
Ukraine from 20 February 2014
onwards
154. In situations involving
crimes allegedly committed in
the context of armed hostilities,
an assessment of the Court’s jurisdiction entails analysis of
whether the alleged crimes occurred in the context of an international or a noninternational armed conflict. With regard to
the situation in Ukraine the Office is therefore required to undertake a detailed factual and
legal assessment of the relevant events, including analysis
of the applicability of the law of
armed conflict to the situation in
Ukraine from 20 February 2014
onwards in order to determine
whether there is a reasonable basis to open an investigation into
the situation.

Crimea
155. Beginning in the last
days of February 2014, protests
against the new Kyiv Government began to build, notably in
eastern regions of the country
and in Simferopol, the capital
of the Autonomous Republic of
Crimea. On 27 February 2014, reportedly armed and mostly uniformed individuals wearing no
identifying insignia seized control of government buildings in
Simferopol, including the Crimean parliament building. The same
day, in the presence of armed
men, the Crimean regional parliament reportedly decided to appoint a new prime minister and
hold a referendum on the status
of Crimea. The Russian Federation later admitted that its military personnel had been involved
in taking control of the Crimean
peninsula, justifying the intervention inter alia on the basis of
alleged threats to citizens of the
Russian Federation, the alleged
decision of residents of Crimea to
join the Russian Federation and
an alleged request for Russian intervention by (former) President
Yanukovych, whom the Russian
Federation considered to remain
the legitimate leader of Ukraine.
156. The incorporation of
Crimea and the city of Sevastopol
into the Russian Federation was
announced on 18 March 2014,
following a referendum held two
days earlier that was declared invalid by the interim Ukrainian
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reportedly initiated an operation
to attempt to clear the square of
protesters. Violence escalated
sharply, causing scores of deaths
and hundreds of injuries within
the following three days. On 21
February 2014, under European
Union mediation, President Yanukovych and opposition representatives agreed on a new government and fixed Presidential
elections for May 2014. However,
on 22 February 2014, the Ukrainian Parliament voted to remove
President Yanukovych, and he
left the country that day to the
Russian Federation.
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Government and by a majority of
States of the UN General Assembly. Following the signing of the
“Treaty on the Adoption of the
Republic of Crimea into Russia”,
between the Crimean de facto authorities and the Russian Federation, on 20 March the Russian
State Duma passed a law “On the
Acceptance of the Republic of
Crimea into the Russian Federation and the Creation of New Federal Subjects”, paving the way for
the application of Russian legislation and policy to Crimea. As a consequence, Crimean residents were
automatically declared Russian
citizens, while those wishing to retain Ukrainian citizenship were
required to notify the authorities
within a one-month deadline.
157. The assumption of control
over Crimea by the Russian Federation occurred for the most
part without exchange of fire.
Russian military personnel were
used to establish control over the
territory, including Ukrainian
military installations and government buildings, and in midMarch the Ukrainian Government
began withdrawing its troops stationed in bases in Crimea to the
mainland.
158. The information available suggests that the situation
within the territory of Crimea
and Sevastopol amounts to an international armed conflict between Ukraine and the Russian
Federation. This international
armed conflict began at the latest
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on 26 February when the Russian
Federation deployed members
of its armed forces to gain control over parts of the Ukrainian
territory without the consent of
the Ukrainian Government. The
law of international armed conflict would continue to apply after 18 March 2014 to the extent
that the situation within the territory of Crimea and Sevastopol
factually amounts to an on-going
state of occupation. A determination of whether or not the initial
intervention which led to the occupation is considered lawful or
not is not required. For purposes of the Rome Statute an armed
conflict may be international in
nature if one or more States partially or totally occupies the territory of another State, whether
or not the occupation meets with
armed resistance.
Eastern Ukraine
159. In parallel to events in
Crimea, anti-government protests
also continued in other regions of
Ukraine, but most notably in the
east of the country. During April
and May 2014 anti-government
demonstrators seized government
buildings in the eastern Ukrainian provinces of Kharkiv, Donetsk
and Luhansk. An antigovernment
group calling itself the “Donbas
People’s Militia”121emerged and
“Donbas” is a historical term referring to the
area of Luhansk and Donetsk oblasts in eastern Ukraine.
1
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ation. The “DPR” and “LPR” remain unrecognised by almost all
States, including the Russian
Federation.
163. The intensity of hostilities in eastern Ukraine increased
rapidly in April and May 2014,
and included on 2 May the shooting down of two Ukrainian military helicopters over the eastern
city of Sloviansk by anti-government armed elements, intense
battles for control of Donetsk International Airport at the end of
May and on 14 June the shooting down of a Ukrainian military
transport plane as it approached
Luhansk Airport.
164. In mid-July, the Russian
Federation accused Ukraine’s
armed forces of shelling the Russian border town of Donetsk.
Ukraine itself claimed that rockets fired at Ukrainian military
positions over several days in
July and August 2014 had been
launched from positions in the
Russian Federation, and that the
Russian Air Force had shot down
a Ukrainian military aircraft on
16 July 2014.
165. On 17 July 2014, a civilian Malaysian Airlines aircraft,
flight MH17 on route from Amsterdam to Kuala Lumpur carrying 298 passengers and crew, was
shot down over eastern Ukraine,
killing all on board. An investigation into the incident was subsequently initiated by agreement
between Ukraine, Malaysia, the
Netherlands (whose nationals
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attempts by law enforcement to
regain control where thwarted by
reoccupations by the anti-government elements.
160. The situation in the east
deteriorated rapidly into violence
and on 15 April 2014, the Ukrainian Government announced
the start of an “anti-terror operation” and deployed its armed
forces to Donetsk and Luhansk.
By the end of April, the acting
Ukrainian President announced
that the Ukrainian Government
was no longer in full control of
Donetsk and Luhansk. He warned
that the country was on “full
combat alert”, and reinstated
conscription to the armed forces
by decree.
161. The events of 2 May 2014,
in Odessa, southern Ukraine further exacerbated antigovernment
feeling in eastern areas. Protests
in the city between pro-unity and
pro-federalism supporters turned
violent and ended in more than 40
deaths, mainly of pro-federalism
protesters who had taken refuge
inside a trade union building, in
which a fire then started.
162. Following “referendums” held on 11 May 2014 that
were deemed illegitimate by the
Ukrainian Government, representatives of the self-proclaimed
“Donetsk and Luhansk People’s
Republics” made declarations
claiming “independence” from
Ukraine. Both the “DPR” and the
“LPR” also appealed to be incorporated into the Russian Feder-
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represented the majority of victims) and the other States whose
nationals had been on board. According to this Joint Investigation Team, the aircraft allegedly was shot down from a location
near Pervomaisk, Donetsk, in
territory controlled by anti-government armed groups.
166. Fighting of varying degrees of intensity, and involving the use of military weaponry
by both sides, has since persisted
for more than two years in eastern Ukraine between Ukrainian
Government forces and anti-government elements, allegedly
supported by the Russian Federation. Two periods of particularly intense battles were reported in Ilovaisk (Donetsk oblast) in
late August 2014 and in Debaltseve (Donetsk) from January to
February 2015. The increased intensity of fighting during these
periods has been attributed to
alleged corresponding influxes
of troops, vehicles and weaponry from the Russian Federation
to reinforce the positions of the
armed groups.
167. Two attempted ceasefire
agreements, the Minsk Protocol, signed on 5 September 2014,
and a second agreement within the same framework, known
as “Minsk II”, in February 2015,
have failed to achieve a cessation
of hostilities. The second agreement, monitored by the OSCE,
appears to have reduced the intensity of fighting to some extent
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but daily violations of the ceasefire, including use of heavy weapons, and detentions by both sides,
have continued.
168. Based on the information available it seems that by 30
April 2014 the level of intensity
of hostilities between Ukrainian
government forces and antigovernment armed elements in eastern Ukraine reached a level that
would trigger the application of
the law of armed conflict. This
preliminary analysis is based on
information that both sides used
of military weaponry, resources
of the armed forces including airplanes and helicopters were deployed by the Ukrainian Government, and there were casualties
to military personnel, nongovernment armed elements and civilians. Furthermore, information
available indicates that the level
of organisation of armed groups
operating in eastern Ukraine, including the “LPR” and “DPR”,
had by the same time reached a
degree sufficient for them to be
parties to a non-international
armed conflict.
169. Additional information,
such as reported shelling by both
States of military positions of
the other, and the detention of
Russian military personnel by
Ukraine, and vice-versa, points
to direct military engagement between Russian armed forces and
Ukrainian government forces that
would suggest the existence of an
international armed conflict in
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Alleged crimes
171. The following summary
of alleged crimes is preliminary
in nature and is based on publicly available reports and informa-

tion received by the Office. The
descriptions below are without
prejudice to the identification of
any further alleged crimes which
may be made by the Office in the
course of its analysis, and should
not be taken as indicative of or
implying any particular legal
qualifications or factual determinations regarding the alleged
conduct.
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the context of armed hostilities
in eastern Ukraine from 14 July
2014 at the latest, in parallel
to the non-international armed
conflict.
170. For the purpose of determining whether the otherwise
non-international armed conflict
could be actually international in
character, the Office is also examining allegations that the Russian
Federation has exercised overall control over armed groups in
eastern Ukraine. The existence of
a single international armed conflict in eastern Ukraine would
entail the application of articles
of the Rome Statute relevant to
armed conflict of an international character for the relevant period. In conducting its analysis, the
Office must assess whether the
information available indicates
that Russian authorities have
provided support to the armed
groups in the form of equipment,
financing and personnel, and also
whether they have generally directed or helped in planning actions of the armed groups in a
manner that indicates they exercised genuine control over them.
The Office is currently undertaking a detailed factual and legal
analysis of the information available of relevance to this issue.

