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TO THE READER

The fourteenth issue of the journal «A First Printed Criminalist» was pre-
pared for publishing during active phase of European integration procedures  
in Ukraine, reformation of the different spheres of social life, adoption of Law 
on the judiciary reformation and introducing dramatic amendments to all pro-
cedural codes and other laws (de facto), to the rules of judicial proceedings, con-
formed to the best traditions of European and International practice.

This issue of the Journal covers researches prepared by criminalists from 
Lithuania, Poland, Slovak Republic and Ukraine. This issue is formed under 
the following headings: General Theory of Criminalistics, Criminal Law and 
Procedure Issues, Criminal Investigation, Criminalistic Tactics Issues, Foren-
sic Examination, Anthology of Criminalistics, Portrait Gallery of the Famous 
Criminalists, Criminal Cases Study, Research Events, Peer Comments for New 
Publications, and Our Partners.

The Journal is included article, devoted to the theoretical and methodo- 
logical problems of criminalistics as a science – “Formalization in Criminalis-
tics: Methodology and Opportunities of Using” (V. Shevchuk, Ukraine). It is a 
good time for printing scientific article, devoted to the problems of criminal 
law “Criminal Liability for Committing of Crimes against Justice by Partici-
pants of Constitutional Court Proceedings” (M. Shepitko, Ukraine). “Criminal 
Investigation” heading of the Journal is included two scientific publications: 
“Topical Questions of Creation and Activities of International Joint Investiga-
tion Teams” (Y. Chornous, Ukraine) and “Criminalistic Investigation of Non-
verbal Information: Opportunities and Prospects” (O. Vashchuk, Ukraine). 
Some criminalistic tactics problems were demonstrated in the article “Veri- 
fying Testimony on the Spot as Criminalistics Method in Slovakia” (J. Metenko, 
Slovak Republic). Questions of forensic examination were highlighted in sci-
entific paper “Computer Programmes – Possibilities for New Quality in Hand-
writing Examination” (M. Goc, Poland).

“Criminal Cases Study” contains Amicus Curiae Brief from the Venice 
Commission on the Criminal Liability of Judges, Notably Regarding Article 
307 of the Criminal Code of the Republic of Moldova.

Some significant research events were highlighted in the fourteenth issue 
of the Journal: XIII International Conference “Criminalistics and Forensic Ex-
pertology: Science, Studies, Practice” (Palanga, Lithuania), VII Internation-
al Scientific Conference “Archibald Reiss Days” (Belgrade, Serbia), International 
Scientific and Practical Conference “Topical Questions of Forensic Exami-
nation and Criminalistics” and Round table, devoted to Professor Mykhaylo 
Saltevskiy’s 100th Anniversary (Kharkiv, Ukraine). “Portrait Gallery of the 
Famous Criminalists” contains some information about famous criminalist, 
Professor Mykhaylo Saltevskiy.

Two articles of Professor of Criminal Law at the University of Vienna and 
director of the Viennese University Institute of Criminology – Roland Grass-
berger (Hans Gross (1847-1915) // The Journal of Criminal Law, Criminolo-
gy, and Police Science, 1956), and Doctor of Law, Professor of Criminal Law 
and Procedure Department of Kharkiv Law Institute – Мoritz Grodzinskiy (So-
viet Criminal Procedure and Criminalistics // Voprosy kriminalistiki – Ques-
tions of Criminalistics, 1961) are published under the heading “Anthology of 
Criminalistics”.

The Journal is included peer review “Crucify (,) Impossible (,) Acquit” for 
Vira Navrotska’ new monograph.

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

The Editorial Board of the Journal “A First Printed Criminalist” would like 
to thank all those, who helped to get this issue ready for printing.

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

Черговий № 14 журналу «Криміналіст першодрукований» підготов-
лено в період активної фази євроінтеграційних процесів в Україні, ре-
формування різних галузей суспільного життя, прийняття закону про 
судову реформу і внесення суттєвих змін (фактично до всіх процесуаль-
них кодексів та інших законодавчих актів) в правила судового процесу, 
що відповідає кращим традиціям європейської і міжнародної практики.

У цьому номері журналу взяли участь учені-криміналісти з Литви, 
Польщі, Словаччини та України. Журнал було сформовано з таких руб- 
рик: «Загальна теорія криміналістики», «Проблеми кримінального пра-
ва та процесу», «Розслідування злочинів», «Проблеми криміналістичної 
тактики», «Судова експертиза», «Антологія криміналістики», «Порт- 
ретна галерея видатних криміналістів», «Слідча та судова практика», 
«Науково-практичні заходи», «Рецензії на актуальні видання», «Наші 
партнери». 

У журналі належна увага приділена загальнотеоретичним і методо-
логічним проблемам криміналістичної науки у статті «Формалізація у 
криміналістиці: методологія дослідження та можливості застосування»  
(В. Шевчук, Україна). Своєчасною уявляється стаття, яка присвячена проб- 
лемам кримінального права «Кримінальна відповідальність учасників 
конституційного провадження за вчинення злочинів проти правосуддя» 
(М. Шепітько, Україна). У межах рубрики розслідування злочинів розмі-
щені дві наукові публікації: «Актуальні питання створення і діяльності 
міжнародних спільних слідчих груп» (Ю. Чорноус, Україна) та «Криміна-
лістичне дослідження невербальної інформації: можливості та перспекти-
ви» (О. Ващук, Україна). Окремі проблеми криміналістичної тактики ви-
кладені у статті «Перевірка показань на місці події як криміналістичний 
метод в Словаччині» (Ю. Метенко, Словаччина). Питання судової експер-
тизи висвітлені у поданій праці «Комп’ютерні програми – можливості для 
нової якості почеркознавчої експертизи» (М. Гоц, Польща).

У рубриці «Слідча та судова практика» друкується Короткий екс-
пертний висновок Венеціанської комісії щодо кримінальної відпові-
дальності суддів стосовно статті 307 Кримінального кодексу Республіки 
Молдова («Винесення вироку, ухвали або постанови»). 

У даному номері журналу увазі читача запропоновано інформацію 
про найбільш значущі наукові події: «XIII Міжнародну наукову кон-
ференцію «Криміналістика та судова експертологія: наука, навчання, 
практика (Паланга, Литва, 14-16 вересня 2017), «VII Міжнародну нау-
кову конференцію «Дні Арчібальда Рейсса»» (Белград, Сербія, 7-9 ли-
стопада 2017), «Міжнародну науково-практичну конференцію «Акту-
альні питання судової експертизи та криміналістики» (Харків, Україна, 
7 листопада 2017), «Круглий стіл з нагоди 100-річчя від дня народжен-
ня професора М. В. Салтевського» (Харків, Україна, 30 жовтня 2017). 
У «Портретній галереї видатних криміналістів» подано інформацію про 
відомого вченого-криміналіста, професора М. В. Салтевського. 

У рубриці «Антологія криміналістики» розміщено дві статті: докто-
ра наук Роланда Грассбергера – професора кримінального права та кри-
мінології університету Відня і керівника Інституту кримінології Віден-
ського університету «Ганс Гросс (1847-1915)» (опублікована у 1956 р.) та 
доктора юридичних наук, професора М. М. Гродзинського «Советский 
уголовный процесс и криминалистика» (опублікована у 1961 р.). 

У журналі також друкується рецензія «Розп’яти (,) не можна (,) ви-
правдати» на монографію В. Навроцької. 

Журнал розраховано на наукових співробітників, викладачів, ас-
пірантів, студентів юридичних навчальних закладів, а також слід-
чих, прокурорів, суддів, експертів, адвокатів та інших представників 
правозастосування.

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

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

Очередной № 14 журнала «Криминалист первопечатный» подготов-
лен в период активной фазы евроинтеграционных процессов в Украине, 
реформирования различных сфер общественной жизни, принятия закона 
о судебной реформе и внесения существенных изменений (фактически во 
все процессуальные кодексы и иные законодательные акты) в правила су-
дебного процесса, отвечающие лучшим традициям европейской и между-
народной практики. 

В этом номере журнала приняли участие ученые-криминалисты из  Лит-
вы, Польши, Словакии и Украины. Журнал был сформирован из следующих 
рубрик: «Общая теория криминалистики», «Проблемы уголовного права  
и процесса», «Расследование преступлений», «Проблемы криминалисти-
ческой тактики», «Судебная экспертиза», «Антология криминалистики», 
«Портретная галерея выдающихся криминалистов», «Следственная и су-
дебная практика», «Научно-практические мероприятия», «Рецензии на 
актуальные издания», «Наши партнеры». 

В журнале должное внимание уделено общетеоретическим и методоло-
гическим проблемам криминалистической науки в статье «Формализация  
в криминалистике: методология исследования и возможности  примене-
ния» (В. Шевчук, Украина). Своевременной представляется статья, посвя-
щенная проблемам уголовного права «Уголовная ответственность участни-
ков конституционного производства за совершение преступлений против 
правосудия» (М. Шепитько, Украина). В рамках рубрики расследование 
преступлений размещены две научные публикации: «Актуальные вопросы 
создания и деятельности международных совместных следственных групп» 
(Ю. Черноус, Украина) и «Криминалистическое исследование невербаль-
ной информации: возможности и перспективы» (О. Ващук, Украина). От-
дельные проблемы криминалистической тактики изложены в статье «Про-
верка показаний на месте происшествия как криминалистический метод  
в Словакии» (Ю. Метенко, Словакия), Вопросы судебной экспертизы затро-
нуты в представленной работе «Компьютерные программы – возможности 
для нового качества почерковедческой экспертизы» (М. Гоц, Польша).

В рубрике «Следственная и судебная практика» печатается Краткое экс-
пертное заключение Венецианской комиссии в отношении уголовной ответ-
ственности судей касательно статьи 307 Уголовного кодекса Республики 
Молдова («Вынесение приговора, определения или постановления»). 

В данном номере журнала вниманию читателя предложена информация 
о наиболее значимых научных событиях: «XIII Международной научной 
конференции «Криминалистика и судебная экспертология: наука, обуче-
ние, практика (Паланга, Литва, 14-16 сентября 2017), «VII Международной 
научной конференции «Дни Арчибальда Рейса»» (Белград, Сербия, 7-9 ноя-
бря 2017), «Международной научно-практической конференции «Актуаль-
ные вопросы судебной экспертизы и криминалистики» (Харьков, Украина,  
7 ноября 2017), «Круглом столе по случаю 100- летия со дня рождения про-
фессора М. В. Салтевского» (Харьков, Украина, 30 октября 2017). В «Порт- 
ретной галерее выдающихся криминалистов» представлена информация об 
известном ученом-криминалисте, профессоре М. В. Салтевском. 

В рубрике «Антология криминалистики» размещены две статьи: док-
тора наук Роланда Грассбергера – профессора уголовного права и крими-
нологии университета Вены и руководителя Института криминологии 
Венского университета «Ганс Гросс (1847-1915)» (опубликована в 1956 г.)  
и доктора юридических наук, профессора М. М. Гродзинского «Советский 
уголовный процесс и криминалистика» (опубликована в 1961 г.). 

В журнале также публикуется рецензия «Распять (,) нельзя (,) оправ-
дать» на монографию В. Навроцкой. 

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» благода-
рит всех, кто оказывает помощь при его подготовке к печати.

Глава редакционного совета,  
главный редактор В. Ю. Шепитько
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GENERAL THEORY OF CRIMINALISTICS

ЗАГАЛЬНА ТЕОРІЯ КРИМІНАЛІСТИКИ

FORMALIZATION IN CRIMINALISTICS: 
METHODOLOGY AND OPPORTUNITIES 
OF USING*

Victor SHEVCHUK
Doctor of Law, Professor of Criminalistics Department 
of Yaroslav the Wise National Law University, Honoured 
Lawyer of Ukraine (Ukraine)**

Abstract
The article is devoted to the research of formalization in criminalistics, its concept, 

sign and opportunities of using in practical activities. Author is substantiated that prob-
lems with the formalization of the investigation of crimes and judicial proceedings, its 
specific elements are primarily due to the requirements of practice, closely related to the 
optimization of investigative and judicial activity, an increase in the theoretical provi-
sion of the process of investigation of crimes and judicial proceedings of criminal cases.

Formalization is organically complemented the existing methods of criminalistics and 
created opportunities for improving the cognitive activity of judicial and investigative 
research, improves the effectiveness of investigation procedures, judicial proceedings 
and positively influenced the predictive function of criminalistics, used as a methodo- 
logical basis for further scientific research. The integration of the idea of formalizing, 
creating and offering appropriate templates in the form of programs and algorithms in 
no way should not be opposed to the creative approach of the investigator.

The development and application of typical tactical operations as a means of forma- 
lizing the investigation process will increase its effectiveness. In modern conditions, 
one of the most important trend in the development of criminalistics is the problem of 
formalizing criminalistic knowledge and its using in practice.

Key words. Formalization in Criminalistics, formalization of criminalistic know- 
ledge, formalization of criminal proceedings, tactical operation as a mean of formaliza-
tion of crime investigation, criminalistic programs and algorithms. 

* Формалізація у криміналістиці: методологія дослідження та можливості застосування.
** Шевчук Віктор Михайлович – доктор юридичних наук, професор, професор кафедри кри-
міналістики Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, заслужений 
юрист України (Україна).

Сучасні тенденції поси-
лення боротьби зі злочинні-
стю характеризуються якіс-
ним удосконаленням діяльності 
правоохоронних і судових орга-

нів, в основу якого покладено 
розуміння необхідності оптимі-
зації розслідування та судово-
го розгляду злочинів. Останнім 
часом спостерігається досить 



Le Criminaliste Premier Imprimeur № 14/2017

11
п

е
р

в
о

п
е

ч
а

т
н

ы
й

К
Р

И
М

И
Н

А
Л

И
С

Т
Ъ

 №
 1

4
/2

0
1

7

чітка активізація не тільки роз-
роблення і впровадження най- 
ефективніших тактичних засобів, 
прийомів і методів кримінально-
го провадження, а й формаліза-
ції криміналістичних знань і їх 
застосування у слідчій та судовій 
діяльності. У зв’язку з цим пра-
вильно зазначає В. Ю. Шепіть-
ко, що важливими завданнями 
криміналістики в нових умо-
вах виступають: 1) формалізація 
криміналістичних знань (кур-
сив наш – В. Ш.); 2) уніфікація 
криміналістичних рекоменда-
цій щодо прагматичних цілей;  
3) виконання актуальних запи-
тів практики й оперативне впро-
вадження запропонованих нау-
кою інноваційних розробок1.

При цьому формалізація роз-
глядається як спосіб підвищення 
об’єктивності діяльності слідчо-
го2 (судді), як засіб реалізації по-
ложень низки окремих криміна-
лістичних теорій, як необхідна 
умова створення криміналістич-
них інформаційно-пошукових 
систем3. Вона допомагає глиб-
ше осмислити і зрозуміти процес 
розслідування та судового роз-
гляду, з’ясувати чинники, що 
зумовлюють його успіх і забез-

1 Шепитько В. Ю. Криминалистика в сис- 
теме научного знания: задачи и некоторые 
тенденции в современных условиях // Биб- 
лиотека криминалиста. Научный журнал. –  
№ 3 (4). – 2012. – С. 31.
2 Полевой Н. С. Криминалистическая кибер-
нетика. – М.: Изд-во МГУ, 1989. – С. 172.
3 Белкин Р. С. Курс криминалистики: в 3 т. 
Т. 2: Частные криминалистические теории. – 
М.: Юристъ, 1997. – С. 48.

печують опрацювання кримі-
налістичних алгоритмів і про-
грам розслідування й судового 
провадження4. Формалізація, 
органічно вплітаючись і допов-
нюючи існуючі методи криміна-
лістики, становить собою одну 
з можливостей вдосконалення 
пізнавальної діяльності. Роз-
виваючи наявну систему мето-
дів за рахунок формалізованих 
процедур, можна досягти знач-
но більшої глибини пізнаваних 
явищ і підвищити ефективність 
процедур розслідування та су-
дового провадження, здійсни-
ти перетворення криміналіс-
тичного знання в бік більшої 
систематизації і структуруван-
ня, підвищуючи тим самим про-
гностичну функцію існуючих 
теоретичних побудов5.

Виокремлення і становлення 
проблеми формалізації кримі-
налістичних знань як складової 
частини криміналістики мож-
на розглядати як приклад реа-
лізації одного із законів розвит-
ку цієї науки – закону зв’язку 
і спадкоємності між наявни-
ми криміналістичними кон-
цепціями6. Серед причин, що 

4 Шаталов А. С. Криминалистические ал-
горитмы и программы. Теория. Проблемы. 
Прикладные аспекты: монография. – М.: 
Лига Разум, 2000. – С. 109.
5 Шаров В. И. Формализация в криминали-
стике. Вопросы теории и методологии кри-
миналистического исследования: автореф. 
дис. ... докт. юрид. наук: 12.00.09. – Нижний 
Новгород, 2003. – С. 21-22.
6 Белкин Р. С. Курс криминалистики. 3-е изд. – 
М.: ЮНИТИ ДАНА, 2001. – С. 169-170.
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зації розслідування злочинів 
(судового провадження) та її ок-
ремих елементів, слід виокре-
мити в першу чергу вимога-
ми практики щодо оптимізації 
слідчої та судової діяльності, 
підвищення рівня теоретичного 
забезпечення процесу розслі-
дування та судового розгляду 
злочинів. Як слушно зауважує  
В. А. Журавель, проблеми опти-
мізації процесу розслідуван-
ня стимулювали вчених і прак-
тиків звернутися до проблеми 
формалізації слідчої діяльно-
сті1. У свою чергу О. С. Шаталов 
зазначає, що потреба у форма-
лізації процесу розслідування 
злочинів виникла досить дав-
но, але головне, що вона збері-
гається й зараз2. І тому одним 
із завдань сьогодення є необхід-
ність здійснення вагомого кро-
ку щодо вдосконалення засобів 
і методів практики розсліду-
вання та судового провадження 
за рахунок формалізації як по-
тужного інструменту наукового 
пізнання.

Разом з тим, не дивлячись 
на особливу значимість та ак-
туальность цієї проблемати-
ки, слід зауважити, що насьо-
годні в теорії криміналістики 

1 Журавель В. Формалізація розслідування: 
теоретичні основи і практичні можливості //  
Правн. часопис Донец. ун-ту. – Донецьк, 
2010. – № 1 (23). – С. 100.
2 Шаталов А. С. Криминалистические ал-
горитмы и программы. Теория. Проблемы. 
Прикладные аспекты: монография. – М.: 
Лига Разум, 2000. – С. 145.

й у слідчій та судовій практиці 
щодо можливостей її реалізації 
існує ціла низка невирішених 
питань, які вимагають окремо-
го самостійного дослідження і 
поглибленого осмислення. Як 
видається, головним недоліком 
впровадження формалізації у 
судово-слідчу практику мож-
на вважати те, що ця процедура 
здійснюється без належного те-
оретичного обґрунтування. Як 
указує В. І. Шаров, наукові пра-
ці, які присвячені досліджен-
ню формалізації, мають зде-
більшого емпіричний характер, 
їм бракує розробок, що ство-
рюють методологічні підстави 
для наукових пошуків у цій га-
лузі знань3. Йдеться про необ-
хідність виокремлення об’єк-
тів формалізації, визначення 
її принципів і меж реалізації, 
з’ясування співвідношення фор-
малізації і творчих засад у ді-
яльності слідчого, судді та ін. 
Зокрема, потребує більшої ува-
ги вивчення тактичної операції 
як засобу формалізації процесу 
кримінального провадження.

Належне вирішення постав-
лених питань передусім перед-
бачає необхідність з’ясування 
поняття «формалізація» та його 
ознак. У загальновживаному 
значенні термін «формалізація» 
трактується як представлення  

3 Шаров В.И. Формализация в криминали-
стике. Вопросы теории и методологии кри-
миналистического исследования: автореф. 
дис. ... докт. юрид. наук: 12.00.09. – Нижний 
Новгород, 2003. – С. 14.
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якої-небудь змістовної галузі  
(знань) у вигляді формальної 
системи. Формалізований, тоб-
то такий, що використовує лише 
форму і не приділяє значення 
змісту; формалізувати – роби-
ти формальним, надавати чо-
му-небудь установленої, прий- 
нятної форми, застосовувати 
формальний метод досліджен-
ня1. У філософському тлумачен-
ні формалізація – це логістика, 
під якою розуміється сучасна 
форма логіки, яка відрізняєть-
ся від старої, традиційної логі-
ки перш за все своєю формалі-
зованістю (тобто бере до уваги 
не змістовне значення окремих 
висловлювань, а лише їх син-
таксичні категорії, структурні 
зв’язки) і тим, що її основним 
методом виступає логічне об-
числення2. У логіці це понят-
тя означає шлях дослідження 
яких-небудь об’єктів, коли їх 
зміст пізнається за допомогою 
виявлених елементів його фор-
ми. Методи формалізації все 
ширше застосовуються в моде-
люванні розумових процесів3. 
У кібернетиці під формаліза-
цією розуміється як процес по-
дання фактів, суджень, даних у 
вигляді, придатному для оброб-
ки на електронно-обчислюваль-

1 Великий тлумачний словник сучасної україн-
ської умови / уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел. –  
Київ; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2005. – С. 1544.
2 Философский энциклопедический словарь. – 
М.: ИНФРА-М., 2009. – С. 245-246.
3 Кондаков Н. И. Логический словарь-спра-
вочник. – М.: Наука, 1975. – С. 646-648.

них машинах4. Отже, формалі-
зацію потрібно розглядати як 
подання певних знань, у вигля-
ді формальної системи, в якій 
береться до уваги не змістовне 
їх значення, а лише формалізо-
вана форма. Іншими словами, 
це процес викладення професій-
них знань формальною або ча-
стково формальною мовою. При 
цьому до об’єктів вивчення пе-
редбачається застосування фор-
мального методу дослідження.

У криміналістиці висловлю-
валися певні міркування стосов-
но поняття формалізації. Зокре-
ма, М. О. Селіванов наголошує, 
що особливо широкі можливо-
сті метод формалізації має при 
розробленні типових програм 
вирішення окремих завдань 
розслідування, які умовно мож-
на назвати окремими програ-
мами. Якщо загальні програми 
відбивають більш-менш пов-
ні методики розслідування пев-
них видів злочинів, то окремі 
призначені для вирішення ло-
кальних слідчих завдань – по-
будови версій, встановлення 
способу вчинення або прихову-
вання злочину, причин та умов, 
які йому сприяли, розшуку 
злочинця або викрадених ним 
цінностей тощо5. В. І. Шаров  

4 Батороев К. Б. Кибернетика и метод анало-
гий. – М.: Выс ш. шк., 1974. – С. 61.
5 Селиванов Н. А. Формализованные про-
граммы решения частных задач расследо-
вания // Проблемы программирования, ор-
ганизации и информационного обеспечения 
предварительного следствия: межвуз. науч. 
сб. – Уфа: Башк. ун-т, 1989. – С. 62-63.
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7 стверджує, стверджує, що фор-
малізація виступає формою не 
тільки представлення знань про 
об’єкт дослідження, а й форма 
вираження процедур і дій, ло-
гічної їх послідовності. Перше 
асоціюється з формальної систе-
мою як особливою формою по-
дання знань, друге становить 
собою своєрідний алгоритм, 
певною мірою зумовлений тими 
засобами і способами дії, що ви-
користані1. О. С. Шаталов за-
уважує, що формалізація по-
лягає у вираженні професійних 
знань формальним способом, 
обумовленим формальною мо-
вою. При цьому суб’єкт форма-
лізації має мати повне уявлення 
про те, яким чином у кожному 
окремому випадку необхідно 
формалізувати вирішення слід-
чого завдання 2.

На нашу думку, формаліза-
ція – це процес відображення 
знань про певний об’єкт пізнан-
ня, що ґрунтується на формаль-
но-логічному підході й полягає 
у наданні абстрактним поло-
женням конкретної форми шля-
хом використання формальної 
мови. Формалізація – це особ- 
лива форма розумової діяль-
ності, яка здійснюється за до-
помогою операцій зі знаками. 

1 Шаров В. И. Формализация информацион-
ной структуры расследования преступ- 
лений // Российский следователь. – 2003. – 
№ 7. – С. 13-21.
2 Шаталов А. С. Криминалистические ал-
горитмы и программы: Тео рия. Практи-
ка. Прикладные аспекты. – М.: Лига Разум, 
2000. – С. 167.

Результатом формалізації є від-
творення оригіналу в іншій 
формі за допомогою властивос-
тей іншої системи. Влучною ха-
рактеристикою цього процесу 
перетворення змісту на спеці-
альну (формальну) мову, на сим-
воли-знаки, як вважає В. І. Ша- 
ров, виступають абстрагування 
й узагальнення, а засобом ви-
раження – спеціальна система 
символів 3.

У спеціальній літературі на-
уковцями приділялася певна 
увага процесу формалізації роз-
слідування злочинів4, як засобу 
оптимізації слідчої діяльності, 
підвищення ефективності ос-
танньої за рахунок об’єктивнос-
ті зібраних доказів, скорочення 
строків, економії часу й інте-
лектуальних зусиль слідчого5. 

3 Див., наприклад: Шаров В. И. О понятии 
формализации // Актуальные проблемы  
в области гуманитарных наук: от теории  
к практике. – Н. Новгород: НА МВД Рос-
сии, 2003. – Вып. 4. – С. 22-28. 
4 Див., наприклад: Кустов, А. М. Теорети-
ческие основы криминалистического уче-
ния о меха низме преступления. – М.: Акаде-
мия МВД России, 1997. – С. 84; Белкин Р. С.  
Курс криминалистики: в 3 т. Т. 3. Крими-
налистические средства, приемы и реко-
мендации. – М.: Юристъ, 1997. – С. 427; 
Шаров В. И. Формализованное описание 
информационной структуры расследования: 
цель и подходы // Роль и значение деятель-
ности Р. С. Белкина в становлении совре-
менной криминалистики: матер. междунар. 
науч. конф. – М.: Академия управления 
МВД России, 2002. – С. 186-190.
5 Густов Г. А. Разработка и использование ти-
повых криминалистических программ в ра-
боте по уголовному делу. – Л. : ИУСР, 1989; 
Шаталов А. С. Криминалистические алго-
ритмы и программы. Теория. Проблемы.  
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Методологія формалізованого 
опису інформаційної структури 
розслідування у вигляді ієрар-
хічної конструкції взаємопов’я-
заних подій інтегрує в єдину 
систему діяльність як із розслі-
дування злочинів, так і з під-
готовки і вчинення злочинів1.  
У зв’язку з цим науковцями ста-
ли висловлюватися пропозиції 
щодо необхідності розроблення 
і впровадження у практику від-
повідних програм й алгоритмів 
дій слідчого (алгоритмічних 
схем), які за рахунок деталіза-
ції й раціоналізації слідчої ді-
яльності здатні сприяти підви-
щенню ефективності збирання 
доказів2. 

Завдання алгоритмізації по-
лягає в тому, щоб, використо-
вуючи наукові рекомендації 
криміналістики, передовий дос-
від слідчої практики, полегши-
ти працівникам слідчих орга-
нів прийняття правильних та 
оптимальних рішень у найбільш 

Прикладные аспекты. – М. : Лига Разум, 
2000; Шепітько В. Ю., Авдєєва Г. К. Проб- 
леми алгоритмізації слідчої діяльності // Ак-
туальні проблеми держави і права: зб. наук. 
праць. – Одеса: Юрид. літ., 2008. – Вип. 44. – 
С. 46-50; Журавель, В. Проблеми алгоритмі-
зації та програмування розслідування злочи-
нів // Вісн. Акад. прав. наук України. – Х.: 
Право, 2008. – Вип. 2 (53). – С. 191-200.
1 Шаров В. И. Формализация в криминали-
стике. Вопросы теории и методологии кри-
миналистического исследования: автореф. 
дис. ... докт. юрид. наук: 12.00.09. – Нижний 
Новгород, 2003. – С. 9.
2 Журавель, В. Формалізація розслідування: 
теоретичні основи і практичні можливості // 
Правн. часопис Донец. нац. ун-ту. – Донецьк: 
Донец. нац. ун-т, 2010. – № 1 (23). – С. 100.

складних ситуаціях3. Крім того, 
як зазначає В. А. Журавель, 
криміналістичні програми й ал-
горитми треба вважати найпри-
датнішою формою адаптації 
методико-криміналістичних ре-
комендацій до умов розслідуван-
ня конкретного злочину4. Вод-
ночас активне втілення в життя 
програм розслідування й алго-
ритмічних схем дій слідчого пе-
редбачає важливість реаліза-
ції низки заходів з узгодження 
потреб практики й рівня від-
повідних наукових розробок. 
В основі теоретичної концепції 
криміналістичної алгоритміза-
ції і програмування розсліду-
вання лежить ідея формаліза-
ції пізнавальних процесів, яка 
дає змогу плодотворно поєдну-
вати притаманну їй суворість з 
індивідуальними інтелектуаль-
ними можливостями суб’єктів 
розслідування.