Crimea
172. Harassment of Crimean
Tatar population: Since the assumption of control by the Russian Federation over the territory
of Crimea some 19,000 residents
of the region have reportedly become internally displaced within mainland Ukraine. A large
proportion of this number of internally displaced persons is believed to be of Crimean Tatar ethnicity. Under the application of
Russian law throughout the territory, members of the Crimean Tatar population and other Muslims residents in Crimea
have also reportedly been subjected to harassment or intimidation, including a variety of
measures such as entry bans to
the territory, house searches,
and restrictions on their freedom of expression, assembly
and association.
173. Killing and abduction:
At least 10 people have been reported missing since March 2014
in the context of the situation in
Crimea. In most instances the alLe Criminaliste Premier Imprimeur № 13/2016
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leged victims were known to oppose the occupation of Crimea
and their abductions were attributed to the “Crimean self-defence” paramilitary group. The
Office is also analysing two incidents of alleged abduction and
killing of Crimean Tatar activists, in March and September of
2014.
174. Ill-treatment: Several incidents of alleged ill-treatment in
the context of detention or abduction were also reported, including beatings, choking, and, in at
least one instance, threats of sexual violence.
175. Detention and fair trial: A number of civilians who opposed the 16 March referendum
have reportedly been arrested
and held in detention since March
2014 with information available
pointing to the non-respect of a
number of due process and fair
trial rights. Some 179 persons
deprived of their liberty have
reportedly been forcibly transferred from prisons in Crimea
to prisons in the territory of the
Russian Federation.
176. Compelled military service: As a consequence of the imposed change of citizenship, men
of conscription age residing in
Crimea became subject to mandatory Russian military service requirements. There were reports
of a number of young men leaving for mainland Ukraine to escape forced conscription notices
from de facto authorities.
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Eastern Ukraine
177. The Office has documented more than 800 incidents involving crimes allegedly committed since 20 February 2014 in
the context of events in eastern
Ukraine.
178. Killing: Since the start
of the conflict, according to the
UN Office of the High Commissioner for Human Rights, some
9,578 people have been killed
and 22,236 injured, including,
members of the armed forces and
armed groups and civilians. Between April 2014 and June 2016,
up to 2,000 civilians were killed
in armed hostilities, mostly (8590%) as a result of shelling of
populated areas in both government-controlled territory and areas controlled by armed groups.
Other incidents reported include
several civilians allegedly killed
or injured by firearms, attributed to both pro-government forces and armed groups. A smaller
number of summary executions
of persons who were hors de combat including members of armed
groups and of Ukrainian forces
were also alleged.
179. Destruction of civilian
objects: In the course of the conflict hundreds of civilian objects
including residential properties,
schools and kindergartens have
allegedly been destroyed or damaged, largely by shelling, in both
governmentcontrolled territory
and in areas controlled by armed
groups. In some cases it is alleged
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attributed mainly to pro-government forces.
182. Torture/ill-treatment: Torture or ill-treatment was reportedly perpetrated by both sides in
the context of the conflict, involving several hundred alleged
victims. Beatings, use of electric
shocks and other physical abuse
were widely documented in both
government-controlled territory
and in areas outside the Government’s control and allegedly targeted civilians and members of
both Ukrainian armed forces and
armed groups. In the majority of
incidents reported the torture or
ill-treatment occurred in the context of detention, frequently in
“irregular” detention facilities
and often during interrogation.
183. Sexual and gender-based
crimes: While there are some documented instances of alleged sexual and gender-based crimes in the
context of the conflict in eastern
Ukraine, the OTP acknowledges that the information available
might suffer from underreporting due to social and cultural taboos, and a lack of support services for victims in conflict-affected
areas, among other factors. The
majority of documented instances allegedly occurred in the context of detention and targeted
male and female victims, including civilians and members of the
armed forces or armed groups.
These alleged crimes were attributed to both state and non-state
forces. In several documented
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that shelling of such objects was
deliberate or indiscriminate or
that civilian buildings including schools have been improperly used for military purposes.
180. Detention: All sides have
also allegedly captured and detained both civilians and fighters of the opposing side in the
context of the conflict in eastern
Ukraine. Ukrainian security forces are alleged to have held both civilians and alleged armed group
members without due process,
while “DPR” and “LPR” forces
are alleged to have arbitrarily detained civilians suspected of being pro-Ukrainian and members
of Ukrainian armed forces and in
many cases ill-treated them. Several hundred detentions have occurred during the conflict and in
many instances those detained
have been exchanged in mutual
prisoner releases by both sides,
though often after long periods
of detention.
181. Disappearance: More
than 400 people were registered
as “missing” in the context of
the conflict in eastern Ukraine,
though it remained unclear how
many of these individuals had
been forcibly disappeared. Some
were believed to be alive and in
detention while others may be
among the large number of bodies that remained so far unidentified by the relevant authorities.
Some documented instances of alleged forced disappearance have
however been reported and were
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cases sexual violence, including
rape, threats of rape, beating of
genitals and forced nudity were
perpetrated in the context of
interrogations.
OTP Activities
184. The Office has continued to conduct a thorough factual
and legal analysis of information
received in relation to the conflict in order to establish whether there is a reasonable basis to
believe that the alleged crimes
fall within the subjectmatter jurisdiction of the Court. As described above, analysis of the situation in Ukraine in this phase has
required extensive research focussed both on the examination
and evaluation of information relevant for determining the existence (or not) of international and/
or non-international armed conflict in eastern Ukraine, and on analysing the more specific alleged
acts that may constitute crimes under article 5 of the Statute.
185. Since Ukraine’s lodged
its second declaration under article 12 (3) of the Statute, the Office
has received a large volume of information pursuant to article 15
of the Statute, from the Ukrainian Government, from NGOs working in Ukraine and from other organisations and individuals. The
information provided to the Office includes, in many instances, first-hand accounts and other
documented information obtained
from witnesses or victims of al-
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leged crimes. In particular the Office is currently reviewing more
than 7,000 pages of material consisting of several hundred documented accounts of interviews
and other information from witnesses and victims, collected by
NGOs working in Ukraine.
186. Based on information
collected from multiple reliable
sources, the Office has compiled
a comprehensive database of over
800 incidents alleged to have occurred in the context of the situation in Ukraine since 20 February
2014. This database is updated as
additional or new information becomes available, and provides a
basis for the next steps in the preliminary examination which include preliminary crime pattern
analysis and further examination
of particular features of the conflict and of the alleged conduct of
the different parties to it, such as
the most affected locations, timeframes and types of targets, and
the different modus operandi employed, as well as casualty figures, among others.
187. The review process has included an independent and thorough evaluation of the reliability
of sources and the credibility of
information received on alleged
crimes. During the reporting period, the Office took a number of
steps to gather further information on the methodology used by
various sources and to verify the
seriousness of information received, including through external
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sis to believe that the attack was
systematic or widespread under
the terms of article 7 of the Statute. The Office however noted
that serious human rights abuses had occurred in the context of
the Maidan events, and expressed
its willingness to reassess its preliminary analysis in the light of
any new information. In October
2016, the Office received further
information that will be subject to
close examination.
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verification of information such
as by consulting multiple reliable sources for corroboration
purposes.
188. In this context, the Office has also interacted with relevant stakeholders including senders of article 15 communications,
the Government of Ukraine, international and national organisations. For that purpose it has held
a number of meetings with relevant stakeholders both at the seat
of the Court and during a mission
to Ukraine in October 2016. During the mission, the Office held
talks with Ukrainian authorities,
such as the Office of the General Prosecutor of Ukraine and the
ministries of Justice and Foreign
Affairs, and other stakeholders,
including a number of civil society organisations, to further verify the seriousness of information
received, and discuss cooperation
and progress in the preliminary
examination.
189. In its Report on Preliminary Examination Activities in
2015, the Office provided its preliminary analysis of the crimes
allegedly committed during the
Maidan protest events. The Office
found that while the acts of violence allegedly committed by the
Ukrainian authorities between 30
November 2013 and 20 February
2014 could constitute an “attack
directed against a civilian population” under article 7 (2) (a) of the
Statute, the information available
did not provide a reasonable ba-

Conclusion and Next Steps.
190. The Office will continue
to engage with the Ukrainian authorities, civil society and other
relevant stakeholders, such as the
Russian Federation, on all matters
relevant to the preliminary examination of the situation in Ukraine.
191. The Office continues its
detailed factual analysis of the
alleged crimes on the basis of its
preliminary assessment of the existence of armed conflicts in both
regions with a view to identifying potential cases within the jurisdiction of the Court. Given the
open-ended nature of Ukraine’s
acceptance of ICC jurisdiction the
Office will also continue to record
allegations of crimes committed
in Ukraine to the extent that they
may fall within the subject-matter
jurisdiction of the Court. In accordance with its policy on preliminary examination, the Office may
further gather available information on relevant national proceedings at this stage of analysis.
Криминалист первопечатный № 13/2016
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NEW LEGISLATION
НОВЕ В ЗАКОНОДАВСТВІ
ОСОБЛИВОСТІ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ
ТА РОЗСЛІДУВАННЯ НЕЗАКОННОГО ЗБАГАЧЕННЯ*
На виконання незламних
прагнень Українського народу
та за всебічної підтримки широкого кола друзів України з числа
демократичних країн і авторитетних міжнародних організацій євроінтеграційний поступ
нашої держави супроводжується проведенням антикорупційної реформи, масштаби якої є
безпрецедентними не тільки
для країн пострадянського простору**. Одним із ключових інструментів, покликаних забезпечити досягнення суспільно
корисних цілей, стало використання сучасних інформаційних
технологій для опрацювання великих масивів криміналістично значущих даних щодо осіб,
уповноважених на виконання
функцій держави та місцевого
самоврядування. І попри неодноразові спроби значного числа
суб’єктів владних повноважень
вихолостити, дискредитувати,
засекретити, відтермінувати чи

протидіяти цьому в будь-який
інший спосіб, в Україні все ж
таки втілено у життя систему електронного декларування
(е-декларування). Упровадження цього інструменту контролю
було вимогою європейських інститутів та обов’язковою умовою введення безвізового режиму України з ЄС.
Тому 30 жовтня 2016 р. відповідно до положень Закону України «Про запобігання корупції»
в Україні завершилася кампанія подання декларацій осіб,
уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (е-декларацій) за 2015 р. Суб’єктами
декларування на цьому етапі
постали виключно ті службові особи, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище, а саме: Президент
України, Прем’єр-міністр України, член Кабінету Міністрів України, перший заступник або

Characteristics of criminal law qualification and investigation of illicit enrichment.
This report is devoted to characteristics of criminal law qualification and investigation of illicit
enrichment in Ukraine. Also papers are included references on Criminal Code of Ukraine, United
Nations Convention against Corruption, data of National Agency on Corruption Prevention
and National Anti-corruption Bureau of Ukraine. It is important that authors gave scientific
recommendations to law enforcement representatives.
*