Не вдаючись до аналізу ви-
кладених позицій науковців, 
варто зауважити, що до недав-
нього часу робота з формалізації  

3 Див., наприклад: Коновалова В. О. Алго-
ритмізація в теорії криміналістики // Вісн. 
Акад. прав. наук України. – Х.: Право, 2007. –  
Вип. 1 (48). – С. 169-174; Соя-Серко Л. А. 
Программирование расследования // Соц. 
законность. – 1980. – №1. – С. 50-51; Ше-
пітько В. Ю., Авдєєва Г. К. Проблеми алго-
ритмізації слідчої діяльності // Актуальні 
проблеми держави і права: зб. наук. праць. –  
Одеса: Юрид. літ., 2008. – Вип. 44. – С. 46-
50; та ін.
4 Журавель, В. А. Криміналістичні методи-
ки: сучасні наукові концепції : монографія /  
В. А. Журавель. – Х.: Вид. агенція «Апо-
стіль», 2012. – С. 235-236.
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7 виявлялася лише в розробленні 
алгоритмів і програм, які фор-
малізують: 1) слідчу діяльність 
та розслідування окремих видів 
злочинів у цілому; 2) судову ді-
яльність та судовий розгляд ок-
ремих видів злочинів у цілому; 
3) відповідні слідчі (розшукові), 
оперативно-розшукові, судові 
дії та ін.; 4) реалізацію системи 
тактичних прийомів; 5) слідчі 
(судові) ситуації; 6) прийнят-
тя рішення. При цьому різниця 
між алгоритмом і програмою го-
ловним чином полягає в ступе-
ні формалізованості, об’єктах 
і сфері реалізації. Так, на дум-
ку В. А. Журавля, криміналіс-
тичний алгоритм слід розгля-
дати як науково обґрунтований 
припис щодо виконання лише в 
завданому порядку системи по-
слідовних операцій, рекомендо-
ваних слідчому для розв’язання 
завдань певного типу, що вини-
кають під час розслідування.  
У свою чергу програма розсліду-
вання – це певна сукупність як 
приписів (криміналістичних ал-
горитмів), так і правил рекомен-
даційного характеру. У зв’язку 
із цим вона представлена у від-
повідному схематичному вигля-
ді, має більш узагальнену струк-
туру порівняно з алгоритмом і за 
своїм змістом менш формалізо-
вана, аніж останній 1.

Різниця між програмою і ал-
горитмом полягає також й в ха-

1 Журавель, В. А. Криміналістичні методики: 
сучасні наукові концепції: монографія. – Х.: 
Вид. агенція «Апостіль», 2012. – С. 130-131.

рактері тих завдань, на розв’я-
зання яких вони спрямовані. 
«Якщо криміналістичний ал-
горитм розрахований на вирі-
шення певного завдання і має 
тактичний характер, – звертає 
увагу В. В. Тіщенко, – то програ-
ма розслідування охоплює пев-
ний етап розслідування, розра-
хована на вирішення комплексу 
тактичних завдань, тобто має 
стратегічний характер. Якщо 
алгоритм пропонує вирішен-
ня завдання в однозначному на-
прямі, суворо визначеній послі-
довності дій, програма повинна 
містити кілька варіантів, моде-
лей дій залежно від слідчої ситуа-
ції, етапу розслідування, позиції 
учасників розслідування»2.

У сучасних умовах і реаліях 
боротьби зі злочинністю серед 
засобів формалізації особливо-
го значення набувають тактичні 
операції, які за своєю природою 
розглядаються як обумовле-
ні слідчою ситуацією системи 
слідчих (розшукових) дій, опе-
ративно-розшукових, організа-
ційно-технічних та інших захо-
дів алгоритмічного характеру, 
об’єднаних єдиною метою для 
вирішення окремого тактично-
го завдання. Тобто алгоритміч-
ність є однією з істотних ознак 
тактичної операції, що зумов-
лює процес їх побудови і реа-
лізації. На цю ознаку як від-
правну прямо вказують окремі  

2 Тіщенко В. В. Теоретичні і практичні осно-
ви методики розслідування злочинів : моно-
графія. – Одеса: Фенікс, 2007. – С. 113.
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науковці при визначенні понят-
тя тактичної операції і з’ясу-
ванні природи цього тактичного 
комплексу. Зокрема, А. В. Дулов 
переконаний, що тактична опе-
рація є засобом алгоритмізації 
процесу розслідування злочи-
нів1. В. Ю. Шепітько зазначає, 
що типова тактична операція 
є алгоритмом, програмою дій 
слідчого, оперативного праців-
ника, інших осіб щодо завдань, 
які виникають у слідчих ситуа-
ціях. На думку науковця одним 
з головних завдань криміналіс-
тики на сучасному етапі є ство-
рення алгоритмізованих типо-
вих тактичних операцій2.

Як наголошує В. О. Конова-
лова, в методиці розслідування 
окремих видів злочинів доволі 
вагоме місце належить тактич-
ним операціям, де вони мають 
значну ефективність, особли-
во в таких умовах розслідуван-
ня, де необхідні організація й 
оперативність і де випадання 
хоча б одного зі складників та-
кої операції погрожує її прова-
лом. Тому формулювання цих 
операцій було б доцільним у 
виді алгоритмів стосовно зав- 

1 Дулов А. В. О разработке тактических опе-
раций при расследовании преступлений // 
50 лет Советской прокуратуры и проблемы 
совершенствования предварительного след-
ствия. – Л.: Институт усовершенствования 
следственных работников прокуратуры и 
МВД, 1972. – С. 23-27.
2 Шепітько В. Ю., Авдєєва Г. К. Проблеми 
алгоритмізації слідчої діяльності // Актуальні 
проблеми держави і права: зб. наук. праць. – 
Одеса: Юрид. літ., 2008. – Вип. 44. – С. 46-50.

дань, визначених слідчим у 
типових ситуаціях розсліду-
вання3. І . Ф. Герасимов також 
стверджував, що розробка сис-
теми різних дій алгоритмічного 
характеру, тобто структури так-
тичної операції має здійснюва-
тися із врахуванням цілої низ-
ки чинників, як-то: постановка  
завдання, склад учасників опе-
рації, роль кожного з них, строки 
виконання тих чи інших дій, їх 
взаємозв’язок, аналіз та оцінка 
результатів, проміжне підведен-
ня висновків, завершення опе-
рації4. Спираючись на це, окре-
мими дослідниками розроблені 
типові тактичні операції стосов-
но конкретних видів злочинів. 
Приміром, С. Ф. Здоровко запро-
понував систему таких операцій 
стосовно вбивств, що вчиняються 
організованими злочинними гру-
пами5, а В. В. Тіщенко – до роз-
слідування корисливо-насиль-
ницьких злочинів6.

Варто зазначити, що останнім 
часом у криміналістиці розробле-
ні й досліджені деякі напрямки,  

3 Коновалова В. О. Вибрані твори. – Х.: Апо-
стіль, 2012. – С. 357-358.
4 Герасимов И. Ф. Тактические операции 
как форма взаимодействия органов предва-
рительного следствия и дознания // Такти-
ческий операции и эффективность рассле-
дования: сб. науч. тр. – Свердловск: Изд-во 
Свердлов. юрид. ин-та, 1986. – С. 4-6.
5 Здоровко С. Ф. Розслідування вбивств, вчи-
нених організованими злочинними група-
ми (типові тактичні операції) / за ред. проф.  
В. Ю. Шепітька. – Х.: Гриф, 2004. – С. 127.
6 Тіщенко В. В. Корисливо-насильницькі зло-
чини: криміналістичний аналіз : монографія. – 
Одеса: Юрид. літ., 2002. – С. 272-356
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7 що стосуються тактичних опе-
рацій. Вони спираються на ос-
новні принципи формалізації, 
а саме на методологічні підста-
ви й особливості застосування 
програмно-цільового методу1 та 
криміналістичного матрицюван-
ня2. У наукових криміналістич-
них джерелах теж зустрічається 
думка, що сутність і завдан-
ня типових тактичних опера-
цій з урахуванням їх специфі-
ки близькі до значення терміна 
«алгоритм». Такі операції ста-
новлять собою необхідні про-
грами дій слідчого, виконують 
важливу методичну функцію й 
дозволяють обирати правиль-
ний напрямок у розслідуванні3. 
На сучасному етапі спостеріга-
ється тенденція, пов’язана з пе-
реходом від розгляду окремих 

1 Див., наприклад: Густов Г. А. Программ-
но-целевой метод организации раскрытия 
убийств. – СПб. : ИПК ПСР, 1993; Гаєнко В. І.,  
Литвинов О. М. Про перспективи викори-
стання програмно-цільового методу в кримі-
налістиці // Актуальні проблеми криміналіс-
тики: міжн.-практ. конф. 25-26 верес. 2003 р. /  
за ред. М. І. Панова, В. Ю. Шепітька та ін. – 
Х.: Гриф, 2003. – С. 50-53; та ін.
2 Дулов,А.В.Системный подход — методоло-
гическая основа криминалистики // Актуаль-
ні проблеми криміналістики: матер. міжнар.
наук.-практ. конф. – Х.: Гриф, 2003. – С. 9.
3 Шепитько В. Ю., Авдеева Г. К. Проблемы 
формирования «криминалистических ал-
горитмов» и возможности их практической 
реализации // Использование современ-
ных информационных технологий и проб- 
лемы информационной безопасности в 
деятельности правоохранительных орга-
нов: межвуз. темат. сб. науч. тр. – Калинин-
град: Калининград. юрид. ин-т МВД России, 
2009. – С. 8-15.

тактичних операцій до пропо-
нування типових стосовно кон-
кретних видів злочинів. При 
цьому типові тактичні операції 
розглядаються як структурний 
елемент самої програми розслі-
дування, а їх успішна реаліза-
ція можлива за рахунок мак-
симальної технологізації, тобто 
визначення жорсткої послідов-
ності дій (кроків) із запрова-
дження цих криміналістичних 
комплексів. 

У свою чергу розгляд тактич-
ної операції як засобу формалі-
зації розслідування передбачає 
послідовне здійснення певних 
дій. Основу розроблення та за-
стосування тактичних операцій 
як засобів формалізації розслі-
дування становлять: 1) типізація 
слідчих ситуацій відповідно до 
певних етапів розслідування ок-
ремих видів злочинів; 2) визна-
чення до кожної ситуації вичерп-
ного переліку типових версій і 
завдань, які необхідно виріши-
ти з метою перевірки цих версій 
і впливу на ситуації; 3) виокрем-
лення в числа завдань таких, 
що мають чітко виражену так-
тичну спрямованість і розв’язан- 
ня яких можливе лише за ра-
хунок застосування тактич-
них операцій, як своєрідно-
го модуля (типової моделі)4;  
4 Шиканов В. И. Теория тактических опера-
ций следователя (перспективы развития) // 
Алгоритмы и организация решений след-
ственных задач: сб. науч. тр. – Иркутск: Изд-
во Иркут. гос. ун-та, 1982. – С. 64; Каневс-
кий Л. Л. Планирование расследования и 
разработка тактических операций по делам 
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4) розроблення структури так-
тичної операції як комплек-
су впорядкованих дій і заходів;  
5) формування складу учасників 
тактичної операції, проведен-
ня розподілу їх функціональ-
них обов’язків; 6) визначення 
початку і завершення тактич-
ної операції, а також строків ви-
конання окремих слідчих дій, 
оперативно-розшукових, орга-
нізаційних та інших заходів; 
7) здійснення тактичної опера-
ції з урахуванням розробленої 
структури, складу учасників, 
наявних ресурсів, визначених 
строків; 8) підведення проміж-
них підсумків і внесення, за 
умов необхідності, корективів 
щодо реалізації тактичної опе-
рації з метою отримання бажа-
ного результату. 

Отже, формалізація процесу 
розслідування та судового роз-
гляду злочинів передбачає виді-
лення в цьому єдиному процесі 
чітких етапів послідовного роз-
витку діяльності слідчого (суд-
ді), що визначаються загаль-
ними завданнями тактичного 
характеру, вирішення яких по-
стійно повинно здійснюватись 
в ході цієї діяльності. Це ство-
рює умови для визначення су-
купності тактичних засобів, які 
найдоцільніше використовува-
ти при вирішенні кожного ти-
пового тактичного завдання.  

несовершеннолетних // Алгоритмы и орга-
низация решений следственных задач: сб. 
науч. тр. – Иркутск: Изд-во Иркут. гос. ун-
та, 1982. – С. 72.

У цьому сенсі особливого зна-
чення набуває окремий криміна-
лістичний комплекс – тактична 
операція. Ось чому прогресивна 
тенденція формалізації процесу 
розслідування злочинних діянь 
може бути реалізована за умов 
розроблення і впровадження у 
практику слідчої та судової ді-
яльності типових тактичних 
операцій. 

Разом з тим, запроваджен-
ня ідеї формалізації, створен-
ня і пропонування відповідних 
шаблонів у вигляді програм і 
алгоритмів з метою оптиміза-
ції процесу кримінального про-
вадження жодним чином не 
повинно протиставлятися твор-
чому підходу й не позбавляти 
слідчого (суддю) індивідуально-
сті, професіоналізму мислення. 
Як зазначає В. А. Журавель, 
«криміналістичні алгоритми і 
програми розслідування мають 
бути розроблені у такий спосіб, 
щоб вони стимулювали ділову 
активність слідчого, істотно по-
легшували його розумову діяль-
ність, забезпечували швидкість 
прийняття ним рішень з ураху-
ванням усіх без винятку реко-
мендацій криміналістики і ви-
мог чинного законодавства»1. 
У свою чергу Т. О. Сєдова пере-
конана в тому, що використан-
ня типових програм не пере-
шкоджає, а, навпаки, створює 
більший простір для творчого  

1 Журавель В. А. Криміналістичні методики: 
сучасні наукові концепції : монографія. – Х.: 
Вид. агенція «Апостіль», 2012. – С. 249.
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7 процесу, тому що звільняє ро-
зумову діяльність слідчого від 
рутинного, типового, повсяк-
денного1. І. Ф. Герасимов ствер-
джував, що алгоритмічність дій 
у рамках тактичної операції, 
безумовно, виправдана, але не 
слід забувати й про індивіду-
альні особливості кожної кри-
мінальної справи та ситуаційні 
чинники2.

Зазначене зайвий раз пере-
свідчує, що індивідуальність 
і неповторність розслідування 
(судового розгляду) конкретного 
злочину, з одного боку, і немож-
ливість типізації «без залишку» 
усіх можливих ситуацій, версій, 
завдань і пропонування до них 
відповідних програм, алгорит-
мів, типових операцій, з іншого, 
не дозволяє говорити про повну 
«технологічність», тобто стовід-
соткову формалізацію розсліду-
вання та судового провадження 
в цілому і розв’язання тактич-
них завдань, зокрема. У зв’яз-
ку з цим у слідчій та судовій ді-
яльності вагомим залишається 
творчий підхід, де, передусім, 
виокремлюється вміння адапту-

1 Седова Т. А. Проблемы алгоритмизации оце-
ночной деятельности следователя // Проб- 
лемы прогнозирования, организации и ин-
формационного обеспечения предваритель-
ного следствия : межвуз. науч. сб. – Уфа : 
Изд-во Башк. ун-та, 1989. – С. 61.
2 Герасимов И. Ф. Тактические операции 
как форма взаимодействия органов предва-
рительного следствия и дознания // Такти-
ческий операции и эффективность рассле-
дования: сб. науч. тр. – Свердловск: Изд-во 
Свердлов. юрид. ин-та, 1986. – С. 4-6.

вання типових рекомендацій до 
умов конкретного процесу досу-
дового розслідування та судово-
го провадження.

Крім того, принципи та ідеї 
алгоритмізації і програмування 
набувають особливого значення 
ще й тому, що виникає об’єктив-
на можливість їх реалізації засо-
бами комп’ютерної техніки. Се-
ред напрямів комп’ютеризації 
тактичних операцій можна за-
пропонувати розроблення моду-
ля з умовною назвою «тактичні 
операції» у структурі автомати-
зованого робочого місця слідчо-
го. Формування такого модуля і 
можливість звернення до нього 
як своєрідного довідково-кон-
сультаційного посібника для 
практичних працівників могло 
б стати тим необхідним засобом 
оперативного одержання інфор-
мації, який реально сприятиме 
підвищенню рівня ефективнос-
ті кримінального провадження.