**
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ст. 14 Закону України «Про
службу в органах місцевого самоврядування» віднесені до
першої – третьої категорій, а
також судді, прокурори і слідчі, керівники, заступники керівників державних органів,
юрисдикція яких поширюється на всю територію України, їх
апаратів та самостійних структурних підрозділів, керівники,
заступники керівників державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим,
юрисдикція яких поширюється на територію однієї або кількох областей, Автономної Республіки Крим, міст Києва або
Севастополя, керівників державних органів, органів влади Автономної Республіки
Крим, юрисдикція яких поширюється на територію одного
або кількох районів, міста республіканського в Автономній
Республіці Крим або обласного
значення, району в місті, міста
районного значення, військові
посадові особи вищого офіцерського складу.
За повідомленням Національного агентства з питань запобігання корупції (далі – НАЗК),
станом на 24 год. 00 хв. 30 жовтня 2016 р. Єдиний державний
реєстр декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (далі – Реєстр),
містив 103268 щорічних е-декларацій посадовців державної служби та органів місцево-
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заступник міністра, член Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, Національної комісії, що
здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових
послуг, Національної комісії з
цінних паперів та фондового
ринку, Антимонопольного комітету України, Голова Державного комітету телебачення
і радіомовлення України, Голова Фонду державного майна України, його перший заступник або заступник, член
Центральної виборчої комісії, народний депутат України, Уповноважений Верховної
Ради України з прав людини,
Директор Національного антикорупційного бюро України,
Генеральний прокурор України, його перший заступник та
заступник, Голова Національного банку України, його перший заступник та заступник,
член Ради Національного банку України, Секретар Ради національної безпеки і оборони
України, його перший заступник та заступник, Постійний
Представник Президента України в Автономній Республіці
Крим, його перший заступник
та заступник, радник або помічник Президента України,
Голови Верховної Ради України, Прем’єр-міністра України,
особи, посади яких належать
до посад державної служби категорії «А» або «Б», та особи,
посади яких частиною першою
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го самоврядування за 2015 р.1
НАЗК забезпечує відкритий цілодобовий доступ до публічної
частини Реєстру. Такий доступ
передбачає можливість пошуку, перегляду, копіювання та
роздруковування інформації,
отримання (завантаження) документів у різних найпоширеніших форматах даних, зокрема
у форматах JSON, XML, PDF,
HTML тощо. Доступ до даних
Реєстру надається також у вигляді набору даних, організованого у форматі, що дозволяє
його автоматизоване оброблення електронними засобами (машинозчитування) з метою повторного використання (у формі
відкритих даних). Такі дані надаються як у вигляді окремих
електронних документів для завантаження, так і за допомогою
інтерфейсу прикладного програмування (API) відповідно
до Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від
21.10.2015 р. № 835.
Інформаційно-телекомунікаційна система електронного
декларування стала новаторським кроком, спрямованим на
забезпечення прозорості в процесі управління та у виконанні
вимог пакету підтримки Між-

народного валютного фонду,
важливим етапом на шляху до
збільшення відкритості та підзвітності серед державних посадових осіб. При цьому, на
переконання послів країн G7,
система електронного декларування слугуватиме надійним
джерелом даних для правоохоронних органів2, адже база даних Реєстру стала неоціненним
електронним банком Big Data,
ознайомлення з яким навіть
у першому наближенні дозволило зробити приголомшливі
висновки щодо масштабів корупції і тінізації вітчизняної
економіки та стало приводом
для бурхливого обговорення в
середині країни та далеко за її
межами.
Йдеться про те, що антикорупційна реформа в Україні, яка зобов’язала чиновників задекларувати свої статки
онлайн, показала величезну різницю між багатством політиків
і тих, кого вони представляють.
Одні задекларували мільйони
доларів готівкою. Інші – особистий автопарк дорогих автомобілів, колекцію швейцарських
годинників і діамантів, а також
великі ділянки землі. Ці одкровення можуть ще більше підірвати довіру до влади українців,
середня зарплата яких складає
Заява послів країн G7 щодо першого етапу
подання електронних декларацій про активи
[Електронний ресурс] // Посольство Японії
в Україні. – 2016, 3 листопада. – Режим доступу: http://www.ua.emb-japan.go.jp.
2

НАЗК: на першому етапі кампанії подано
103 268 декларацій за 2015 рік [Електронний ресурс] // НАЗК. – 2016, 31 жовтня. – Режим доступу: https://www.nazk.gov.ua.
1
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Ukrainians shocked as politicians declare vast
wealth [Електронний ресурс] // Reuters. –
2016, 31 жовтня. – Режим доступу: http://
www.reuters.com
2
Задекларированные депутатами деньги
равны трети бюджета Молдовы [Електронний ресурс] // Левый Берег. – 2016, 31 жовтня. – Режим доступу: http://www.lb.ua.
1

ми особами, уповноваженими
на виконання функцій держави
та місцевого самоврядування, в
нашій країні, яка була безжалісно розграбована попереднім
клептократичним урядом і яку
третій рік поспіль знекровлює
збройна агресія з боку Російської Федерації, за влучним висловом В. Бальчуна, «польська
спільнота, як і українська, у
шоці. Тільки, якщо українська
не добирає слів, то польська не
може їх знайти»3.
У такій ситуації нагальними
для всіх державних і суспільних інститутів завданнями є:
1) недопущення дестабілізації
внутрішньо політичної обстановки, спрямованої на реванш
антиукраїнських сил, під приводом делегітимізації заможного уряду в очах широких верств
знедоленого населення; 2) забезпечення реалізації принципу невідворотності покарання і
притягнення до відповідальності усіх тих, хто використовував державні кошти для власного збагачення.
З огляду на спільну для нас
мету розбудови успішної, інвестиційно привабливої держави,
заслуговує на підтримку позиція Президента України П. Порошенка, відповідно до якої «боротися потрібно не з багатими,
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200 доларів на місяць1, та похитнути рішучість закордонних
партнерів щодо подальшої всеохопної підтримки нашої держави у надзвичайно складний
до неї час. Адже тільки сума
грошових коштів, задекларованих 416 народними депутатами України, склала 12,6 млрд
грн., що співрозмірно 31 % державного бюджету Молдови на
2016 р. При цьому, 7,4 млрд. з
них є не задіяними в економічному обігу, так як зберігаються
у готівковій формі («під подушкою»)2. Патологічна жага до накопичень готівкою стала одним
із неприємних сюрпризів е-декларування не тільки відносно народних депутатів, але й
інших державних службовців.
Так, загальна сума готівки, задекларованої 15 членами Кабінету Міністрів України, склала
майже 160 млн. грн., що становить практично 80% від 200-мільонного бюджету, необхідного для проведення в Україні
Євробачення-2017.
Від усвідомлення ймовірно протиправної природи походження колосальних обсягів
розкішних колекцій предметів далеко не першої необхідності, що накопичені численни-

Польща шокована деклараціями українських посадовців – Бальчун [Електронний
ресурс] // Дзеркало Тижня. – 2016, 1 листопада. – Режим доступу: http://www.dt.ua.
3
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а зі злочинцями»1. Тому для реалізації окреслених завдань є
вкрай необхідною консолідація
зусиль провідних державних
і суспільних інститутів, прогресивних вчених і практиків,
юристів, економістів, фахівців
у галузі інформаційних технологій тощо. Її результатом повинна стати розроблення взірцевої за своїми можливостями
інтегрованої з усіма необхідними інформаційними ресурсами
інформаційно-телекомунікаційної системи протидії корупції,
а також ефективних криміналістичних рекомендацій щодо
запобігання та розслідування корупційних та пов’язаних
з ними правопорушень, які повинні бути побудовані на гнучкому перехресному оперуванні
великими обсягами Open Data
під час проведення перевірок
і розслідувань та орієнтованими на задоволення актуальних
потреб спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії
корупції – органів прокуратури, Національної поліції, Національного антикорупційного
бюро України, Національного
агентства з питань запобігання
корупції.
Побудований на цьому об’єктивний аналіз даних Єдиного
державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виПорошенко назвав основну мету е-декларування [Електронний ресурс] // Новое Время. – 2016, 3 листопада. – Режим доступу :
http://www.nv.ua.
1
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конання функцій держави або
місцевого самоврядування, покладений в основу законних і
обґрунтованих судових рішень
(вироків), повинен закономірно
призвести до переміщення відомостей щодо значного числа
суб’єктів декларування до Єдиного державного реєстру осіб,
які вчинили корупційні або
пов’язані з корупцією правопорушення. Реалізовувати намічене необхідно невідкладно,
злагоджено і швидко. Адже вже
з 1 січня по 1 квітня 2017 р. триватиме повноцінна кампанія
е-декларування для у декілька
разів більшої кількістю суб’єктів декларування. І ефективна
боротьба з vip-корупцією має
забезпечити досягнення профілактичного ефекту у боротьбі з
корупцією усіх без виключення
ланок.
Вище викладене зумовлює доцільність вивчення особливостей кримінально-правової кваліфікації та розслідування незаконного збагачення, кримінальну відповідальність за яке
встановлено статтею 3682 Кримінального кодексу України. З часу
впровадження Законом України
№ 3207-VI від 07.04.2011 р. у
процесі антикорупційної реформи редакція цієї статті неодноразово змінювалася (зокрема, Законами № 221-VII від 18.04.2013 р.,
№ 222-VII від 18.04.2013 р.,
№ 1698-VII від 14.10.2014 р.,
№ 198-VIII від 12.02.2015 р.,
№ 770-VIII від 10.11.2015 р.).
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дування незаконного збагачення на сьогодні залишаються недослідженими, зокрема такі, як
криміналістична характеристика і кореляційні взаємозв’язки
між її елементами, особливості виявлення ознак незаконного збагачення і початку кримінального провадження, типові
слідчі ситуації й алгоритми їх
вирішення, організація і планування розслідування, тактика проведення окремих слідчих
(розшукових) дій, негласних
слідчих (розшукових) дій, проблеми розробки та застосування тактичних операцій. Тому
дослідження та розробка основ
методики розслідування незаконного збагачення у сучасних
умовах боротьби з корупцією є
актуальними і необхідними.
У дослідженні методики розслідування незаконного збагачення поряд з аналізом слідчої
та судової практики необхідно
керуватися положеннями про
криміналістичну характеристику злочинів, яка являє собою
систему відомостей (інформації) про криміналістично значущі ознаки злочинів даного виду,
що відбиває закономірні зв’язки між ними і слугує побудові й
перевірці слідчих версій у розслідуванні конкретних злочинних проявів.
Криміналістична характеристика незаконного збагачення виступає інформаційною основою
побудови і формування оптимальної методики розслідування
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Тому чинну редакцію ст. 3682
КК України слід застосовувати лише щодо тих випадків незаконного збагачення, які мали
місце, починаючи з 26 квітня
2015 р.
Встановлення кримінальної
відповідальності за незаконне
збагачення спрямоване на забезпечення більш ефективної кримінально-правової охорони відповідних суспільних відносин,
а також передбачає створення
та запровадження у практику
дієвої системи протидії таким
злочинам, яка тісно пов’язана
із оптимізацією та раціоналізацією виявлення, розкриття та
розслідування цих кримінальних явищ. Складність розробки
та ефективного впровадження
у практику методики розслідування незаконного збагачення полягає в неоднозначності,
наявності певних протиріч та
прогалин антикорупційного законодавства України, неодноразових законодавчих змінах цієї
норми КК, а також у відсутності узагальнень слідчої та судової практики.
Разом з тим, на сьогодні правоохоронні та судові органи стикаються з певними труднощами при кримінально-правовій
кваліфікації незаконного збагачення, у практичній діяльності виникають деякі проблеми у розкритті та розслідуванні даної категорії злочинів.
Отже, більшість теоретичних
і практичних аспектів розслі-
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цього виду злочину. Між елементами такої характеристики
мають простежуватися кореляційні взаємозв’язки та взаємозалежності, з урахуванням цих
даних будуються та висуваються слідчі версії при розслідуванні розглядуваних злочинів.
Для формування методики розслідування незаконного збагачення важливе значення мають
такі елементи криміналістичної
характеристики, як: предмет
злочинного посягання, способи вчинення, способи приховування, типові сліди, обстановка
вчинення таких злочинів і особа
злочинця.
Предметом незаконного збагачення є активи у значному розмірі, законність підстав набуття
яких не підтверджено доказами. Розкриття поняття активів
у значному розмірі міститься у
п. 2 примітки до ст. 3682 Кримінального кодексу України,
основними характеристиками
яких визначено: 1) їх природу як грошових коштів або іншого майна, а також доходів від
них. Нормами Конвенції Організації Об’єднаних Націй проти корупції1, учасницею якої є
Україна, поняття майна визначене як будь-які активи, матеріальні або нематеріальні, рухомі
або нерухомі, виражені в речах,
або в правах, а також юридичні
Див.: Конвенція Організації Об’єднаних Націй проти корупції [Електронний ресурс] –
Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/
laws/show/995_c16. – 31.10.2016.
1
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документи, або активи, які підтверджують право власності на
такі активи або інтерес у них.
Предмет незаконного збагачення набуває більш ширшого тлумачення, ніж гроші, цінні папери, рухоме і нерухоме майно;
2) їх розмір – вартість, що перевищує одну тисячу неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (склад злочину незаконного
збагачення, який за своєю суттю є тісно пов’язаним зі злочином, передбаченим у ст. 368 КК,
передбачає значно суворіший,
хоча і єдиний, критерій розміру
неправомірно набутих активів,
на відміну від прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою, де розмір такої
вигоди, необхідний для визнання діяння злочинним, є у десять
разів нижчим за розмір, який є
необхідним для кваліфікації діяння як незаконного збагачення); 3) відсутність доказів, якими підтверджується законність
набуття активів. Має місце певна дискусійність змісту цього
положення, що полягає в презумпції злочинного характеру
набуття особою у власність активів у значному розмірі, законність підстав набуття яких не
підтверджено доказами. Вказану презумпцію особа, яка обвинувачується у незаконному збагаченні, повинна спростувати,
що прямо суперечить конституційному принципу презумпції невинуватості (ч. 1 ст. 62
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інших заходів, які можуть бути
необхідними для визнання злочином умисне незаконне збагачення, тобто значне збільшення активів державної посадової
особи, яке перевищує її законні
доходи і які вона не може раціонально обґрунтувати. Тому презумпція злочинного характеру
суперечить Конституції та чинному законодавству України,
оскільки в Конституції України встановлено презумпцію
невинуватості.
Принагідно слід відзначити,
що в Європейському суді з прав
людини (ЄСПЛ) ще не було справ
про відповідність переслідування за «незаконне збагачення»
правам людини. Згідно ж з прецедентною практикою ЄСПЛ
з інших питань, презумпція
вчинення злочину узгоджується з презумпцією невинуватості
за умови, що: а) основна відповідальність за доказування складу злочину лежить на стороні
обвинувачення і б) презумпція
є спростовною2. На нашу думку, це не заперечує можливості
активної участі підозрюваного
в доведенні своєї невинуватості
у вчиненні злочину, з урахуванням гарантованих йому процесуальних прав і наступних законодавчих приписів.
Так, доказування полягає у
збиранні, перевірці та оцінці
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Конституції України) і базовим
нормам кримінального законодавства, зокрема ч. 2 ст. 2 КК.
Так, у ст. 62 Конституції України вказано, що ніхто не зобов’язаний доводити свою невинуватість у вчиненні злочину.
Варто зазначити, що принцип презумпції невинуватості
закріплений у п. 2 ст. 6 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод 1950 року
та ч. 1 ст. 11 Загальної декларації прав людини 1948 року, де
вказано, що кожна особа, яка
обвинувачена у вчиненні кримінального правопорушення є невинуватою, поки її провину не
буде доказано у визначеному законом порядку. Доцільним є наведення вимог презумпції невинуватості як основоположного
принципу: тягар доведення покладений на орган обвинувачення; з припущення вини особи не
повинно починатися розслідування злочину; обвинувачений
має право не свідчити проти самого себе; право обвинуваченого
на мовчання1. Статтею 20 Конвенції Організації Об’єднаний
Націй проти корупції встановлено, що за умови дотримання
своєї конституції та основоположних принципів своєї правової системи кожна Державаучасниця розглядає можливість
вжиття таких законодавчих та