Таким чином, проблеми фор-
малізації розслідування злочи-
нів та судового провадження, її 
окремих елементів в першу чер-
гу обумовлені вимогами прак- 
тики, тісно пов’язані з оптиміза-
цією слідчої та судової діяльно-
сті, підвищенням рівня теоре-
тичного забезпечення процесу 
розслідування та судового роз-
гляду злочинів. Тому однією із 
найважливіших тенденцій роз-
витку сучасної криміналісти-
ки стають проблеми формаліза-
ції криміналістичних знань та 
їх застосування у практичній  
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діяльності. Формалізація орга-
нічно доповнює існуючі методи 
криміналістики і створює мож-
ливості удосконалення пізна-
вальної діяльності судово-слідчої 
роботи, підвищує ефективність 

процедур розслідування, судо-
вого провадження і позитивно 
впливає на прогностичну функ-
цію криміналістики, виступає 
методологічними засадами для 
подальших наукових пошуків.
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Abstract
The relevance of criminal law protection of the activity of Constitutional Court of 

Ukraine has received the highest level during Revolution of Dignity in 2013-2014 in 
relation to the adoption of decisions by Constitutional Court of Ukraine regarding the 
authorities of Supreme Court of Ukraine (# 8-rp, 11 March 2010), the formation of 
a majority in Verkhovna Rada of Ukraine (# 11-rp, 6 June 2010), the returning to 
the Constitution of Ukraine, 28 June 1996 (# 20-rp, 30 September 2010). Because 
of this, participants of constitutional proceedings were in the need to protect their 
rights and freedoms.

The article is addressed to decide the problem of criminal liability for encroach-
ment on relations, which ensure: 1) the solution of the court’s tasks in the admini- 
stration of justice; 2) the formation of evidence in the administration of justice by 
Constitutional Court of Ukraine; 3) protection of life, health, will and property of par-
ticipants in constitutional proceedings. It can indicate that the activities of Constitu-
tional Court of Ukraine (as a body of judicial power) and participants in constitution-
al proceedings are protected by the Criminal Code of Ukraine not only in section XVIII 
“Crimes against Justice”, but also by others that protect their life, health, property 
and freedom.

Key words. Crimes against justice, criminal liability, Constitutional Court, con-
stitutional proceeding.

CRIMINAL LIABILITY  
FOR COMMITTING OF CRIMES 
AGAINST JUSTICE BY PARTICIPANTS 
OF CONSTITUTIONAL COURT 
PROCEEDINGS*

Mykhaylo SHEPITKO
PhD in Law, Senior Staff Scientist, Postdoctoral Student of 
Academician Stashis Scientific Research Institute for the 
Study of Crime Problems, Associate Professor of Criminal 
Law Department of Yaroslav the Wise National Law Univer-
sity (Ukraine)**



Криминалист первопечатный № 14/2017

24
п

е
р

в
о

п
е

ч
а

т
н

ы
й

К
Р

И
М

И
Н

А
Л

И
С

Т
Ъ

 №
 1

4
/2

0
1

7 Вступ
Актуальність кримінально- 

правової охорони діяльності 
Конституційного Суду Укра-
їни отримала найвищий сту-
пінь під час Революції Гідності 
у 2013-2014 рр. через винесен-
ня рішень Конституційним Су-
дом України щодо здійснення 
повноважень Верховним Судом 
України (рішення № 8-рп від 11 
березня 2010 р.), про формуван-
ня більшості у Верховній Раді 
України (рішення № 11-рп від  
6 червня 2010 р.), повернення до 
Конституції України від 28 черв-
ня 1996 р. (рішення № 20-рп від 
30 вересня 2010 р.). Через це 
учасники конституційного судо-
чинства опинилися у необхідно-
сті забезпечення захисту їх прав, 
свобод та законних інтересів.

В статті 124 Конституції Укра-
їни вказано, що правосуддя в 
Україні здійснюють виключно 
суди. В частині 2 цієї ж статті за-
значається, що юрисдикція судів 
поширюється на будь-який юри-
дичний спір та будь-яке кримі-
нальне обвинувачення, а у перед-
бачених законом випадках суди 
розглядають також інші спра-
ви. Зв’язок розділу Конститу-
ції України «Правосуддя» та ді-
яльності Конституційного Суду 
України підтверджує положен-
ня ст. 1 Закону України «Про Кон-
ституційний Суд України», яке 
передбачає, що цей орган є «орга-
ном конституційної юрисдикції, 
який забезпечує верховенство 
Конституції України, вирішує 

питання про відповідність Кон-
ституції України законів Украї-
ни та у передбачених Конститу-
цією України випадках інших 
актів, здійснює офіційне тлу-
мачення Конституції України,  
а також інші повноваження від-
повідно до Конституції України».

Необхідно підкреслити, що 
Конституційний Суд України 
має окрему сферу регулюван-
ня (окремий розділ XII Консти-
туції України, спеціальний За-
кон України, регламент). Про 
те, що його діяльність регламен-
тується Законом України «Про 
судоустрій і статус суддів» від 
02.06.2016 р. № 14-02-VIII мож-
на зробити висновок лише через 
те, що в ст. 1 цього Закону вка-
зується, що судова влада в Укра-
їні відповідно до конституційних 
засад поділу влади здійснюється 
незалежними та безсторонніми 
судами, утвореними законом. Та-
ким чином, Конституційний Суд 
України разом з іншими судами 
є органами судової влади в Укра-
їні. Конституційний Суд Укра-
їни є органом судової влади та-
кож у відповідності до ст. 6  
Конституції України1. Цей під-
хід відповідає реалізації класич-
ного принципу контролю, здій- 
снення стримувань і противаг,  
опрацьований Ш.-Л. Монтеск’є2.  

1 Державна влада в Україні здійснюється на 
засадах її поділу на законодавчу, виконавчу 
та судову.
2 Монтескье Ш. Л. О духе законов / Ш. Л. Мон-
тескье // Избранные произведения. – М.: Госпо-
лит.-издат, 1955. – С. 160..



Криминалист первопечатный № 14/2017

25
п

е
р

в
о

п
е

ч
а

т
н

ы
й

К
Р

И
М

И
Н

А
Л

И
С

Т
Ъ

 №
 1

4
/2

0
1

7

Наявність розподілу влади на за-
конодавчу, виконавчу та судову 
в Україні вказує на повноважен-
ня гілок влади щодо взаємного 
контролю один одного, право-
вого статусу органів, процедур 
призначення або обрання на по-
сади (відзиву з посади), відпові-
дальності. Це підтверджується 
також засадами діяльності Кон-
ституційного Суду, які встанов-
лені в Конституції України (ч. 2 
ст. 147) та Законі України «Про 
Конституційний Суд України» 
(ст. 2), які в повній мірі відпо-
відають засадам та принципам 
здійснення правосуддя в Украї-
ні відповідно до Закону України 
«Про судоустрій і статус суддів» 
(ст. 6, 7, 11, 13, 15).

У відповідності до статті 1 За-
кону України «Про судоустрій 
і статус суддів» «судову владу 
реалізовують судді та, у визна-
чених законом випадках, при-
сяжні шляхом здійснення пра-
восуддя у рамках відповідних 
судових процедур. Це положен-
ня» вказує на те, що Конститу-
ційний Суд України разом з ін-
шими судами здійснюють саме 
правосуддя. Разом з цим відпо-
відно до ст. 3 Закону України 
«Про судоустрій і статус суддів» 
Конституційний Суд Украї-
ни не входить в систему «судо- 
устрою», а утворює окреме 
«конституційне провадження» 
(ст. 3 Закону України «Про Кон-
ституційний Суд України»).

Кримінально-правове забез-
печення діяльності Конститу-

ційного Суду України та здій- 
снення ним правосуддя в Укра-
їні здійснюється Кримінальним 
кодексом України через реалі-
зацію норм, закріплених, перш 
за все, у розділі XVIII «Злочи-
ни проти правосуддя», а також  
у розділі І «Злочини проти ос-
нов національної безпеки», роз-
ділі ХV «Злочини проти автори-
тету органів державної влади, 
органів місцевого самоврядуван-
ня, об’єднань громадян та злочи-
ни проти журналістів», розділі 
XVII «Злочини у сфері службо-
вої діяльності та професійної ді-
яльності, пов’язаної з наданням 
публічних послуг». Криміналь-
но-правове забезпечення учасни-
ків конституційного проваджен-
ня може бути здійснене також 
завдяки застосуванню інших 
норм КК України, що передба-
чають кримінальну відповідаль-
ність на загальних підставах.

Кримінально-правове 
забезпечення вирішення 
завдань Конституційного  

Суду України
Кримінально-правове забез-

печення вирішення завдань 
Конституційного Суду Украї-
ни під час здійснення правосуд-
дя реалізується шляхом засто-
сування норм, передбачених 
ст. 375 КК України (постанов-
лення суддею (суддями) завідо-
мо неправосудного рішення або 
ухвали) та ст. 376 КК України 
(втручання в діяльність судових 
органів).
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7 Особлива увага до проблеми 
можливого притягнення або не-
притягнення суддів Конститу-
ційного Суду України пов’язана  
насамперед із ухваленням  
24 лютого 2014 р. Верховною 
Радою України Постанови «Про 
реагування на факти порушення 
суддями Конституційного Суду 
України присяги судді» № 775-
VII, в якій було запропоновано 
Генеральній прокуратурі Укра-
їни розпочати кримінальне про-
вадження з приводу прийняття 
рішення Конституційним Су-
дом України № 20-рп від 30 ве-
ресня 2010 р. та притягти вину-
ватих осіб до відповідальності. 
У цей самий день прес-служба 
Конституційного Суду України 
поширила звернення суддів, які 
висловили свою стурбованість 
та вказали на положення Зако-
ну України «Про Конституцій-
ний Суд України» щодо немож-
ливості притягнення суддів до 
юридичної відповідальності1.

Вирішення питання наявно-
сті або відсутності криміналь-
ної відповідальності суддів Кон-
ституційного Суду України за 
постановлення завідомо неправо- 
судного рішення не є очевид-
ним і відноситься до таких, що 
потребують окремого розв’я-
зання. Відповідно до ч. 3 ст. 149  
Конституції України та ч. 3  
ст. 24 Закону України «Про 
Конституційний Суд України» 
суддю не може бути притягну-

1 http://www.ccu.gov.ua/uk/publish/article/239150

то до відповідальності за голо-
сування у зв’язку з ухваленням 
Судом рішень та надання ним 
висновків, за винятком вчинен-
ня злочину або дисциплінарного 
проступку. Це положення, як ба-
чимо, пов’язується із можливим 
застосуванням ст. 375 КК Украї-
ни щодо постановлення суддями 
Конституційного Суду України 
завідомо неправосудного рішен-
ня. Таке законодавче положення 
потребує додаткового аналізу.

По-перше, судді Конституцій-
ного Суду України можуть бути 
притягнуті до кримінальної від-
повідальності, в принципі, однак 
за спеціальною процедурою, що 
передбачено ст. 149 Конституції 
України та гл. 37 «Кримінальне 
провадження щодо окремої кате-
горії осіб» КПК України.

По-друге, віднесення Консти-
туційного Суду України до орга-
нів судової влади пов’язує його 
діяльність із здійсненням право-
суддя у формі засідань суду та ви-
несення рішень, ухвал і висновків 
(ч. 1 ст 83 Закону України «Про 
Конституційний Суд України»).

По-третє, норма ч. 3 ст. 24 За-
кону України «Про Конституцій-
ний Суд України», яке звільняє 
суддів від юридичної відповідаль-
ності, має обмежену дію, що ок-
реслено її змістом. На межі об-
меження щодо притягнення 
суддів Конституційного Суду 
України до кримінальної від-
повідальності за завідомо не-
правосудне рішення (ст. 375 КК 
України) звертали увагу різні 
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правознавці. З одного боку слід 
погодитися з О. М. Овчаренко  
у тому, що положення Зако-
ну відповідає принципу суддів-
ської недоторканності як еле-
менту системи стримувань і 
противаг, а також важливої га-
рантії реалізації принципу вер-
ховенства права1. Р. І. Мель-
ник вказує, що Конституційний 
Суд України не здійснює право-
суддя2, однак при цьому він не 
конкретизує діяльність, якою 
займається цей орган влади. 
Схожу позицію займає П. П. Ан- 
друшко, який стверджує, що 
предметом цього злочину (ст. 375  
КК України) є будь-яке судове 
рішення суду будь-якої юрис-
дикції, окрім рішень Консти-
туційного Суду України3. У ко- 
ментарі до Кримінального ко-

1 Овчаренко О. М.  До питання про відпо-
відальність суддів Конституційного Суду 
України / О. М. Овчаренко // Ученые запис-
ки Таврического національного университе-
та им. В. И. Вернадского. Серия «Юридиче-
ские науки». – Том 26 (65). – 2013. – № 2-1 
(Ч. 1). – С. 195.
2 Мельник Р. І. Відповідальність суддів Кон-
ституційного Суду України за прийняття за-
відомо неправосудного акта: постановка проб- 
лема в аспекті de lege ferenda / Р. І. Мельник //  
Про злочини та покарання: еволюція кримі-
нально-правової доктрини: матеріали Міжнар. 
наук.-практ. конф., присв. 250-річчю трактату 
Чезаре Беккаріа (м. Одеса, 13 черв. 2014 р.). – 
Одеса: Юрид. л-ра, 2014. – С. 198, 201. 
3 Андрушко П. П. Деякі проблемні питання 
кримінально-правової кваліфікації помста-
новлення суддею (суддями) завідомо непра-
восудного рішення в кримінальному про-
вадженні (ст. 375 КК) / П. П. Андрушко //  
Вісник Верховного Суду України. – № 8 
(168). – 2014. – С. 37.

дексу України, підготовленому 
колективом кафедр криміналь-
ного права № 1 та № 2 Націо-
нального юридичного універ-
ситету імені Ярослава Мудрого 
також не згадується можли-
вість притягнення суддів Кон-
ституційного Суду за ст. 375 
КК України за завідомо непра-
восудне рішення4. Проте існує 
підхід, що формально ст. 375 
КК України розповсюджує свою 
дію на кримінально-правове за-
безпечення окремих актів Кон-
ституційного Суду України,  
а саме на рішення, які він прий- 
має за результатами розгляду 
справ про неконституційність 
законів та інших правових ак-
тів Верховної Ради, Президен-
та, Кабінету Міністрів Украї-
ни, правових актів Верховної 
Ради АРК5. Таку позицію, зо-
крема, займають учені-фахів-
ці у сфері кримінального права 
в Україні – Н. Галевич, Л. Па-
люх6,  Н. Мамченко, В. Хрипун7, 
4 Кримінальний кодекс України. Науково- 
практичний коментар : у 2 т. – 5-те вид., до-
пов. – Т. 2 : Особлива частина. – Х. : Право, 
2013. – С. 851-852. 
5 Мамченко Н. Неправосудный суд / Н. Мам-
ченко, В. Хрипун. [Електронний ресурс] Ре-
жим доступу. – www. Judges.org.uadig6713.
htm – Загол. з екрану.
6 Галевич Н. Постановлення завідомо не-
правосудного судового рішення – проблем-
ні питання кримінальної від повільності / 
Н. Галевич, Л. Палюх // Юридичний Вісник 
України. – № 49 (1066), 12-18 грудня 2015 р., 
2015. – С. 7. 
7 Мамченко Н. Неправосудный суд / Н. Мам-
ченко, В. Хрипун. [Електронний ресурс] Ре-
жим доступу. – www. Judges.org.uadig6713.
htm – Загол. з екрану.
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7 в інших державах – О. Чучаєв1,  
О. Горелик, Л. Лобанова2.