Див.: Настільна книга детектива, прокурора, судді: коментар антикорупційного законодавства / за ред. М. І. Хавронюка. – К.: ВД
«Дакор», 2016. – С. 261.
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доказів з метою встановлення
обставин, що мають значення
для кримінального провадження. Згідно зі ст. 84 Кримінального процесуального кодексу України (КПК) доказами в
кримінальному провадженні є
фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і
суд встановлюють наявність чи
відсутність фактів та обставин,
що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є
показання, речові докази, документи, висновки експертів.
Положення ст. 84 КПК встановлюють порядок збирання доказів, відповідно до якого збирання доказів здійснюється
сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи,
щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.
Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом
проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих
(розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого
самоврядування, підприємств,
установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій
та актів перевірок, проведення
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інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Сторона захисту, потерпілий, представник юридичної
особи, щодо якої здійснюється
провадження, здійснює збирання доказів шляхом витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого
самоврядування, підприємств,
установ, організацій, службових
та фізичних осіб речей, копій документів, відомостей, висновків
експертів, висновків ревізій, актів перевірок; ініціювання проведення слідчих (розшукових)
дій, негласних слідчих (розшукових) дій та інших процесуальних дій, а також шляхом
здійснення інших дій, які здатні забезпечити подання суду належних і допустимих доказів.
Обов’язковою ознакою предмета незаконного збагачення
є те, що законність підстав набуття активів у значному розмірі не підтверджено доказами.
Тому сторона захисту має очевидну і безпосередню зацікавленість у тому, щоб стороною
обвинувачення були зібрані неспростовні докази законності
підстав набуття підозрюваним
сумнівних активів. У зв’язку з
цим тактика взаємодії сторони
обвинувачення зі стороною захисту повинна бути спрямована на стимулювання останньої
до добровільного і своєчасного
надання відомостей і документів
щодо джерел наявних у неї активів та законності їх походження.
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рюючі об’єкти живої та неживої
природи, їх якісно-кількісні показники, фізико-хімічні та споживчі властивості індивідуалізують предмет у матеріальному
світі, обумовлюють способи
вчинення і приховування таких
злочинів.
Способи вчинення незаконного збагачення — це детермінована система дій злочинця з
підготовки, виконання та приховування незаконного збагачення, а також з використання
результатів цієї злочинної діяльності. Способи вчинення незаконного збагачення можуть
бути різними. Незаконне збагачення може бути вчинене
шляхом: а) набуття незаконних активів суб’єктом злочину;
б) набуття незаконних активів
та подальша їх передача іншій
особі. Вчинення злочину може
проявлятись тільки у формі
дії. Способи незаконного набуття активів можуть бути різними. Коли набуття таких активів
відбувається у спосіб, визначений в КК як окремий склад злочину, кваліфікувати таку поведінку потрібно не як незаконне
збагачення, а як інший корупційний злочин.
При кримінально-правовій
кваліфікації суспільно небезпечного діяння як незаконне збагачення за об’єктивною стороною
достатньо встановити одну з дій:
«набуття активів» чи «передачу
активів». Крім того, законодавче визначення надається тільки
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Практика ЄСПЛ також підтверджує, що володілець майна, як
ніхто інший обізнаний про джерела походження свого майна й
може легко продемонструвати
їх законність1.
У процесі доказування предмета незаконного збагачення
необхідно виходити із найбільш
детального опису та встановлення індивідуальних властивостей та ознак предмета цього злочинного посягання. Якщо
предметом незаконного збагачення є грошові кошти, то необхідно встановити, яка саме сума,
у якій валюті, якими купюрами, які індивідуальні ознаки
купюр, по можливості номера
купюр, які особливості та індивідуальні ознаки. Якщо предметом незаконного збагачення виступають товарно-матеріальні
цінності важливо встановити їх
найменування, кількість, якісні ознаки, форму, розмір, колір,
об’єм, вагу, індивідуальні ознаки, номера, дефекти, дані про
джерела їх придбання, матеріал
з якого вони виготовлені, клеймування, маркування, характеристика упаковки та інші індивідуальні ознаки, що мають
криміналістичне значення.
Криміналістична особливість предмета незаконного збагачення полягає в тому, що це
слідосприймаючі і слідоутво-
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останній. Інкримінувати особі,
уповноваженій на виконання
функцій держави або місцевого самоврядування, факт передачі нею активів у значному
розмірі, законність підстав набуття яких не підтверджено доказами, можна лише після доказування факту набуття цих
активів.
Незаконне збагачення у формі набуття особою, уповноваженою на виконання функцій
держави або місцевого самоврядування, активів у значному
розмірі, законність підстав набуття яких не підтверджено доказами, вважається закінченим
злочином з моменту такого набуття. Доказування факту вчинення незаконного збагачення у
цій формі прояву вимагає встановлення невідповідності офіційних доходів згаданої особи
тим реальним активам, які наявні. Передача особою, уповноваженою на виконання функцій
держави або місцевого самоврядування, активів у значному розмірі, законність підстав
набуття яких не підтверджено
доказами, будь-якій іншій особі вважається закінченим злочином з моменту такої передачі. Особа, якій передаються
активи, може бути фізичною
або юридичною.
Одним із способів учинення
незаконного збагачення є передача суб’єктом злочину активів у значному розмірі, законність підстав набуття яких не
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підтверджено доказами, будьякій іншій особі. Зауважимо,
що вряд чи така «інша» особа
буде належати до числа тих, вичерпний перелік яких закріплено у п. 1 ч. 1 ст. 3 Закону України «Про запобігання корупції»
(таких же спеціальних суб’єктів досліджуваного виду злочинів), інакше передача їй активів втрачає будь-який сенс як
для злочинця, так і самої цієї
особи. У зв’язку з цим особа,
удостоєна довіри на офіційне
одержання активів, може бути
обрана злочинцем за критерієм її лояльності до бенефіціара
та відсутності «індикаторів ризику» в очах представників державних органів і суспільства.
А для маскування факту передачі суб’єктом злочину сумнівних активів цій особі може
використовуватися проміжна
ланка у вигляді підставної особи. Наприклад, здійснення державної реєстрації транспортного засобу, який суб’єктом
злочину де-факто передано іншій особі, на офіційно не працевлаштованого особистого охоронця суб’єкта злочину.
Реальний шанс викриття фіктивного статусу власника або
володільця незаконних активів
через специфічні особливості
психологічного профілю таких
осіб, що можуть проявлятися
в певних актах їх особистої поведінки, чи поведінки пов’язаних з ними осіб. Наприклад, вихваляння у своєму соціальному
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значення може також відігравати опрацювання даних, здобутих правоохоронними органами в інших провадженнях про
адміністративні та/або кримінальні правопорушення, вчинені з використанням джерел підвищеної небезпеки, в рамках
яких з’ясовано дійсні джерела набуття транспортних засобів учасниками цих правопорушень (не тільки винуватцями,
але й потерпілими).
Варто також звернути увагу на той факт, що згідно з п. 3
примітки до ст. 3682 КК під активами у значному розмірі у
цій статті розуміються не тільки грошові кошти або інше майно, але й доходи від них, якщо
їх розмір (вартість) перевищує
одну тисячу неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян.
Приховування незаконного
збагачення — це умисна дія злочинця, що полягає у перешкоджанні встановлення об’єктивної
істини про незаконне збагачення шляхом приховування, знищення, маскування або фальсифікації слідів такого злочину,
спрямовану на повне або часткове ухилення винуватого від
кримінальної відповідальності.
Способи приховування незаконного збагачення пов’язані із
застосуванням злочинцями окремих хитрощів, зокрема, з метою приховування повної та достовірної інформації про своє
матеріальне становище особи, які підозрюються у вчинені
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колі (реальному і/або віртуальному, створеному в соціальних
Інтернет-мережах) набутими
ними особисто чи їх близькими активами і наближеністю до
їх бенефіціара, що притаманно менш успішним членам родин. Або вірування у реальність
наявного в особи і насправді
фіктивного статусу власника і
створення приводу для виникнення цивільно-правового спору за активи, докази існування
якого знайдуть своє відображення у Єдиному державному
реєстрі судових рішень та матеріалах відповідного провадження. Тому така особа може стати саме тією ланкою злочинної
технології, яка не матиме доказів законності походження набутих активів, а її показання
слугуватимуть цінним джерелом доказів вчинення злочинного збагачення справжнім бенефіціаром. Особливу увагу
при цьому слід звертати на таку
криміналістичну категорію як,
негативні обставини, які можуть бути виражені у відсутності у цієї особи відповідного
віку, рівня освіти, спадщини чи
офіційних доходів тощо, за наявності яких набуття нею підозрілих активів не викликало б
обґрунтованих сумнівів у законності їх походження (наприклад, як у ситуації появи нового автомобіля преміум-класу у
студента, який щойно досягнув
повноліття і ще не має жодного
власного заробітку). Важливе
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незаконного збагачення, заздалегідь офіційно розривають
шлюб в державних органах реєстрації актів цивільного стану,
при цьому продовжують фактично проживати із дружиною
та вести спільний побут. Мають місце випадки реєстрації
суб’єктом злочину права власності на майно на осіб, які не є
суб’єктами декларування й відомості про яких не підлягають
декларуванню тощо.
Особа злочинця, постаючи одним із найважливіших елементів
криміналістичної характеристики незаконного збагачення,
знаходить своє відображення у
способі вчинення та приховування, його «слідовій картині» і в
предметі злочинного посягання.
Суб’єктом злочину, передбаченого ст. 3682 КК, є спеціальний суб’єкт, і, відповідно,
притягненню до кримінальної
відповідальності за вчинення
злочину такого виду підлягає
лише та особа, яка володіє ознаками спеціального суб’єкта1. Згідно з ч. 2 ст. 18 КК спеціальним суб’єктом злочину є
фізична осудна особа, яка вчинила у віці, з якого може наставати кримінальна відповідальність, злочин, суб’єктом якого
може бути лише певна особа.
Відповідно ж до диспозиції ст.
3682 КК суб’єктом передбаченого цією статтею злочину може
Див.: Драгоненко А. О. Суб’єкт незаконного збагачення // Порівняльно-аналітичне
право.
1
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бути лише особа, уповноважена на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. До кваліфікованих видів
злочину віднесено незаконне
збагачення, вчинене службовою особою, яка займає відповідальне (ч. 2 ст. 3682 КК) або особливо відповідальне становище
(ч. 3 ст. 3682 КК). Вичерпний перелік таких осіб наведено у примітці до ст. 50 Закону України
«Про запобігання корупції».
Згідно з п. 1 примітки до ст.
3682 КК особами, уповноваженими на виконання функцій
держави або місцевого самоврядування, є особи, зазначені у
пункті 1 частини першої статті 3
Закону України «Про запобігання корупції». А саме, такі особи,
як: а) Президент України, Голова Верховної Ради України, його
Перший заступник та заступник, Прем’єр-міністр України,
Перший віце-прем’єр-міністр
України, віце-прем’єр-міністри
України, міністри, інші керівники центральних органів виконавчої влади, які не входять
до складу Кабінету Міністрів
України, та їх заступники, Голова Служби безпеки України,
Генеральний прокурор України, Голова Національного банку
України, Голова та інші члени
Рахункової палати, Уповноважений Верховної Ради України
з прав людини, Голова Верховної Ради Автономної Республіки Крим, Голова Ради міністрів
Автономної Республіки Крим;
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вої охорони, державної охорони
природно-заповідного фонду,
центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної
податкової політики та державної політики у сфері державної
митної справи; є) члени Національного агентства з питань запобігання корупції; ж) члени
Центральної виборчої комісії;
з) поліцейські; и) посадові та
службові особи інших державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим.
Досліджуючи такий елемент
криміналістичної характеристики даного злочину, як особа злочинця, слід враховувати,
що для обрання або призначення на перераховані вище посади
кандидат повинен відповідати
визначеним законодавством вимогам щодо досягнення певного
віку, одержання освіти (не рідко, вищої юридичної), здобуття певного досвіду професійної
діяльності тощо. Тому суб’єкти
цього злочину володіють власним високим рівнем загальних
і спеціальних (у т.ч. юридичних знань) або мають необхідні ресурси для безперешкодного
одержання таких знань з інших
джерел, у т.ч. і від найближчого соціального оточення. Означене становить підґрунтя для
усвідомлення потенційної можливості притягнення до відповідальності за незаконне збагачення та може бути використано
ними з метою протидії розслі-
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б) народні депутати України,
депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутати місцевих рад, сільські,
селищні, міські голови; в) державні службовці, посадові особи місцевого самоврядування;
г) військові посадові особи Збройних Сил України, Державної
служби спеціального зв’язку
та захисту інформації України
та інших утворених відповідно
до законів військових формувань, крім військовослужбовців
строкової військової служби;
ґ) судді Конституційного Суду
України, інші професійні судді,
члени, дисциплінарні інспектори Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, службові
особи секретаріату цієї Комісії,
Голова, заступник Голови, секретарі секцій Вищої ради юстиції, а також інші члени Вищої
ради юстиції, народні засідателі
і присяжні (під час виконання
ними цих функцій); д) особи рядового і начальницького складу державної кримінально-виконавчої служби, податкової
міліції, особи начальницького складу органів та підрозділів
цивільного захисту, Державного бюро розслідувань, Національного антикорупційного бюро України; е) посадові та
службові особи органів прокуратури, Служби безпеки України,
Державного бюро розслідувань,
Національного антикорупційного бюро України, дипломатичної служби, державної лісо-
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дуванню шляхом своєчасного вчинення дій, спрямованих
на маскування як самих фактів
незаконного отримання у власність певних активів, так і джерел походження останніх. Для
цього ними можуть широкого
використовуватися різні фікції,
зокрема, у вигляді фіктивних
правочинів і підставних осіб.
Тому при розслідуванні складних і заплутаних схем (технологій) незаконного збагачення слід
визнати доцільним з’ясування
горизонтальних і вертикальних
зв’язків підозрюваних з іншими
особами з метою встановлення
кінцевого бенефіціара, прихованого за маскою номінального власника. Це завдання може
бути виконано шляхом комплексного здійснення слідчих
(розшукових) і негласних слідчих (розшукових) дій, під час
яких, передусім, повинні бути
проаналізовані відкриті дані
щодо осіб і активів, які містяться в різних державних реєстрах
та електронних інформаційних
системах або їх частинах, доступ до яких не обмежується їх
власниками, володільцями або
утримувачами чи не пов’язаний
з подоланням системи логічного
захисту.
Відповідно до ч. 2 ст. 61 Конституції України юридична відповідальність особи має індивідуальний характер. Зазначений
імперативний припис Основного Закону знайшов свій розвиток, зокрема, у формулю-
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ванні завдань кримінального
провадження. Так, згідно зі ст. 2
КПК завданнями кримінального провадження є захист особи,
суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних
інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного
та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим,
щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був
притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден
невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна
особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження
була застосована належна правова процедура. Відповідно до
ч. 2 ст. 6 і ч. 2 ст. 19 Конституції України органи законодавчої, виконавчої та судової влади
здійснюють свої повноваження
у встановлених цією Конституцією межах і відповідно до законів України. Органи державної
влади їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в
межах повноважень та у спосіб,
що передбачені Конституцією
та законами України.
При вирішенні питання щодо
можливості доказування законності незаконного збагачення
за допомогою показань свідків
необхідно виходити із визначення належності доказів. Так,
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та виконувати його; чи сплачено та задекларовано податки з
правочинів, на які посилаються
особи як на підтвердження законності набуття активів, інші
обставини, – все це може бути
встановлено шляхом аналізу декларацій та майнового стану як
особи – суб’єкта злочину так і
особи, з якою суб’єкт злочину,
можливо, укладав правочини,
на які останній посилається як
на підтвердження своїх вимог
та заперечень.
Належними доказами законності набуття активів особою
уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування будуть, в
першу чергу, декларації, банківські документи, достовірно
укладені договори, витяги з реєстрів прав власності, а також
інші письмові докази, в тому
числі засобами аудіо-, відеозапису, висновки експертів та
спеціалістів, особливо при проведенні товарознавчих та економічних судових експертиз, речові докази. Показання свідків
не будуть належними доказами законності набуття активів,
проте останні можуть відігравати допоміжну роль чи оцінюватися у зв’язку з іншими
доказами.
У предметі доказування у кримінальному провадженні щодо
незаконного збагачення необхідно враховувати першочергову
необхідність встановлення джерел походження активів уповно-
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відповідно до ч. 1 ст. 85 КПК, належними є докази, які прямо чи
непрямо підтверджують існування чи відсутність обставин,
що підлягають доказуванню у
кримінальному провадженні та
інших обставин, які мають значення для кримінального провадження, а також достовірність
чи недостовірність, можливість
чи неможливість використання
інших доказів. Таким чином,
показання свідків щодо законності набуття особою уповноваженою на виконання функцій
держави чи місцевого самоврядування, можуть виявитися не
достовірними, а, отже, не вважатимуться належними. Це випливає із того, що суб’єкт злочину, намагаючись приховати
факт незаконного набуття активів, зазвичай, намагатиметься довести наявність законних
підстав для такого набуття за
допомогою сфабрикованих показань. Крім цього, імовірно,
будуть також використовуватися підроблені документи.
Отже, показання свідків у таких випадках не будуть вважатися належними доказами через недостовірність останніх.
Проте, відповідні показання неможливо безапеляційно не враховувати з огляду на те, що жоден доказ не має переваги над
іншими. В разі використання
відповідних показань, необхідно звертати увагу на інші обставини: чи мала можливість особа
укладати відповідний правочин
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важених на виконання функцій
держави або місцевого самоврядування осіб, законність підстав набуття яких не підтверджено доказами. Ігнорування
цього положення ускладнює доказування інших, обставин, передбачених ст. 91 КПК. Однак
при цьому слід також враховувати, що орган досудового розслідування не зобов’язаний доказувати факт вчинення
предикатного злочину, злочинним результатом якого стало набуття підозрюваним сумнівних активів.
Згідно з цією статтею, у кримінальному провадженні, у
тому числі й у кримінальному
провадженні про незаконне збагачення, підлягають доказуванню: 1) подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб
та інші обставини вчинення
кримінального правопорушення); 2) винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального
правопорушення, форма вини,
мотив і мета вчинення кримінального правопорушення;
3) вид і розмір шкоди, завданої
кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат; 4) обставини, які
впливають на ступінь тяжкості
вчиненого кримінального правопорушення, характеризують
особу обвинуваченого, обтяжують чи пом’якшують покарання,
які виключають кримінальну
відповідальність або є підставою
закриття кримінального прова-
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дження; 5) обставини, що є підставою для звільнення від кримінальної відповідальності або
покарання; 6) обставини, які
підтверджують, що гроші, цінності та інше майно, які підлягають спеціальній конфіскації,
одержані внаслідок вчинення
кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна, або призначалися (використовувалися) для схиляння
особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального
правопорушення чи винагороди
за його вчинення, або є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов’язаного з їх незаконним обігом, або
підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення;
7) обставини, що є підставою для
застосування до юридичних осіб
заходів кримінально-правового
характеру.
Вищенаведений перелік обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, має узагальнюючий
та орієнтований характер. Залежно від вчиненого кримінального правопорушення, перелік обставин, що підлягають
доказуванню в кримінальному
провадженні, конкретизується
та індивідуалізується, в тому
числі й при незаконному збагаченні з урахуванням положень
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розслідування таких злочинів.
Подальше наукове дослідження цієї проблематики, особливо
в аспекті врахування сучасної
ситуації щодо здійснення електронного декларування службовими особами, які займають
відповідальне та особливо відповідальне становище, змін в антикорупційному законодавстві,
КПК, впливу міжнародно-правових стандартів має не лише
теоретичне, а й вагоме практичне значення. Усе це свідчить
про важливість, своєчасність і
необхідність наукового обґрунтування й розроблення криміналістичних рекомендацій протидії незаконному збагаченню
і у подальшому їх впровадження у практичну діяльність, що
забезпечить підвищення ефективності, результативності та
якості процесу досудового розслідування і судового розгляду
зазначених злочинних проявів.
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ст. 3682 КК. Правильне визначення цих обставин, їх всебічне,
повне та об’єктивне дослідження дозволить значно підвищити
ефективність і результативність
доказування в кримінальному провадженні про незаконне
збагачення.
Таким чином, у сучасних
умовах поширення корупційних та пов’язаних з ними правопорушень, серед яких особливе
місце посідає незаконне збагачення, вельми актуальною та