Вважаємо, що досить влуч-
ним є підхід А. О. Селіванова, 
який зазначає – «конституцій-
на юрисдикція реалізується за 
принципами конституційного 
правосуддя, і її мета спрямова-
на на досягнення непорушності 
конституційного правопорядку,  
втілення принципу розподілу 
влад і верховенства права, до 
якого прагне суспільство»3. За 
цим підходом Конституційний 
Суд України займається ні чим 
іншим як здійсненням правосуд-
дя, при чому робить це через осо-
бливий процес – конституційне 
провадження (судочинство).

Не можна погодитись із  
Р. І. Мельником, який піддав 
сумніву факт, що Конституцій-
ний Суд України здійснює за-
хист (охорону) прав, свобод та 
інтересів суб’єктів проваджен-
ня шляхом вирішення право-
вого конфлікту у визначений 
законом спосіб й притягнення 
правопорушників до юридич-
ної відповідальності4. Метою ді-

1 Полный курс уголовного права: в 5 т. / 
под ред. А. И. Коробеева. Т. V: Преступле-
ния протии военной службы. Преступления 
против мира и безопасности человечества. 
Международное уголовное право. – СПб. : 
Юрид. центр Пресс, 2008. – С. 26. 
2  Горелик А. С. Преступления против право-
судия / А.С. Горелик, Л. В. Лобанова. – СПб. :  
Юрид. центр Пресс, 2005. – С. 204. 
3 Селіванов А. О. Конституційна юрисдик-
ція і конституційне судочинство в Україні : 
навч.-метод. посібник / А. О. Селіванов. – 
Х., К. : Логос. – 2010. – С. 3. 
4 Мельник Р. І. Відповідальність суддів Кон-

яльності органів судової влади 
не є притягнення до юридичної 
відповідальності, а розв’язання 
юридичного спору, встановлен-
ня об’єктивної істини та віднов-
лення справедливості. Законом 
України «Про Конституційний 
Суд України» встановлюється, 
що Конституційний Суд Украї-
ни вирішує питання про відпо-
відність Конституції України 
законів України та у передбаче-
них цією Конституцією випад-
ках актів інших актів, здійснює 
офіційне тлумачення Конститу-
ції України, а також інші пов-
новаження відповідно до цієї 
Конституції (ч. 1 ст. 147 Кон-
ституції України). При цьому 
згідно ч. 3 ст. 8 Закону Украї-
ни «Про Конституційний Суд 
України» Суд не розглядає пи-
тання щодо відповідності за-
конам України актів Верхов-
ної Ради України, Президента 
України, Кабінету Міністрів 
України, Верховної Ради Авто-
номної Республіки Крим, актів 
інших органів державної вла-
ди, органів влади Автономної 
Республіки Крим та органів міс-
цевого самоврядування, крім  
випадків, передбачених п. 28  
ч. 1 ст. 85 та ч. 2 ст. 137 Консти-

ституційного Суду України за прийнят-
тя завідомо неправосудного акта: поста-
новка проблема в аспекті de lege ferenda /  
Р. І. Мельник // Про злочини та покаран-
ня: еволюція кримінально-правової доктри-
ни: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 
присв. 250-річчю трактату Чезаре Беккаріа  
(м. Одеса, 13 черв. 2014 р.). – Одеса: Юрид. 
л-ра, 2014. – С. 198. 
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туції України. Наслідком ви-
знання закону, іншого акту або 
їх окремого положення некон-
ституційним є втрата їх чинно-
сті з дня ухвалення Конститу-
ційним Судом такого рішення 
(ст. 91). Не піддаючи сумні-
ву вказані положення можна 
дійти висновку, що Конститу-
ційний Суд здійснює не тіль-
ки правозастосовну функцію,  
а й правоохоронну. Правозасто-
совна функція Конституційного 
Суду України реалізується через 
пряме застосування Конститу-
ції України та визнання законів, 
інших правових актів або їх ок-
ремих положень, що визнані не-
конституційними та втрачають 
чинність. Правоохоронна функ-
ція Конституційного Суду Укра-
їни реалізується через те, що 
даний орган судової влади, вико-
ристовуючи свої повноваження, 
правовий статус суддів здійснює 
захист прав, свобод та законних 
інтересів людини і громадянина 
через реалізацію завдання Кон-
ституційного Суду України –  
на засадах верховенства права, 
незалежності, колегіальності, 
гласності, відкритості, повного 
і всебічного розгляду справ, об-
ґрунтованості та обов’язковості 
ухвалених ним рішень і виснов-
ків (ст. 2 Закону України «Про 
Конституційний Суд України»). 
Важливим є те, що Конститу-
ційний Суду України здійснює 
захист прав людини (ч. 3 ст. 63 
Закону України «Про Конститу-
ційний Суд України»).

Аналіз положень ч. 3 ст. 24 За-
кону України «Про Конституцій-
ний Суд України» вказує на те, 
що ця норма має досить серйоз-
ні обмеження щодо звільнення 
від юридичної відповідальності: 
1) судді Конституційного Суду 
України не несуть юридичної 
відповідальності за голосуван-
ня у зв’язку з ухваленням Судом 
рішень; 2) судді Конституційно-
го Суду України не несуть юри-
дичної відповідальності за надан-
ня висновків Судом; 3) винятком 
є відповідальність за вчинен-
ня злочину або дисциплінарного 
проступку.

Саме через обмеженість даної 
норми, формальне застосування 
ст. 375 КК України за завідомо 
неправосудне рішення або ухва-
ли суддів Конституційного Суду 
України є можливим, оскільки 
ч. 3 ст. 24 Закону України «Про 
Конституційний Суд України» 
вказує на звільнення цих суддів 
лише: 1) за голосування, а не за 
рішення або ухвали; 2) виклю-
чення щодо відповідальності за 
вчинення злочину чи проступку, 
як раз, вказує на можливість 
притягнення суддів Конститу-
ційного Суду до кримінальної 
відповідальності в разі наявно-
сті усіх ознак учиненого злочи-
ну (в тому числі передбаченого 
ст. 375 КК України).

Окремою проблемою засто-
сування ст. 375 КК України 
«Постановлення суддею (суд-
дями) завідомо неправосудного 
вироку, рішення, ухвали або по-
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7 станови» є встановлення вини  
у формі прямого умислу, на що 
вказує ознака «завідомості» та 
формальний склад злочину. Рі-
шення або ухвали судді (суддів) 
Конституційного Суду Украї-
ни, прийняті через помилку, не 
можуть аналізуватися як вчи-
нений злочин, передбачений 
ст. 375 КК України.

Вирішення проблеми щодо 
можливого застосування ст. 376 
КК України (втручання в діяль-
ність судових органів) залежить 
від можливості застосування 
ст. 375 КК України, оскільки 
диспозиція ст. 376 КК Украї-
ни: містить вказівку на мету – 
«добитися винесення неправо-
судного рішення». Враховуючи 
попередній аналіз ст. 375 КК 
України, ч. 1 ст. 376 КК Укра-
їни може бути застосована при 
наявності «втручання в будь-
якій формі в діяльність судді  
з метою перешкодити виконан-
ню ним службових обов’язків 
або добитися винесення непра-
восудного рішення».

Кримінально-правове 
забезпечення формування 
доказів1 під час здійснення 

правосуддя Конституційним 
Судом України

Кримінально-правове забез-
печення формування доказів2 

1 Примітка. Саме термін «доказ» містить  
§ 50 Регламенту Конституційного Суду Украї-
ни, затверджений рішенням Конституційно-
го Суду України від 5 березня 1997 р.
2 Примітка. Саме термін «доказ» містить  

під час здійснення правосуддя 
Конституційним Судом Украї-
ни здійснюється нормами розді-
лу XVIII КК України: завідомо 
неправдиве показання (ст. 384),  
відмова свідка від давання пока-
зань або відмова експерта чи пе-
рекладача від виконання покла-
дених на них обов’язків (ст. 385), 
перешкоджання з’явленню свід-
ка, експерта, примушування 
їх до відмови від давання пока-
зань чи висновку  (ст. 386). Ви-
рішення питання про наявність 
кримінальної відповідальності 
за вчинення цих злочинів також 
не є очевидним і потребує окре-
мої уваги3. Конституція України 
не передбачає вказівки на осо-
бливий захист учасників про-
вадження (судочинства). Разом 
з цим у ст. 71 Закону України 
«Про Конституційний Суд Укра-
їни» передбачено, що «за нена-
дання інформації або надання 
завідомо недостовірних доку-
ментів, матеріалів, іншої недо-
стовірної інформації учасник 
конституційного провадження 
несе відповідальність в порядку, 
визначеному законом».

У статті 69 Закону України 
«Про Конституційний Суд Укра-
їни» передбачено, що «ухилення 
без поважних причин від явки на 
засідання Колегії, засідання або 

§ 50 Регламенту Конституційного Суду Украї-
ни, затверджений рішенням Конституційно-
го Суду України від 5 березня 1997 р.
3 Шепітько М. В. Кримінальна відповідаль-
ність за завідомо неправдиве показання: мо-
нографія / М. В. Шепітько. – Х. : Апостіль. –  
2011. – С. 150. 
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пленарне засідання Сенату чи 
Великої палати, а так само відмо-
ва надати витребувані документи, 
матеріали та інші відомості або 
їх умисне приховування мають  
наслідком відповідальність вин-
них у цьому осіб за законом». 
Схоже положення міститься  
в ст. 72 того ж Закону і вказує 
на можливість притягнення до 
відповідальності за ті самі дії 
експертів, спеціалістів, свідків 
та інших учасників конститу-
ційного провадження.

Аналогічне положення пов-
торюється у п. 3 § 34 Регламен-
ту Конституційного Суду Укра-
їни, затвердженого Рішенням 
Конституційного Суду України, 
де чітко вказано, що «експерти, 
свідки та інші особи, участь яких 
повинна сприяти об’єктивному 
і повному розгляду справи, зо-
бов’язані з’являтися на пленар-
ні засідання Конституційного 
Суду України, давати правдиві 
пояснення, надавати докумен-
ти, матеріали та інші відомості, 
необхідні для всебічного роз-
гляду справи. Відмова від їх на-
дання та умисне приховування 
тягне за собою відповідальність 
винних осіб за законом». Біль-
ше того, саме Регламент Консти-
туційного Суду України вказує 
саме на показання свідка (§ 44),  
висновок експерта (§ 45) та пе-
реклад перекладача (§ 33). Ін-
шої, крім кримінальної від- 
повідальності, за завідомо не-
правдиве показання свідка, 
висновок експерта, переклад 

здійснений перекладачем, за-
конодавством України поки що 
не передбачено.

Переконливим аргумен-
том на користь можливого за-
стосування норм законодавства 
про кримінальну відповідаль-
ність для забезпечення форму-
вання доказів під час здійснен-
ня правосуддя Конституційним 
Судом України є те, що у по-
рядку розгляду справ передба-
чено процедуру попередження 
свідків1 та експертів2 про від-
повідальність (п. 3 § 44, п. 3  
§ 45 Регламенту Конституцій-
ного Суду України). Таким чи-
ном, саме Конституційний Суд 
України у своєму рішенні під-
твердив можливість настання 
кримінальної відповідально-
сті за завідомо неправдиве по-
казання свідка, відмову свідка 
від давання показань, завідо-
мо неправдивий висновок екс-
перта, неправильний переклад, 
та відмову експерта чи пере-
кладача від покладених на ньо-
го обов’язків. Підтвердженням 

1 Примітка. Головуючий на пленарному за-
сіданні Конституційного Суду України по-
переджає свідків про відповідальність за 
законом за відмову надати інформацію, не-
обхідні документи, матеріали та інші відо-
мості або за їх умисне приховування, в тому 
числі за надання завідомо неправдивої ін-
формації, документів, матеріалів та інших 
відомостей.
2 Примітка. Головуючий на пленарному засі-
данні Конституційного Суду України попе-
реджає експерта про відповідальність за за-
коном за ухилення від надання пояснень, за 
відмову відповідати на  поставлені запитан-
ня і давати завідомо неправдивий висновок.
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законодавцем 13 липня 2017 р.  
(Закон України «Про Конститу-
ційний Суд України» № 2136-
VIII) диспозицій ст.ст. 384, 385 
КК України, де з’явилися пря-
мі вказівки на можливість при-
тягнення свідка, потерпілого, 
експерта та перекладача за за-
відомо неправдиве показання, 
неправдивий висновок, непра-
вильний переклад та за відмо-
ву від виконання покладених на 
них обов’язків під час конститу-
ційного провадження у Консти-
туційному Суді України.

Установлення конкретизова-
них обов’язків та відповідаль-
ності за їх невиконання свід-
ком, експертом та перекладачем 
у конституційному судочинстві 
(провадженні) також передба-
чає наявність зв’язку із кримі-
нальною відповідальністю, яка 
встановлена не тільки у ст. 385 
КК України «Відмова свідка 
від давання показань або відмо-
ва експерта чи перекладача від 
виконання покладених на них 
обов’язків», а й у ст. 386 КК 
України «Перешкоджання з’яв-
ленню свідка, експерта, приму-
шування їх до відмови від да-
вання показання чи висновку».

Кримінально-правове 
забезпечення захисту життя, 

здоров’я, волі та власності 
учасників конституційного 

провадження 
Кримінально-правове забез-

печення захисту життя, здоров’я, 

волі та власності учасників кон-
ституційного провадження ре-
алізується через встановлен-
ня певних спеціальних норм 
в Особливій частині КК Украї-
ни. Статті 112 та 346 КК Укра-
їни передбачають кримінальну 
відповідальність за посягання 
на життя, заподіяння шкоди 
здоров’ю, знищення або пошко-
дження майна, а також викра-
дення або позбавлення волі  Го-
лови чи судді Конституційного 
Суду України або Верховного 
Суду України, або вищих спеці-
алізованих судів України, а та-
кож їх близьких родичів, вчи-
нена у зв’язку з їх державною 
чи громадською діяльністю. 
Важливим є те, що ці посягання 
мають бути пов’язані із держав-
ною чи громадською діяльністю. 
Ця ознака даних норм передба-
чає особливий захист правосуд-
дя, яка через свою важливість 
набуває рівня державної або 
громадської діяльності. Саме 
через це, зазначені норми закріп- 
лені у розділі І «Злочини про-
ти основ національної безпеки» 
та розділі ХV «Злочини проти 
авторитету органів державної 
влади, органів місцевого само-
врядування, об’єднань грома-
дян та злочини проти журна-
лістів». Безумовно такий підхід 
пов’язаний з особливим право-
вим статусом суддів, що зумов-
лений реалізацією функцій під 
час здійснення правосуддя.