невідкладною постала проблема
розроблення й запровадження
ефективного механізму протидії цим кримінальним явищам.
Створення такого механізму передбачає запровадження ефективної системи протидії таким
злочинам, реформування кримінального і кримінального
процесуального законодавства,
вжиття невідкладних заходів,
спрямованих на вдосконалення
слідчої та судової практики, що
ґрунтуються на новітніх досягненнях науки й техніки. Тому
з метою належного криміналістичного забезпечення виявлення та розслідування незаконного
збагачення вбачається доцільним розроблення та формування криміналістичної методики
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RESEARCH EVENTS
НАУКОВО-ПРАКТИЧНІ ЗАХОДИ
XVII ВРОЦЛАВСКИЙ СИМПОЗИУМ ИССЛЕДОВАНИЯ
ПИСЬМА*
15-17 июня 2016 г. во Вроцлаве (Польша) кафедрой криминалистики Факультета права,
управления и экономики Вроцлавского Университета была
проведена традиционная международная научная конференция посвящённая проблематике исследования документов
под названием «XVII Вроцлавский симпозиум исследования
письма»1. Партнером Симпозиума была Польская фабрика
ценных бумаг.
Следует отметить, что Вроцлавский Симпозиум – это одно
из немногочисленных специализированных научных мероприятий такого рода в Европе, которое проходит циклично
каждые 2 года во Вроцлаве начиная с 80-х годов прошлого века2.
* XVII Wroclaw Symposium on Questioned
Document Examination.
1
Больше о Вроцлавских cимпозиумах исследования письма см.: Г. Малевски. Вроцлавские симпозиумы по исследованию
письма // Вестник криминалистики. – М.:
Спарк, 2010. – Вып. 4 (36). – С. 43-50.
2
Автором идеи такого рода Симпозиумов и
основным его организатором несколько десятилетий был проф. Здзислав Кегель. В организации этих научных конференций активное
участие принимал ученик проф. Здзислава Кегеля – др. Рафал Цесля. Организация нескольких последних Симпозиумов легла полностью
на его плечи (примечание – Г. Малевски).
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Конференции проходят в прекрасном востановленном после
военных разрушений университетском Музыкальном зале
(Oratorium Marianum) в стиле
барокко.
В этих конференциях принимали активное участие известные учёные представляющие
ведущие польские университеты, а также эксперты и специалисты научно-исследовательских учреждений, в том числе
из Института судебных экспертиз им. Яна Зэна в Кракове,
Центральной криминалистической лаборатории Главного
управления полиции в Варшаве, Польского криминалистического общества, экспертов из
криминалистических лабораторий воеводских управлений Полиции, Польского национального банка, Польской фабрики
ценных бумаг в Варшаве, криминалистических лабораторий Таможенного управления,
Налоговой палаты, Управления налогового контроля и др.,
a также ученые и специалисты в
области исследования документов из таких стран, как Великобритания, Австрия, Чехия,
Греция, Италия, Голландия,
Казахстан, Швейцария, Слова-
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Заслушивание научного доклада
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вания предназначенного для исследования документов. Этот
Симпозиум также не был исключением. В течение трех
дней Симпозиума его участники могли ознакомиться с новинками техники предназначенной
для исследования документов
(спектральными видеокомпараторами, многофункциональными стереоскопическими микроскопами, современными
цифровыми камерами и соответствующим программным
обеспечением).
В приглашении на XVII
Вроцлавского симпозиума исследования письма организаторы предложили следующую
тематику: 1. Новейшие направления комплексных исследований документов. 2. Практика и тенденции развития
технического исследования документов. 3. Актуальная проблематика экспертизы и новые
методы исследования документов. 4. Современные тенденции
развития исследований письменной речи и почерка. 5. Графология и автороведческая
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кия, Испания, Россия, Венгрия,
Германия, Индия, Латвия, Румыния, Беларусь, Украина,
Литва, Израиль, США, Мексика, Аргентина, Бразилия и др.
На этих конференциях обычно участвуют представители
родственных криминалистике
дисциплин – в частности, уголовного процесса, гражданского процесса, криминологии,
психологии, психиатрии, а также химии и физики. В конференциях принимали активное
участие представители юридических профессий – судьи,
прокуроры, адвокаты, юрисконсульты и нотариусы, что
является очень важным показателем востребованности этого
Симпозиума для практических
работников правоохранительных органов, органов юстиции и
иных юридических профессий.
Обычно, параллельно с конференцией проходит выставка
книг (польских и иностранных)
посвящённых криминалистике, судебной экспертизе и родственным наукам, а также выставка специального оборудо-
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(лингвистическая)экспертиза.6.
Психология и патология письма.
7. Исследование полных и сокращённых подписей. 8. Исследование завещаний. 9. Изменения в уголовно-процессуальном
кодексе Польши и их влияние на
заключение эксперта. 10. Проблема квалификации судебных
экспертов. 11. Защита документов и способы верификации их
аутентичности.
Необходимо отметить, что
по большинству из предложенных тем были представлены
доклады. В программе Симпозиума было предусмотрено зачитать 69 докладов, подавляющее большинство из которых
были заслушаны.
В конференции участвовало
свыше двухсот ученых и специалистов, в том числе 70 человек
из-за рубежа. В 2016 г. среди
участников конференции были
представители таких стран,
как Великобритания, Греция,
Италия, Канада, Сан-Марино,
Германия, Индия, Латвия, Румыния, Литва, Бразилия и ряд
других. Учитывая, что в конференции участвовала большая
группа итальянских ученых и
специалистов, итальянский был
одним из рабочих языков конференции наряду с польским и
английским. Все выступления
синхронно переводились на эти
языки. Участие большого количества ученых и специалистов
представляющих не только Европу, но также Азию, Южную
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и Северную Америку, позволило ознакомиться и сравнить общий уровень и практику исследования документов во многих
странах, существующие в этой
области проблемы и пути их
решения.
XVII Вроцлавский симпозиум исследования письма открыли проф. З. Кегель и др.
Р. Цесля. С поздравительным
словом к собравшимся обратился Ректор Вроцлавского Университета проф. Марек Боярски
и временно исполняющая обязанности декана проф. Веслава Мемец. В первый день были
проведены два пленарных заседания, в которых выступили
свыше двадцати докладчиков.
Первую сессию должен был вести старейший криминалист
Польши проф. Анджей Шварц,
который однако из-за болезни
не смог приехать и поэтому организаторы попросили быть модератором этой сессии проф.
Гендрика Малевского (Литва).
Во время этой сессии с интересными докладами выступили
как польские, так и зарубежные
ученые. Проф. Тадеуш Томашевски и его соавтор проф. Петр
Гирдвойнь (Польша) на конкретных примерах из практики
анализировали значение образцов почерка для процесса проведения почерковедческого исследования и его выводов. Проф.
Антони Фэлюсь (Польша) рассуждал о современных взглядах
на идентификацию личности по
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лос Кипурос (Pavlos Kipouras)
из Греции рассматривал проблемы идентификации при морфологическом сходстве почерков. Итальянские специалисты
Йоланта Грэмбовец-Баффони
(Jolanta Grębowiec-Baffoni) и
проф. Рикардо Вентурини (Ricardo Venturini) в докладе внимание концентрировали на
процессе становления индивидуального почерка. Габил.
др. Мечислав Гоц (Польша)
со своими соавторами (Анджей Лущук и Кристин Лущук) представили собственные разработки применения
новых вспомогательных компьютерных графометрических
методов в почерковедческих
исследованиях. Среди других
выступлений особо следует выделить доклад проф. Барбары
Гавда (Польша), которая анализировала определенные признаки психической депрессии,
которые можно установить исследуя почек.
Единственную сессию второго дня вел проф. Тадеуш Томашевски. Здесь следует отметить
выступления индийских криминалистов (Prakash Jasuja,
Shabnam Preet Kaur, Mohinder
Singh), которые представили несколько докладов, касающихся как почерковедческих
исследований, так и технического исследования документов
в Индии. Среди докладчиков
этой сессии преволировала тема
технического исследования до-
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его почерку. Проф. Сорин Аламореану (Sorin Alamoreanu) из
Румынии анализировал возможности идентификации подписи лиц старческого возраста. Др. Денисе Ривиера (Denise
Riviera) из Бразилии представила доклад об идентификации измененных подписей. Канадский криминалист др. Дор
Готье (Dor Gauthier) рассказал о новых законодательных
изменениях касающихся деятельности экспертов по исследованию документов в Канаде. Кроме того, на этой сессии
выступили и другие докладчики, которые затрагивали как
правовые вопросы связанные
с деятельностью судебных экспертов и их квалификацией,
так и непосредственно связанные с проблемными вопросами
проведения почерковедческих
исследований.
Модератором второй сессии был проф. Тадеуш Видла (Польша), во время которой
также выступали как польские, так и иностранные специалисты и ученые. Один из
польских теоретиков почерковедения проф. Мирослав Овоц
(Польша) свой доклад посвятил
пробалистической модели почерковедческих исследований.
Др. Раймонд Марки (Raymond
Marquis) из Швейцарии в своем докладе затронул проблему
ошибки при идентификации
личности по почерку применяя
Байесовский метод. Проф. Пав-
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кументов. Др. Франческо Деллавалле (Francesco Dellavalle)
из Италии представил доклад
об измерении глубины рельефных линий с использованием
лазерного профилометра 3D.
Несколько докладов было посвящено различным аспектам
исследования документов. Литовские эксперты Дангуоле Кулешене и Светлана Гражуль,
на примерах из практики ознакомили собравшихся с методикой исследования пепла,
с целью установления является ли это пепел сожженных денежных купюр. Среди других
докладов можно выделить доклад проф. Мацея Тржцинского и др. Рафала Цесли (Польша)
об использовании физикооптических методов исследования
уничтоженных исторических
документов.
Послеобеденное время второго дня конференции было
предназначено на культурную
программу для участников конференции. На каждой конференции ее хозяева организуют интересную экскурсию в
окрестные замки или иные интересные объекты. В этом году
это был подземный город, который в 1943-1945 гг. строили заключенные гитлеровской Германии в регионе замка Ксяж в
Совьих Горах.
В третий день состоялись две
сессии. Одну из них вел проф.
Мирослав Овоц (Польша). Во
время этой сессии большинство
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докладов было связано с исследованием подписей, в том числе и на полотнах известных
художников.
Последнюю сессию модерировал проф. Антони Фэлюсь
(Польша). Во время этой сессии
докладчиками были в основном
представители Италии, которые
представили довольно широкий
спектр докладов от графологии
до общих проблем почерковедческих исследований. Во время этой сессии доклад о Координационном совете по вопросам
судебной экспертизы и его задачах сделал проф. Гендрик Малевски (Литва).
Традиционно на Симпозиуме
были размещены постерные доклады, так как заседания в секциях здесь не практикуются.
После каждой сессии было
предусмотрено определенное
время на дискуссию, которая
неоднократно переносилась в
кулуары.
Завершая Симпозиум, его
организаторы поблагодарили
участников и пригласили на
следующую встречу во время
XVIII Симпозиума в июне 2018
года.
Информацию подготовил
др. Р. Цесля**