Передбачення кримінальної 
відповідальності у ст.ст. 112 та 
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346 КК України вказує на не-
можливість одночасного засто-
сування окремих норм розді-
лу XVIII КК України «Злочини 
проти правосуддя» та розділу ІІІ  
«Злочини проти волі, честі та 
гідності особи» при захисті жит-
тя, здоров’я, власності і волі суд-
дів Конституційного Суду Укра-
їни або їх близьких родичів (на 
користь названих першими). Це 
норми: ст. 377 КК України («По-
гроза або насильство щодо суд-
ді, народного засідателя чи при-
сяжного»), ст. 378 КК України 
(«Умисне знищення або пошко-
дження майна судді, народного  
засідателя чи присяжного»), 
ст. 379 КК України («Посяган-
ня на життя судді, народного за-
сідателя чи присяжного у зв’яз-
ку з їх діяльністю, пов’язаною 
із здійсненням правосуддя»), 
ст. 146 КК України «Незакон-
не позбавлення волі або викра-
дення людини». Такий висновок 
здійснено через те, що ст.ст. 112 
та 346 є спеціальними у порів-
нянні із тими, які встановлені 
у розділі XVIII «Злочини проти 
правосуддя».

З метою забезпечення захисту 
особистої волі та законних ін-
тересів судді Конституційного 
Суду України окремо може бути 
застосована ст. 349 КК Украї-
ни «Захоплення представника 
влади або працівника правоохо-
ронного органу як заручника» 
(розділ ХV «Злочини проти ав-
торитету органів державної вла-
ди, органів місцевого самовря-

дування, об’єднань громадян та 
злочини проти журналістів»).

За наявності посягання на 
життя, здоров’я, волю та влас-
ність інших учасників консти-
туційного судочинства кримі-
нальна відповідальність може 
наставити, однак застосовува- 
тися будуть загальні норми,  
які передбачають таку відпо- 
відальність.

Висновок
Кримінальний кодекс Украї-

ни вже встановлює криміналь-
ну відповідальність за вчинен-
ня окремих злочинів проти 
правосуддя, яке здійснюється 
Конституційним Судом Укра-
їни. В цій частині законодав-
ство про кримінальну відпові-
дальність охороняє суспільні 
відносини, що забезпечують:  
1) вирішення завдань суду під час 
здійснення правосуддя; 2) фор-
мування доказів під час здій- 
снення правосуддя Конститу-
ційним Судом України; 3) за-
хист життя, здоров’я, волі та 
власності учасників конститу-
ційного провадження. Це дозво-
ляє стверджувати, що діяльність 
Конституційного Суду України 
як органу судової влади та учас-
ників конституційного прова-
дження охороняються Кримі-
нальним кодексом України не 
тільки розділом XVIII «Злочи-
ни проти правосуддя», а й ін-
шими, що захищають їх жит-
тя, здоров’я, власність та волю. 
З метою  нейтралізації сумнівів,  
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7 які наявні серед правозастосу-
вачів та окремих правознав-
ців щодо можливості визнан-
ня учасників конституційного 
провадження суб’єктами зло-
чинів проти правосуддя або 
потерпілими від їх вчинення, 
пропонується диференціювати 
кримінальну відповідальність 
в окремих злочинах проти пра-
восуддя, яке здійснюється Кон-
ституційним Судом України 
(ст. 112, 346, 349, 375, 384, 
385, 386) через формулювання 
обтяжуючої ознаки в окремій 
частині названих статей. 
Так само для нейтралізації 
сумнівів правозастосувача та 
вирішення дискусії серед пра-
вознавців, до статей 375, 386 
КК України може бути сфор-
мульована примітка з надан-
ням вказівки, що за ці злочини 
також можуть бути притягнуті 
до кримінальної відповідаль-

ності учасники конституцій-
ного провадження.

На нашу думку, необхід-
ність створення окремого розді-
лу в структурі КК України щодо 
кримінально-правового захисту 
конституційного провадження  
(конституційного судового конт- 
ролю) відсутня, оскільки цей 
підхід є несистемним  та нетра-
диційним для структури КК 
України, надасть можливість 
створювати нові розділи щодо 
окремого захисту учасників ін-
ших форм судочинства (кримі-
нального, цивільного, господар-
ського, адміністративного) та 
призведе до захаращення Кри-
мінального кодексу України. 
Також підхід щодо створен-
ня окремого розділу для захис- 
ту учасників конституційного 
провадження відсутній в Кри-
мінальних та Карних кодексах 
інших країн.
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РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ

CRIMINAL INVESTIGATION

TOPICAL QUESTIONS OF CREATION 
AND ACTIVITIES OF INTERNATIONAL 
JOINT INVESTIGATION TEAMS*

Yulia CHORNOUS
Doctor of Law, Professor of Criminalistics and Forensic 
Medicine Department of National Academy of Internal Affairs 
(Ukraine)**

* Актуальні питання створення і діяльності міжнародних спільних слідчих груп.
** Чорноус Юлія Миколаївна – доктор юридичних наук, професор, професор кафедри кримі-
налістики та судової медицини Національної академії внутрішніх справ (Україна).

Abstract
Improvement of means, techniques and methods of criminal activity is responsible for 

the application of measures for international cooperation, a new and important of which 
is the establishment of an international joint investigative groups. The basic principles 
of joint investigative yeams’ activities are regulated by the international agreements of 
Ukraine and Criminal Procedure Code of Ukraine (art. 571). The crash of the airliner, 
flight MN-17 of Malaysian Airlines (on 17 July 2014), when it were killing 298 people 
from different countries of the world, caused by the necessity of creation the first in the 
national practice – the joint investigation team (JIT). 

Members of the created joint investigation team are interacted with each other, 
agreed on the main directions of pre-trial investigation, conducted procedural ac-
tions, exchanged information (that were received). Because of this, procedural and 
сriminalistic principles of joint investigation team are in need of development of al-
gorithm investigative actions by law enforcement officers from different countries. 
It is important to research the practice of other states in the question of the imple-
mentation of the Statute of the International Criminal Court to the national legisla-
tion and to bring law enforcement practice in line with its provisions.

Key words. International Criminal Court, International joint investigation 
team, international cooperation, crime investigation, MH-17, JIT.

Вступ
Удосконалення засобів, ме-

тодів і прийомів злочинної ді-
яльності, що все частіше вихо-
дить за межі держав, набуває 
міжнародного характеру, ви-
магає удосконалення теоре- 

тичного і практичного інстру-
ментарію боротьби з нею, за-
стосування заходів міжнарод-
ного співробітництва, новим із 
яких є створення і діяльність 
міжнародних спільних слід-
чих груп. 
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Ефективність діяльності 
слідчо-оперативних груп у ме-
жах держави при розслідуван-
ні складних злочинів вже за-
свідчила свою ефективність, 
доцільно поширити позитив-
ний досвід на міжнародний 
рівень. 

Стаття 571 КПК України1 
регламентує створення і ді-
яльність спільних слідчих 
груп за умови міжнародного 
співробітництва у криміналь-
ному провадженні, й підстава-
ми для її створення визначе-
ні: 1) проведення досудового 
розслідування кримінальних 
правопорушень, вчинених на 
територіях кількох держав;  
2) порушення інтересів кіль-
кох держав. 

Члени спільної слідчої гру-
пи безпосередньо взаємодіють 
між собою, узгоджують основні 
напрями досудового розсліду-
вання, проведення процесуаль-
них дій, обмінюються отрима-
ною інформацією. Координацію 
їх діяльності здійснює ініціатор 
створення спільної слідчої гру-
пи або один із її членів. Проце-
суальні дії виконуються члена-
ми спільної слідчої групи тієї 
держави, на території якої вони 
проводяться. 

1 Кримінальний процесуальний кодекс 
України. Закон України «Про внесення 
змін до деяких законодавчих актів у зв’язку  
з прийняттям Кримінального процесуаль-
ного кодексу України» : чинне законодав-
ство з 19 лист. 2012 р. : офіц. текст. – К. : 
ПАЛИВОДА А. В., 2012. – 382 с. 

Нормативно-правове 
регулювання діяльності 
міжнародних спільних  

слідчих груп
Передумовою нормативного 

закріплення у КПК України да-
ної форми співробітництва ком-
петентних органів держав стала 
ратифікація ряду міжнародних 
договорів України. 

Так, згідно ст. 19 Конвенції 
ООН проти транснаціональної 
організованої злочинності 2000 
року, у зв’язку із справами, які 
є предметом розслідування, 
кримінального переслідування 
або судового розгляду в одній 
або декількох державах-учас-
ницях, зацікавлені компетент-
ні органи можуть створювати 
органи з проведення спільних 
розслідувань (за умови укла-
дення відповідних угод або 
домовленостей)2. 

Згідно із ч.ч. 1-2 ст. 20 Дру-
гого додаткового протоколу 
2001 року до Європейської кон-
венції про взаємну правову до-
помогу у кримінальних справах 
1959 року, спільну слідчу групу 
може бути створено у випадках, 
коли: a) розслідування злочинів 
Стороною вимагає проведення 
складних та комплексних слід-
чих заходів, пов’язаних з інши-
ми Сторонами; b) кілька Сторін 
2 Конвенція ООН проти транснаціональної 
організованої злочинності 2000 року : прий- 
нята резолюцією 55/25 ГА ООН від 15 лист. 
2000 р. // Збірник міжнародних договорів 
України про правову допомогу у криміналь-
них справах. Багатосторонні договори. – К., 
2006. – С. 554-606. 
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7 проводять розслідування злочи-
нів, обставини яких вимагають 
ужиття скоординованих, пого-
джених дій на території відпо-
відних Сторін. З проханням про 
створення спільної слідчої гру-
пи може звернутися будь-яка 
заінтересована Сторона, й про-
хання повинно містити пропо-
зиції щодо складу групи. Група 
створюється в одній зі Сторін, 
де, як передбачається, буде про-
водитися розслідування1.

Законом України «Про ра-
тифікацію Другого додатко-
вого протоколу до Європейсь- 
кої конвенції про взаємну до-
помогу у кримінальних спра-
вах» 2011 року визначено, що 
в Україні органом, який при-
ймає рішення про створення 
спільної слідчої групи, є Гене-
ральна прокуратура України 
(п. 10)2. Відповідні положення 
відображені у ч. 2 ст. 571 КПК 
України. 

Створення і діяльність міжна-
родних спільних слідчих груп є 
прогресивним кроком світового 
співтовариства у боротьбі з між-
народною злочинністю. Вказа-

1 Другий додатковий протокол до Європей-
ської конвенції про взаємну правову допо-
могу у кримінальних справах 1959 р.: під-
пис. 8 лист. 2001 р. ; ратифіковано із заявами 
та застереженнями Законом № 3449-VI від 
1 черв. 2011 р. // Офіційний вісник України. – 
2012. – № 85. – Ст. 3500.
2 Про ратифікацію Другого додатково-
го протоколу до Європейської конвен-
ції про взаємну допомогу у кримінальних 
справах : Закон України від 1 черв. 2011 р.  
№ 3449-VI // Відомості Верховної Ради 
України. – 2011. – № 50. – Ст. 545.

ний захід дозволяє підвищи-
ти ефективність розслідування 
відповідних злочинів, оптимі-
зувати реалізацію міжнародно-
го співробітництва. 

За таких умов значно полег-
шується взаємодія представни-
ків компетентних органів інозем-
них держав, особливо – далекого 
зарубіжжя. Адже відмінності 
законодавства та практики його 
реалізації іноземних держав – 
значні, й нерідко компетентним 
органам складно узгодити поря-
док дій з об’єктивних і суб’єк-
тивних причин. Врегулюван-
ню окреслених питань частково 
присвячені положення міжна-
родного права, що регламентує 
у світовому чи регіональному 
масштабі міждержавні відно-
сини, однак, попри важливість 
такого регулювання, необхідно 
керуватися й іншими джерела-
ми права, зокрема, національ-
ним законодавством держав. 

Діяльність міжнародних спіль-
них слідчих груп повинна реалізо-
вуватися узгоджено. Мова йде 
про взаємодію компетентних 
органів держав, їх окремих під-
розділів та співробітників: слід-
чих, оперативних працівни-
ків, експертів, прокурорів, що 
виконують поставлені завдан-
ня. З’ясування процесуальних, 
організаційних, криміналістич-
них особливостей такої взаємо-
дії є важливим у практичній 
діяльності та потребує поглибле-
ного дослідження. Враховуючи  
прогресивність законодавчих 
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норм, слід зауважити, що віт- 
чизняний практичний дос-
від з даного питання потребує 
напрацювання. 

Діяльність спільної слідчої 
групи, створеної після аварії 
авіалайнера, що виконував 
рейс МН-17 Малайзійських 

авіаліній
Події на сході України 17 

липня 2014 року, а саме аварія 
авіалайнера, що виконував рейс 
МН-17 Малайзійських авіа- 
ліній, внаслідок чого заги-
нуло 298 осіб із різних держав 
світу, обумовили об’єднання у 
боротьбі з спільним злом дер-
жав, створення першої у ві-
тчизняній практиці спільної 
слідчої групи (JIT). До її скла-
ду ввійшли представники Ав-
стралії, Бельгії, Малайзії, Ні-
дерландів і України, а також 
міжнародні організації (Між-
народна організація цивільної 
авіації (ICAO), Європейська ор-
ганізація з безпеки аеронавіга-
ції (Eurocontrol), Міжнародна 
організація кримінальної полі-
ції (Interpol), Європейський по-
ліцейський офіс (Europol), Єв-
ропейське агентство авіаційної 
безпеки (EASA) та ін.). З укра-
їнської сторони були залуче-
ні співробітники Генеральної 
прокуратури України, Київ-
ського науково-дослідного ін-
ституту судових експертиз, ін-
ших компетентних органів. 

У вересні 2016 року дана 
слідча група оголосила попе-

редні результати своєї роботи1. 
У офіційному звіті Міжнарод-
ної слідчої групи щодо рейсу 
МН17 зазначається, що протя-
гом тривалого періоду часу у 
розслідуванні, в складі спільної 
слідчої групи JIT, брало участь 
від 100 до 200 слідчих і експер-
тів. За два роки найскрупульоз-
нішим чином було розслідува-
но вміст десятків контейнерів, 
що вміщають тисячі фрагмен-
тів та уламків. 1448 з цих фраг-
ментів були внесені до бази да-
них як речові докази. До більше 
ніж 20 країн було направлено 
60 запитів про правову допомо-
гу. Досліджено двадцять різних 
систем озброєння. Зафіксова-
но п’ять мільярдів сторінок Ін-
тернету, зміст яких розгляда-
ється на предмет значення для 
розслідування. Було проведе-
но ретельне дослідження і фік-
сація півмільйона матеріалів 
відеозйомок і фотографій, до-
питано понад 200 свідків. Крім 
того, було прослухано 150 000 
записаних телефонних розмов, 
зміст яких було коротко викла-
дений і досліджений. У зв’язку 
з цим понад 3500 з цих прослу-
ханих телефонних розмов було 
повністю і ретельно зафіксова-
но, переведено і проаналізова-
но. Все це оформлено в понад 
6000 протоколів.