Перевод с польского осуществил др. проф.
Г. Малевски.
**
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On first day (18th September)
of the Symposium there was registration, welcome reception
and exhibition opening. Next day
(19th September) of the event
there were morning tea, plenary
session, lunch, keynote and concurrent sessions. This day plenary speakers were Judge Arthur
Tompkins (New Zealand) with report “Making Forensic Science fit
for Justice” and Prof. Paul Roberts (Australia) with report “Is
there, and should there, be a better way?”. After lunch and discussions it were works of keynote and concurrent sessions by
next approaches: Biological –
Casework DNA, Education &
Training, FIRMS / Isotope Analysis, Pathology & Forensic Medicine, Crime Scene Investigation, Crime Scene Investigation,
Toxicology & Pharmacology,
Science & Justice.

Participants of the Symposium

Plenary session of the Symposium

первопечатный

On 18-22 September 2016
in Auckland (New Zealand) was
held ANZFSS 23rd International
Symposium on the Forensic Sciences. The symposium was organized by The Australian and New
Zealand Forensic Science Society
(ANZFSS).
The conference had scientific and gala parts. The scientific
part of the conference had four
plenary part and sessions, discussions after each of them, summarizing and exhibition. The
symposium is worked in English.
About 500 participants from
Australia, Austria, Belarus, Brazil, Canada, China, Czech Republic, Denmark, Germany, India, Indonesia, Japan, Malaysia,
Netherlands, New Zealand, Poland, Singapore, South Korea,
Sweden, Switzerland, Ukraine,
UK, UAE and USA attended the
Symposium.
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ANZFSS 23RD INTERNATIONAL SYMPOSIUM
ON THE FORENSIC SCIENCES*

23 Міжнародний Симпозіум з Криміналістики Австралійського та Новозеландського Криміналістичного Товариства.
*
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Forensic Science Exhibition

On third day (20th September)
of the Symposium there were plenary session, morning tea, keynote and concurrent sessions,
and lunch. This day plenary speakers were Dr. Itiel Dror (USA)
with report “Cognitive Forensics: The New Frontier in Forensic Science” and Prof. Sue Black
(UK) with report “Forensic science – survival of the fittest?”.
After these it were morning tea
and works of keynote and concurrent sessions by next approaches: Biological – Casework DNA,
Botany, FIRMS / Isotope Analysis, Anthropology & Archaeology, Crime Scene Investigation,
Toxicology & Pharmacology, Science & Justice, Firearms & Toolmarks. After lunch it was added
Chemical Criminalistics, Clandestine Labs & Illicit Drugs, Fire
Investigation & Explosives.
On fourth day (21th September) of the Symposium there were
plenary session, morning tea, keynote and concurrent sessions, and
lunch. This day plenary speakers
were Glenn Langenburg (USA)
with report “Addressing PotenLe Criminaliste Premier Imprimeur № 13/2016

tial Observer Effects in Forensic
Science: A Perspective from a Forensic Scientist Who Uses Linear Sequential Unmasking Techniques” and Prof. Olivier Ribaux
(Switzerland) with report “CR vu
CPO”. After these it were morning tea and works of keynote and
concurrent sessions by next approaches: Biological Research,
Chemical Criminalistics, Document Examination, Odonthology, Bloodstain Pattern Analysis,
Clandestine Labs & Illicit Drugs,
Fingerprints, Management Quality Assurance, Fire Investigation & Explosives.
Last day (22th September) of
the Symposium there were plenary session, morning tea, keynote and concurrent sessions, and
lunch. This day plenary speakers were Armon Tamatea (New
Zealand) with report “Culture
is our business: Issues and challenges for forensic and correctional psychologists” and Dr.
John M. Butler (USA) with report “Recent Activities in the
United States involving the National Commission on Forensic
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The symposium brief
was prepared by
Dr. M. Shepitko
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Symposium on the Forensic Sciences will be in Perth (Australia,
2018). More detailed information
on web-site: http://www.conference.co.nz/anzfss16/home
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Science and the Organization of
Scientific Area Committees”. After these reports it was planned
morning tea, keynote and concurrent sessions, and lunch. After this intensive work participants of the Symposium had gala
dinner in Viaduct events centre.
Next ANZFSS 24th International
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IX CONGRESS OF DEPARTMENTS OF CRIMINALISTICS*
On 28-29 September 2016 in
Warsaw University (Warsaw, Poland) was held IX Congress of Departments of Criminalistics. The
congress was organized by Criminalistics Department of the Faculty of Law and Administration
at Warsaw University. This event
was the first part of International Festival of Criminalistics in
Warsaw University. International Festival of Criminalistic was
devoted to celebration of 60th anniversary of Criminalistics Department of the Faculty of Law
and Administration at Warsaw
University and 200 Years of the
University itself. Festival of Criminalistics also included 12th International Scientific Conference “Criminalistics and Forensic Expertology: Science, Studies, Practice” (29-30 September
2016) and organized by Polish
Forensic Association, Criminalists Association of Lithuania,
Warsaw University, and Forensic Science Centre of the Ministry of Justice of Lithuania. It was
the first Congress, where criminalists from other countries (not
only from Polish Universities
and law enforcement bodies) took
part. About 80 participants from
Belarus, Bosnia and Herzegovina, Estonia, Lithuania, Poland,
Russia, Slovakia and Ukraine at*

IX З’їзд кафедр криміналістики.
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tended the congress. The congress
worked in two languages: English
and Polish. Only 25 scientific reports have been published in the
Journal “Problemy Współczesnej
Kryminalistyki” (XX vol.).
Next theme sessions were planned for these topics: 1) forensic didactics; 2) scientific research, related to criminalistics, carried
out in criminalistics departments
and other scientific institutions;
3) student scientific research of
forensic science.
The congress was opened by
Prof. Dr. Habil. Tadeusz Tomaszewski (Dean of the Faculty
of Law and Administration and
Head of Criminalistics Department of Warsaw University, Poland). At the beginning of the congress Prof. Dr. Habil. Tadeusz
Tomaszewski and Prof. Dr. Habil. Ewa Gruza awarded Dr. Józef
Gurgul (Poland) and Prof. Dr.
Habil. Zdzisław Kegel (Poland) by
special prizes.
On 28th of September first plenary session of the congress was
chaired by Prof. Dr. Habil. Tadeusz Tomaszewski (Poland) and
Prof. Dr. Habil. Zdzisław Kegel (Poland). Before traditional presentations Prof. Dr. Habil.
Ewa Gruza had special scientific speech about history of Criminalistics Department of Warsaw University. The following
presentations were made during
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Prof. Dr. Habil. Ewa Gruza is
presented her scientific report

Participants of IX Congress
of Departments of Criminalistics

this session: “Reflections on the
Process of Becoming and Being
Prosecutor” by Dr. Józef Gurgul
(Poland); “Modern Professional Methods in Law and Criminalistics” by Prof. Dr. Habil. Monika Całkiewicz (Poland); “The
Use of Active Teaching Methods in Conducting Classes in
Forensic Science and Law”
by Prof. Dr. Habil. Jarosław
Moszczyński and Dr. Katarzyna
Julia Furman (Poland); “Connections among Criminalistics and
Evidential Law and Police Law.
Didactic Practice of the Department of Criminalistics and Evidential Law WPiA UMCS in Lublin” by Prof. Dr. Habil. Adam
Taracha (Poland); “Practical Science of Criminalistics and Criminal Procedure on the examples
from Criminalistics Department
of WPiA UW” by Dr. Habil.
Paweł Waszkiewicz (Poland);
“Alternative Forms of Criminalistic Didactics” by Prof. Dr.
Habil. Piotr Girdwoyń and Dr.
Kacper Gradoń (Poland); “Inter-

disciplinary Teaching of Criminalistics in Example: Catch Me
if You Can – Practical Method of
Lie Detection” by Dr. Magdalena Tomaszewska-Michalak (Poland); “The Education of Experts
in the Russian Federation” by
Doc. Dr. Elena Iwanova and Doc.
Dr. Elena Logvinets (Russia);
“Problems of Teaching Criminalistics in Ukraine” by Prof.
Dr. Habil. Valery Shepitko and
Dr. Michael Shepitko (Ukraine).
After this intensive work it was
coffee break, where participants
had time for discussions.
Second plenary session of the
congress was chaired by Prof. Dr.
Habil. Józef Wójcikiewicz (Poland) and Prof. Dr. Habil. Ewa
Gruza (Poland). The following
presentations were made during
this session: “About necessity of
Criminalistics Teaching” by Prof.
Dr. Habil. Tadeusz Tomaszewski (Poland); “Methodological
Problems in the Criminalistics
Teaching in the Legal Education”
by Doc. Dr. Olesya Vashchuk
Криміналіст першодрукований № 13/2016
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(Ukraine); “Criminalistics and
Criminology: Similarities, Differences, Functions, Methodology” by Prof. Dr. Josef Metenko (Slovakia); “Law and Practice
of Preservation ans Storage of
So-called “Difficult” Evidences”
by Dr. Janusz Bryk and Dr. Anna
Świerczewska-Gąsiorowska (Poland); “Dealing with “Difficult”
Material Evidence – the Recognition of the Legal” by Dr. Aneta
Łyżwa (Poland); “Dangerous and
Hazmat Evidence and Mobile Robotic System – Modern Technologies at the Crime Scene” by Dr.
Magdalena Zubańska (Poland).
After this session moderators announced lunch and time for break
and studying of criminalistics

Криминалист первопечатный № 13/2016

exhibition that was prepared for
congress participants. This day
it was also third session and after
it – gala dinner in The Kazimierz
Palace. This part of the congress
also attended by Rector of Warsaw University Prof. Dr. Habil.
Marcin Pałys.
Second day of the congress
(29th September) included two
plenary sessions with coffeebreak. After sessions it was final
discussions and procedure of closing congress. Organizers of the
Congress invited all who wants to
tour “Criminal Warsaw”.
The congress brief
was prepared
by Dr. M. Shepitko
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govina, Czech Republic, Germany,
Estonia, Hungary, Italy, Kazakhstan, Latvia, Lithuania, Poland,
Russia, Serbia, Slovakia, Slovenia
and Ukraine attended the conference. Scientific reports with presentations have been published in
conference collection, which have
included 46 reports.
The conference programme included thematic panels: 1) creation of common European Forensic Science Area; 2) adversarial
principle and application of special knowledge in pre-trial investigation and courts; 3) contemporary cross-border crime and ways
to fight it; 4) forensic archeology.
The conference was opened by
Prof. Dr. Habil. Tadeusz Tomaszewski (Chairman of the scientific
committee of the conference, Poland), Prof. Dr. Habil Anna GizaPoleszczuk (Vice-Rector of Warsaw University, Poland), Prof. Dr.
Hendryk Malevski (Vice-Chairman of the scientific committee of
the conference, Lithuania).
At the beginning of the conference Prof. Dr. Hendryk Malevski
and Prof. Dr. Snieguolė Matulienė
from Criminalists Association of
Lithuania congratulated Prof.
Dr. Habil. Mieczyslaw Goc (ViceChairman of the scientific com-

первопечатный

On 29-30 September 2016 in
Warsaw University (Warsaw, Poland) was held 12th International
Scientific Conference “Criminalistics and Forensic Expertology:
Science, Studies, Practice”. The
conference was organized by Polish Forensic Association, Criminalists Association of Lithuania,
Warsaw University, and Forensic Science Centre of the Ministry
of Justice of Lithuania.
This event was the second part
of International Festival of Criminalistics in Warsaw University.
International Festival of Criminalistics was devoted to celebration
of 60th anniversary of Criminalistics Department of the Faculty of
Law and Administration at Warsaw University and 200 Years of
the University itself. Festival of
Criminalistics also included IX
Congress of Department of Criminalistics (28-29 September 2016).
The conference had scientific and gala parts. The scientific part of the conference had four
thematic panels, discussions after each of them, lightning-talks,
summarizing of the conference.
The conference worked in three
languages: English, Polish and
Russian. About 150 participants
from Belarus, Bosnia and Herze-

КРИМИНАЛИСТЪ № 13/2016

12TH INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE
“CRIMINALISTICS AND FORENSIC EXPERTOLOGY:
SCIENCE, STUDIES, PRACTICE” *

12 Міжнародна Наукова Конференція «Криміналістика та судова експертологія: наука, навчання, практика».
*
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Prof. Dr. Habil. Tadeusz Tomaszewski
is opening Conference

mittee of the conference, Poland).
Prof. Dr. Rolf Ackermann (Germany) awarded the certificate of Honorary Member of Criminalists Association of Lithuania. Dr. Piotr
Woyciechowski (President of the
Management Board of Polish Security Printing Works, Poland) as a
representative of one of the sponsor of the event said about importance of the regularity of the criminalistic conference in Poland for
legal and expert practice. After it
Prof. Dr. Rolf Ackermann (Germany) presented his scientific report
about problems of Criminalistics
in West European traditions.
On first day (29th September)
of the conference there was plenary session. This part of the conference was chaired by Prof. Dr.
Habil. Tadeusz Tomaszewski (Poland), Prof. Dr. Hendryk Malevski
(Lithuania) and Doc. Dr. Gabriele
Juodkaitė-Granskienė (Lithuania). The following presentations
were made during the plenary session: “Forensic Expertology: Origins, Subject, System, Functions,
Development” by Prof. Dr. Habil.
A First Printed Criminalist № 13/2016

Participants of 12th International
Scientific Conference “Criminalistics
and Forensic Expertology: Science,
Studies, Practice”

Elena Rossinskaya (Russia); “European Vision of Forensic Science
2020: Prioririties and Potential
Obstacles” by Prof. Dr. Vidmantas
Egidijus Kurapka, Prof. Dr. Eglė
Bilevičiūtė, Prof. Dr. Snieguolė
Matulienė, Prof. Dr. Hendryk Malevski (Lithuania); “Ways to Improve Forensic Science” by Prof.
Dr. Habil. Tadeusz Tomaszewski
(Poland); “Criminalistic tactics as
basis for criminal investigation in
Slovakia” by Prof. Dr. Józef Metenko (Slovakia); “Role of Criminalistics in Adversarial Trial” by
Prof. Dr. Habil. Valery Shepitko (Ukraine); “European Migration Crisis and the Concept of Hate
Crimes or Bias-motivated Crimes
in the Czech Criminal Law Regulation” by Doc. Dr. Marek Fryštak
(Czech Republic). The presentations were followed by the discussions about criminalistic problems,
photographing and a coffee break.
The first day of the conference continued with a dinner-party.
The second day (30th September) included two sessions: 1) Ses-
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shev (Russia), “The Use of Special Knowledge in Informational
and Cognitive Activity in Crime
Investigation” by Prof. Dr. Habil. Valery Tischenko (Ukraine);
“Contemporary problems of scientific and Methodical Securing of Expert and Judicial Activity” by Prof. Dr. Habil. Tatyana Averyanova (Russia); “Rights
of Court Expert: Lithuanian Context in European Perspective”
by Doc. Dr. Gabrielė JuodkaitėGranskienė, Dr. Jurgita PaužaitėKulvinskienė, Mgr. Virgilijus
Pajaujis (Lithuania); “Characteristic features of tactics of specific
interrogation in Cigarette Smuggling Related Crime” by Mgr. Jurgita Baltrūnienė (Lithuania);
“Integration of the Term “Nonverbal Information” in Modern
Criminalistics” by Doc. Dr. Olesia Vaschuk (Ukraine); etc. The
presentations were followed by
the discussions about problems of
Criminalistics. After discussions
was break to coffee and lunch.
The most active participants
took part in the final discussions
of the conference. The conference
was closed by summarizing of this
event. During the conference closing, participations are decided
to hold next соnference “Criminalistics and Forensic Expertology: Science, Studies, Practice” in
2017 in Palanga (Lithuania).
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sion “A”: panel I – Creation of
Common European Forensic Science Area; panel III – Contemporary Cross-Border Crime and
Ways to Fight it; panel IV – Forensic Archeology; 2) Session “B”:
panel II/A – Law and Criminalistics; panel II/B – Criminalistics in
Theory and Practice; panel II/C –
Document Examination.
The following presentations
were made during these sessions:
“Phasing out Categorical Forensic Opinions – Objectivity of Examination or Guise of Objectivity?” by Prof. Dr. Habil. Jaroslaw
Moszczyński (Poland); “Criminalistics as the Initiator of Legal
Science Paradigms and Scientific
Disciplines with Consideration to
Adversarial Principle” by Prof.
Dr. Habil. Yury Garmaev (Russia); “Involvement of Expert by
Parties of Criminal Litigation as
Reflection of Adversarial Principle at Pre-trial Stage” by Prof.
Dr. Valery Kolisnyk (Ukraine);
“Use of Special Knowledge in
Pre-trial Proceedings” by Prof.
Dr. Habil. Ilona Makarenko (Russia); “The Evaluation of Disorders as Noticed in Quetioned
Documents” by Prof. Dr. Francesco Cerotto (Italy); “Counteraction to Application of Adversarial Principle by Crimes against
Justice” by Dr. Michael Shepitko (Ukraine); “Objectivisation of
Evidential Process in Investigation – New Direction of Research
in Russian Criminalistics” by
Prof. Dr. Habil. Stanislaw Yaly-

The conference brief was prepared
by Prof. Dr. H. Malevski,
Doc. Dr. G. Juodkaite-Granskiene,
Dr. M. Shepitko
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