Слідча група (JIT) провела 
ґрунтовне розслідування, до-
сліджуючи ряд версій. Важливе  

1 Телеканал новин «24» [Електронний ре-
сурс]. – Режим доступу : http://24tv.ua/
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7 значення відводилося залучен-
ню експертів та проведенню 
експертиз. Саме завдяки кримі-
налістичним експертизам вда-
лося встановити, що авіалайнер 
рейсу МН17 збитий ракетою се-
рії 9М38. Крім криміналістич-
них експертиз, проводилися так 
зване імітаційне моделювання, 
що передбачало ініціацію вибу-
ху бойової частини і цілої раке-
ти в спеціально підготовлених 
для випробувань умовах, здій- 
сненого групою експертів-кри-
міналістів з країн, що входять 
в JIT. Результати випробувань 
порівнювалися з іншими дани-
ми. Головна мета досліджень 
полягала у розрахунку траєкто-
рії ракети і порівняння картини 
ураження зі слідами, виявлени-
ми на місці катастрофи.

Також група фахівців відві-
дала в червні 2015 року зону ка-
тастрофи, де експерти відібрали 
зразки ґрунту з різних місць, які 
фігурували як можливі місця за-
пуску. Зразки були передані на 
експертизу в Нідерландський Ін-
ститут криміналістичної експер-
тизи (NFI). На місці були здійсне-
ні заміри мереж для визначення 
місць і діапазону сигналів стіль-
никових веж, інші заходи. 

Сьогодні у межах розсліду-
вання визначено та встановле-
но приблизно сто осіб, які тим 
чи іншим чином можуть бути 
пов’язані з злочинними дія-
ми щодо авіалайнеру рейсу 
МН17 або транспортування зе-
нітного комплексу БУК. Скіль-

ки ще часу займе кримінальне 
розслідування, сказати склад-
но, це залежить від подальшої 
узгодженої діяльності з розслі-
дування. Нині угоду про робо-
ту слідчої групи JIT продовже-
но. Таким чином, міжнародна 
слідча група буде як і раніше до-
кладати спільні зусилля, спря-
мовані на успішне завершення 
розслідування1.

Однак, як свідчить вивчення 
емпіричних джерел, українська 
сторона зіштовхнулася з рядом 
труднощів, пов’язаних із орга-
нізацію розслідування, такти-
кою проведення процесуальних 
дій, залученням спеціалістів та 
проведенням експертиз. За да-
ним напрямом потрібні ґрун-
товні напрацювання. 

Звісно, щодо даної ситуації, 
ще досить багато проблемних 
питань потребує вирішення, як 
і ключове – суд якої країни буде 
здійснювати провадження щодо 
вказаних злочинних дій, адже 
постраждали громадяни різних 
країн світу. 

Зокрема, мова йде про розгляд 
справи Міжнародним криміналь-
ним судом2 (Гаага, Нідерланди). 

1 Звіт Міжнародної слідчої групи щодо рейсу 
МН17 [Електронний ресурс]. – Режим досту-
пу : http://ukr.lb.ua/news/2016/09/28/346430_
zvit_mizhnarodnoi_slidchoi_grupi_shchodo.
html
2 Римский статут международного уго-
ловного суда (статус) [Электронный ре-
сурс] : принят Рим, 17 июля 1998 года : по 
сост. на 15 мая 2009 г. – Режим доступа : 
http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.
cgi?nreg=995_i40
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У 2010 році 112 держав визна-
ли юрисдикцію Суду, ставши 
державами-членами Римсько-
го Статуту1. До них відноситься  
й Україна, представники якої 
20 січня 2000 року підписали  
Статут Міжнародного кримі-
нального суду2. Однак даний 
Статут лишається не ратифіко-
ваним, що пояснюється трудно-
щами імплементації його поло-
жень у законодавство України3. 

Сьогодні Україні слід більш 
ґрунтовно ознайомлюватися із 
позитивною практикою зарубіж-
них держав щодо імплементації 
Статуту в національне законо-
давство і приведення правоза-
стосовної практики у відпо-
відність з його положеннями. 
Важливою є й політична воля 
нашої держави, що поклика-
на сприяти якомога швидшо-
му процесу ратифікації Статуту 

1 Сыроед Т. Л. Субьекты (участники) меж-
дународных уголовно-процессуальных от-
ношений : понятие, виды, специфика право-
вого статуса : [монография] / Сыроед Т. Л. –  
Х.: Финн, 2010. – С. 469.
2 Римский статут международного уго-
ловного суда (статус) [Электронный ре-
сурс]: принят Рим, 17 июля 1998 года: по 
сост. на 15 мая 2009 г. – Режим доступа: 
http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.
cgi?nreg=995_i40
3  Висновок у справі за конституційним по-
данням Президента України про надання 
висновку щодо відповідності Конституції 
України Римського Статуту Міжнародного 
кримінального суду (справа про Римський 
Статут) (Справа № 1-35/2001) [Електронний 
ресурс] : висновок Конституційного Суду 
України 11 лип. 2001 р. № 3-в/2001 – Ре-
жим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/
show/v003v710-01

Міжнародного кримінального 
суду. Адже, прийняття взятих 
на себе зобов’язань за Стату-
том, є невід’ємною частиною не 
лише міжнародного співробіт-
ництва України, але подальшо-
го розвитку її євроінтеграційно-
го напряму4. 

У зв’язку із необхідністю вір-
ного вирішення проблемної си-
туації, Президент України своїм 
указом № 435 від 17 липня 2015 
року створив робочу групу з пи-
тань, пов’язаних із впроваджен-
ням міжнародного механізму 
притягнення до відповідально-
сті осіб, винних у збиття Boeing 
7775. 

Досвід діяльності міжнарод-
ної спільної слідчої групи, про-
блемні питання, які потребують 
вирішення, були предметом об-
говорення під час роботи міжві-
домчого круглого столу «Фор-
мування правових позицій щодо 
розслідування злочинів міжна-
родного характеру», що відбув-
ся 28 жовтня 2016 року в Наці-
ональній академії внутрішніх 
справ6. Сподіваємося, що спільні 

4 Хачатурян Т. Х. Проблеми імплемента-
ції Статуту Міжнародного кримінального 
суду в національне законодавство деяких 
зарубіжних держав [Електронний ресурс] /  
Т. Х. Хачатурян. – Режим доступу: 
http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/
Evp/2011_1_2/Khachatu.pdf
5 Офіційна Інтернет–сторінка РБК–Украї-
на [Електронний ресурс]. – Режим доступу:   
https://www.rbc.ua/ukr/news/godovshchina-
krusheniya-boing-donbasse-1437115410.html
6 Формування правових позицій при розслі-
дуванні міжнародних злочинів [Текст] : про-
грама міжвідомчого круглого столу (м. Київ, 
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7 зусилля теоретиків і практиків, 

вітчизняних та іноземних фа-
хівців, забезпечать успішне ви-
рішення поставлених завдань. 

Напрацьованим є досвід ді-
яльності спільних слідчих груп 
у межах Європейського Союзу.  
Однією із підстав співпраці є 
Конвенція про взаємну допомо-
гу у кримінальних справах між 
державами-членами Європейсь- 
кого Союзу 2000 року, що пе-
редбачає можливість утворен-
ня уповноваженими органами 
країн-членів Європейського Со-
юзу спільних слідчих груп для 
провадження конкретних захо-
дів на визначений період часу. 
Крім представників правоохо-
ронних органів держав-членів 
організації, які входять до скла-
ду спільних слідчих груп, рег-
ламентується залучення служ-
бовців Європолу та Євроюсту1. 

На нашу думку, такий досвід 
Європейського Союзу є позитив-
ним. Залучення до складу спіль-
ної слідчої групи представників 
Робочого апарату Укрбюро Ін-
терполу, що відповідальні й за 
взаємодію у межах держави з 
Європолом, сприятиме швидко-
му та ефективному вирішенню 

28 жовтня 2016 р.) / [ред. кол.: В.В. Чернєй, 
В.П. Тихий, О.В. Задорожній та ін.]. – К.: 
НАВС, 2016. – 19 с.
1 Шостко О. Ю. Перспективи співробіт- 
ництва України з Європейськими інститута-
ми у сфері протидії організованій злочинно-
сті / О. Ю. Шостко, О. М. Овчаренко // Пи-
тання боротьби зі злочинністю : [зб. наук. 
праць. / ред. кол. : Ю. В. Баулін (голов. ред.) 
та ін.]. – Х., 2008. – Вип. 15. – С. 110-122.

поставлених завдань, зокрема, з 
питань обміну інформацією, пе-
ревірки об’єктів по базах даних. 

У даному напрямі Україною 
вже зроблено ряд кроків, зокре-
ма, щодо активізації взаємодії з 
Європолом. Європол – це спеціа-
лізований орган Європейського 
Союзу, що координує дії поліції 
та інших компетентних органів 
держав Європейського Союзу, 
здійснює збирання, аналіз і об-
мін інформацією про злочини та 
осіб, причетних до їх вчинення, 
виконує інші завдання. Мова йде 
про боротьбу з такими злочина-
ми: 1) транснаціональною органі-
зованою злочинністю; 2) міжна-
родним тероризмом; 3) «іншими 
тяжкими формами злочинності» 
міжнародного характеру (всьо-
го 24 види злочинних діянь)2. 

Основу діяльності Європолу  
складає інформаційне забез-
печення співробітництва ком-
петентних органів держав Єв-
ропейського Союзу у боротьбі 
з міжнародною злочинністю, 
значна частина питань котро-
го пов’язана із забезпеченням 
криміналістичною інформа-
цією за допомогою єдиної Ін-
формаційної системи Європолу 
(Europol Computer System). По 
суті, ця система є базою даних 
криміналістичної інформації, 

2 Решение Совета от 6 апреля 2009 г. о созда-
нии Европейского полицейского ведомства 
(Европол) (2009/371/ПВД) [Електронний ре-
сурс]. – Режим доступу: http://eulaw.edu.ru/
documents/legislation/law_defence/europol_
decision.htm
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що використовується з метою 
розслідування злочинів.

Висновок
Закономірно є те, що Євро-

пол поширює свою діяльність 
на територію держав-членів Єв-
ропейського Союзу. Також Єв-
ропол здійснює співробітництво 
з державами, які не входять до 
його складу. 4 грудня 2009 року 
була укладена Угода між Укра-
їною та Європейським поліцей-
ським офісом про стратегічне 
співробітництво1, що набрала  
чинності 16 листопада 2011 
року2. 

Позитивно, що на шляху до 
удосконалення співробітництва  
здійснюються нові кроки. Так,  
14 грудня 2016 року, в штаб- 
квартирі Європолу (м. Гаага, 
Нідерланди) Україна підпи-
сала Угоду про оперативне та 
стратегічне співробітництво з 
Європейським поліцейським 
офісом (Європолом). Укладен-
ня угоди є одним із завдань 
Плану дій щодо лібералізації 
Європейським Союзом візово-
го режиму. Укладання угоди 
дасть можливість українським 
правоохоронцям брати участь 

1 Угода між Україною та Європейським полі-
цейським офісом про стратегічне співробіт-
ництво : підпис. 4 груд. 2009 р. // Офіційний 
вісник України. – 2010. – № 96. – Ст. 3432. 
2  Про ратифікацію Угоди між Україною та 
Європейським поліцейським офісом про 
стратегічне співробітництво : Закон Украї-
ни від 5 жовт. 2010 р. № 2576-VI // Відомо-
сті Верховної Ради України. – 2011. – № 6. –  
Ст. 48. 

у спільних поліцейських за-
ходах разом з європейськими 
колегами, здійснювати обмін 
і аналіз оперативної інформа-
ції, встановлювати місцезнахо-
дження злочинців, які перебу-
вають у розшуку. Крім того, це 
дозволить створювати міжна-
родні спільні слідчі групи. На-
ціональним контактним пунк-
том у взаємодії з Європолом з 
української сторони визначе-
но Національну поліцію. Для 
оперативного обміну інфор-
мацією в поліції буде встанов-
лено необхідне обладнання та 
програмне забезпечення, яке 
нададуть європейські партне-
ри. При цьому високотехноло-
гічна лінія зв’язку буде макси-
мально захищеною3.

Укладення нової Угоди доз-
волить суттєво посилити вза-
ємодію компетентних органів 
України із Європейським по-
ліцейським офісом у боротьбі  
з організованою злочинністю,  
а також іншими видами злочин-
ної діяльності. Угоди про опе-
ративне та стратегічне співро-
бітництво Європолом укладені 
також з Австралією, Канадою, 
Сполученими Штатами Амери-
ки, Ісландією, Норвегією, Мо-
нако, Швейцарією, Албанією, 
Македонією, Молдовою та між-

3 Нацполіція працюватиме із Європо-
лом : створюватимуть спільні слідчі групи 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу :  
http://expres.ua/news/2016/12/15/218016-
nacpoliciya-pracyuvatyme-yevropolom-
stvoryuvatymut-spilni-slidchi-grupy.
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7 народними організаціями: Єв-
роюстом та Інтерполом1.

Сьогодні збільшується кіль-
кість злочинів, для успішно-
го розслідування котрих було 
б доцільним створення міжна-
родних спільних слідчих груп 
(міжнародні злочини, злочини 
міжнародного характеру, інші 
загальнокримінальні злочини  
з «іноземним елементом»). Од- 
нак, реалізація окресленої ді-
яльності, функціонування даних 
груп, залежить від належного 
нормативно-правового, кримі-
налістичного, організаційного, 
навчально-методичного забез-
печення, доведення вказаної 
інформації до правоохоронців. 

У даному напрямі послідовно 
здійснюється ряд заходів. Наприк- 
лад, детективам Національно-
го антикорупційного бюро Ук- 
раїни експертами Ради Євро-
пи був проведений тренінг на 
тему: «Міжнародне співробіт-
ництво правоохоронних органів 
у боротьбі з корупцією та роз-
слідування економічних злочи-
нів». Європейські тренери озна-
йомили детективів з керівними 
принципами міжнародної пра-
вової допомоги, аспектами фор-
мування спільних слідчих груп, 
каналами передавання інфор-
мації. У практичній частині за-
няття групи детективів моде-

1 Офіційна Інтернет-сторінка Укрбюро Ін-
терполу [Електронний ресурс]. – Режим до-
ступу : http://interpol.np.gov.ua/?p=2734 

лювали процес міжнародного 
розслідування2.

В інституті післядипломної  
освіти Національної академії 
внутрішніх справ, під час підви-
щення кваліфікації співробіт-
ників Департаменту боротьби з 
торгівлею людьми Національ-
ної поліції України, проводять-
ся заняття за темою «Міжна-
родне співробітництво у сфері 
протидії торгівлі людьми», де 
висвітлюються питання між-
народного досвіду, пов’яза-
ного із створенням спільних 
слідчих груп для проведення 
розслідувань. 

Сьогодні засади створення 
і діяльності спільних слідчих 
груп потребують доопрацюван-
ня, розроблення відповідно-
го алгоритму дій співробітни-
ків правоохоронних органів, 
формування з даних питань 
відомчого нормативно-право-
вого акту, що деталізуватиме 
законодавчі положення, напри-
клад, міжвідомчої Інструкції. 
Це важливий захід міжнарод-
ного співробітництва, що потре-
бує значних зусиль, але й орієн-
товний на досягнення високих 
результатів. 

2 Офіційна Інтернет-сторінка Національного 
антикорупційного бюро України. Детекти-
вів НАБУ навчали особливостям міжнарод-
них розслідувань. [Електронний ресурс]. – 
Режим доступу : https://nabu.gov.ua/novyny/
detektyviv-nabu-navchaly-osoblyvostyam-
mizhnarodnyh-rozsliduvan
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CRIMINALISTIC INVESTIGATION 
OF NON-VERBAL INFORMATION: 
OPPORTUNITIES AND PROSPECTS*

Olesya VASHCHUK
PhD in Law, Associate Professor of the Criminalistics 
Department of National University “Odessa Law Academy” 
(Ukraine)**

* Криміналістичне дослідження невербальної інформації: можливості та перспективи.
** Ващук Олеся Петрівна – кандидат юридичних наук, доцент кафедри криміналістики Націо-
нального університету «Одеська юридична академія» (Україна).
1 Криміналістика: підручник / за ред. проф. В. Ю. Шепітька. – 4-е вид., перероб. і доп. – Х. : 
Право, 2010. – C. 110.

Abstract
The article describes the peculiarities of the criminalistic research of non-verbal 

information in the framework of criminal proceedings. The author defines personal 
characteristics, discovers the criminalistic research of the information, which is pro-
vided by human, and its significance. The author gives reasons for a creation of the 
specialized database, which will include personal characteristics for further identifi-
cation and crime detection

The solving of these problems would provide an opportunity to integrate the results of 
the forensic examination of the non-verbal information into the entire data system, that 
will include all significant properties and attributes of the individual that will allow to es-
tablish a specialized electronic information database for identification in case of lack of 
data within investigation practice.

Key words. Non-verbal information, criminalistic research, personal characteris-
tics, personal properties, database of human attributes and qualities.

The implementation of non-
verbal information as a special 
kind of information for crime pre-
vention is circumscribed. Howev-
er, the peculiarities of human’s 
facial expression, his articula-
tion, gestures and gait are always 
essential and invariable individu-
al features. Non-verbal informa-
tion provides significantly more 

coverage than the verbal one. Al-
phonse Bertillon, during his stu- 
dies in prisons1, originated the 
implementation of human’s ap-
pearance and characteristics in 
the framework of criminal inves-
tigation. He regards each indi-
vidual as a unique, specific and  
essential source of information. 
The practical investigation of 



Frühdruck Kriminalist № 14/2017

48
п

е
р

в
о

п
е

ч
а

т
н

ы
й

К
Р

И
М

И
Н

А
Л

И
С

Т
Ъ

 №
 1

4
/2

0
1

7 crimes through the instrumen-
tality of personal appearance and 
features is, therefore, defined 
by following sources: singulari-
ty; relative resistance; visibility1. 
Each human being is one of the 
multidimensional objects of phy- 
sical universe, and has the largest 
number of attributes and qualities 
that allow to identify him. More-
over, every person is a source of 
briefing and evidentiary materi-
al within the mechanism of crime.

Forensic habitology is a de-
tached knowledge area that stu- 
dies regularities, their change pat-
terns, methods and instruments 
which are used for anthropomet-
ric identification within criminal 
proceedings. Non-verbal informa-
tion is a data system of personal, 
social, psychological, physiologi-
cal and other qualities of the par-
ticipants of criminal proceedings, 
and comes directly through non-
conversational communication2. 

The human’s role in the typi-
cal structure of the mechanism 
of crime is sophisticated, equiv-
ocal and multifaceted. Individ-
ual qualities and attributes are 
essential for human identifica-
tion. The criminalistics defines 
attributes in terms of characte- 
ristics, however, characteris-

1 Россинская Е. Р. Криминалистика. Вопро-
сы и ответы : учеб. пособ. – Москва: ЮНИТИ- 
ДАНА, 2000. – C. 103.
2 Ващук О. П. Невербальна інформація як 
один із видів криміналістичної інформації // 
Науковий вісник Міжнародного гуманітар-
ного університету. Сер.: Юриспруденція. – 
2013, № 6-2. – Т. 2. – C. 112.

tics are defined in terms of attri-
butes, conversely. Such interpre-
tation should be admitted, but it 
requires clarification in the con-
text of trace studies. Therefore, 
an attribute should be described 
as: a well-defined side of the tan-
gible object which notably differs 
from its analogs; a qualitative as-
pect of the tangible object (its in-
ner and external forms, dimen-
sions, structure and functions); a 
quantitative aspect of the tangible 
object (its internal and external 
forms); externals of the tangible 
object; internals of the tangible 
object, i.e. a certain quality, which 
is bound with outer limits.

Consequently, an external qua- 
lity of the object, which is literal-
ly material, should be named an 
attribute.

Human qualities, which de-
scribe him through different per-
spectives, can be classified in 
groups: physical; biological; so-
cial; personographic (individual); 
psychophysiological; psycholo- 
gical; physiological; ideological; 
moral; common; traditional; non-
traditional; constant; temporary; 
external; internal.

Consequently, qualities should 
be distinguished from attributes. 
Otherwise, the external proper-
ties of material bodies should be 
defined as attributes, however in-
ternal properties of those bodies 
are named qualities. Each tangible 
object possesses certain qualities 
and properties. The degree of the 
individuality directly depends 
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on human’s society and environ-
ment. Human being is a materi-
al formation; his appearance has 
unique peculiarities which are evi- 
dent without the application of 
special equipment. Human phys-
ical side has distinctive features 
of appearance or, in other words, 
a selection of attributes which dis-
tinguish certain person from oth-
ers. However, not only external 
attributes, but internal qualities 
typify human character. A verifi-
er learns them indirectly, as they 
appear in the course of interaction 
between tangible objects.

The question that has to be an-
swered at this stage of the sur-
vey is whether it is correctly to re-
fer gait, facial expressions, voice, 
gestures and skills to attributes of 
appearance. The answer “NO” is 
unequivocal. The aforementioned 
attributes are biological human 
properties and individual pecu-
liarities which occur outwardly 
only during the life and activity.

The majority of scholars, in-
cluding I. Panteleyev, divide 
human traits into two primary 
groups: signs which character-
ize human anatomical structure; 
signs which characterize the con-
ditional reflex processes that ac-
company the dynamic stereotype 
of human movements1.

The division of a human ap-
pearance into the elements, which 
was described by S. Yalyshev and 

1 Криминалистика: учебник / под ред. проф. 
В. А. Образцова – Москва: Юрист, 1995. – 
C. 239-245.

M. Ovsyannikova, is worth notic-
ing: personal elements and their 
characteristics (physical, ana-
tomical, functional); related ele-
ments (attributes of clothing, cos-
metics, wearable belongings and 
accessories)2.

Consequently, a complex flex-
ible system of attributes of hu-
man appearance should be distin-
guished. It consists of: personal 
attributes (anatomical, physio-
logical, functional); related attri-
butes (permanent, temporary, 
constant-temporary).

Functional attributes, which 
define the dynamic human traits, 
play a significant role in the con-
text of appearance properties. The 
dynamic individual attributes are 
most factual and provide much in-
formation for specialists in the 
framework of criminal proceed-
ings. The basic provisions of psy-
chology, biology, anatomy, biome-
chanics and human physiology are 
prerequisites for criminalistic ex-
amination of dynamic character-
istics. The dynamic human attri-
butes primarily are fundamental 
sources for the study of non-ver-
bal information, which usually 
stems from the individual. The 
list of the attributes that is based 
on the division of signs, which de-
pend on the source of their accu-
mulation, includes elements as 
follows: facial expressions; pos-
ture; gait; bearing; gesticulation; 

2 Криминалистика: учебник / под ред.  
А. Г. Филиппова. – 3-е изд., перераб. и доп. – 
Москва: Спарк, 2005. – C. 163-168.
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ners (habits).

As a result, dynamic attributes 
of human appearance are char-
acterized by individuality, resis-
tance, selective volatility. At the 
same time, that allows to group 
them into types to resolve cer-
tain forensic issues within the 
crime prevention. Dynamic attri-
butes are static and can be studied 
severally.

Contemporary Criminalistics 
provides integrated study of hu-
man being as the object of foren-
sic knowledge, including all his 
characteristics and properties 
which are important for his iden-
tification. Famous scholars such 
as P. Eckman1 and V. Birkenbihl2 
and others3 are carried out aca-

1 Eckman P. Telling Lies, Saint-Petersburg, 
2010. – 270 p.; Eckman P., Frisen W. Unmask-
ing the Face: A Guide to Recognizing Emo-
tions from Facial Clues, Saint-Petersburg, 
2010. – 272 p.; Eckman P. Emotions Revealed: 
Recognizing Faces and Feelings to Improve 
Communication and Emotional Life, Saint-Pe-
tersburg,2010. – 336 p.
2 Биркенбил В.: Язык интонации, мимики, 
жестов. – Санкт-Петербург: Питер, 1997. – 
176 c.
3 Булгаков В. Г. Возможности использова-
ния информации о динамических признаках 
человека в раскрытии и расследовании пре-
ступлений // Вестник Владимирского юриди-
ческого института. – № 1 (14). – Владимир: 
ВЮИ ФСИН России, 2010. – C. 64-68; Булга-
ков В. Г. Возможности криминалистическо-
го исследования динамических признаков че-
ловека // Вестник криминалистики. – Вып. 1 
(17). – Москва: Спарк, 2006. – C. 25-29; Бул-
гаков В. Г. Вопросы идентификации лично-
сти по видеоизображениям // Судебная экс-
пертиза. – № 2. – Саратов: Изд-во Сарат. юрид. 
ин-та МВД России, 2005. – C. 67-68; Воло- 

demic and practical research in 
the aforementioned direction.

Currently, the formation of a 
new methodological approach to the 
study of a human in the light of the-
ory and practice of crime suppres-
sion, detection and investigation is 
carried out. Moreover, the issue of 
the effectiveness of the implemen-
tation of information on different 
attributes and qualities of human 
individualization, which allows to 
identify the personality within the 
shortest possible time, as well as to 
enhance crime prevention, should 
be especially considered. 

Independent legal persons, who 
apply personal data and appea- 
rance within criminal procee- 
dings: investigators; prosecutors; 
judges; operatives; other law en-
forcement officers; attesting 
witnesses; eyewitnesses; victim 
parties; suspects; the accused; de-
fendants; assessors; experts4.

Contemporary achievements 
of technology offer ground for 
video monitoring of public places 
which allows recording of crimes 
and their particular circumstances 
through permanent videotaping. 

чай С. Н. Артикуляция звука речи как признак 
в исследовании фальсифицированных мате-
риалов видеозаписи // Человек как источник 
криминалистически значимой информации: 
материалы Всероссийской межведомствен-
ной научно-прктической конференции. – Са-
ратов, 2002. – Ч. 1. – С. 58-59; Чулахов В. Н. 
Криминалистическое исследование навыков 
и привычек человека: монография. – Москва, 
2004. – С. 141-142.
4 Россинская Е. Р. Криминалистика. Вопро-
сы и ответы : учеб. пособ. – Москва: ЮНИТИ- 
ДАНА, 2000. – С. 103-105.
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Each investigator (other offi-
cial) may study data (image) and 
its source (disk, tape etc.) during 
the inquiry.

As a result, he receives essen-
tial criminalistic information 
which may be used as briefing or 
evidence, depending on its signi- 
ficance for criminal proceedings. 
In turn, it will provide an oppor-
tunity to detect the attributes of 
objects and their group specifi- 
city. Criminalistics implements 
habitoscopical techniques of per-
sonal identity, which is based on ap-
pearance and its attributes, as well 
as portrait identification through 
statics. However, contemporary 
criminalistic methods should be  
improved, because many crimi-
nals hide their appearance, us-
ing various concealment (masks, 
make-up, beards). Nevertheless, 
an individual still remains the 
main source of information, but 
static characteristics should be in-
vestigated together with dyna- 
mic patterns within a specific en-
vironment (natural, laboratory).

Therefore, substantial crimi-
nalistic information (that relates 
to functional features of person-
al appearance) is contained in 
the video record. The non-ver-
bal information, which is con-
tained in the individual attri-
butes, should be logged, saved 
and reproduced for further crimi- 
nalistic research. The doctrine 
of forensic examination of per-
sonal qualities evolve is rapidly 
through technical and technolo- 

gical advancements of the record 
of visual information and the ap-
plication of special methods for 
further studies. However, today, 
the information on attributes of 
human appearance is used spa- 
ringly as operational briefing for 
forensic portraits within theory 
and practice of law enforcement. 
The image of the individual ap-
pearance (that used in crimina- 
listics) is recorded objectively 
and subjectively.

The objective record has fol-
lowing external aspects: different 
pictures; casts; video materials; 
subjects; other representations1.

The subjective record, in turn, 
is divided into: ideal (mental)  
images; tangible (verbal descrip-
tions, portraits, reconstructions, 
models).

The issue of the forensic ex-
amination of non-verbal infor-
mation of individual attributes 
and qualities through the appli-
cation of technical means and re-
search methods for the detection 
of significant information, which 
would be used in the framework of 
criminal investigation, should be 
considered onward. The problem 
of the acquisition of non-verbal 
information, which is contained 
in human characteristics and 
properties and recorded in adver-
sity for the investigation, should 
be solved by the aid of the deve- 
lopment and implementation of 

1 Криминалистика: учебник / под ред. проф. 
В. А. Образцова. – Москва: Юрист, 1995. – 
С. 182.
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will allow to study the attributes 
as an entire identifying mecha-
nism of individual appearance.

Therefore, we can speak about 
the formation of the particu-
lar approach in the criminalistic 
knowledge of non-verbal informa-
tion, contained in individual at-
tributes and qualities, as an appa-
ratus of scientific provisions that 
exist in other areas of scientif-
ic knowledge and practical expe-
rience of criminal investigation. 
This approach is widely used in 
other spheres of human activity, 
such as: data programming; plan-
ning and forecasting of hostili-
ties; forecasting of emergencies; 
diagnostics and treatment of var-
ious diseases; design of visual ef-
fects and animation; teaching and 
sports coaching; reconstruction of 
certain situations and so on.

The aforesaid approaches 
should be a framework for the 
development of the methods of 
criminalistic research of the non-
verbal information, which is con-
tained in human characteristics 
and properties. The decision of 
following issues will enable to 
implement the considered idea: 
theoretical substantiation of the 
significance of the non-verbal in-
formation, that contained within 
human attributes and properties; 
practical substantiation of the 
significance of the non-verbal in-
formation, that contained within 
human attributes and properties; 
the determination of identifica-

tion significance of the charac-
teristics and qualities of human 
appearance; the determination of 
identity significance of the char-
acteristics and qualities of human 
appearance; the detection and exa- 
mination of the correlation be-
tween the attributes and the qual-
ities of a human; the creation of 
the specialized investigation pro-
gram for non-verbal information, 
which is contained within indivi- 
dual characteristics and proper-
ties; the creation of video databas-
es with recorded non-verbal infor-
mation implicated in a crime, that 
contained in individual character-
istics and properties; the creation 
of the electronic system for crimi-
nalistic research of the non-verbal 
information, that contained with-
in individual characteristics and 
properties; the implementation of 
the electronic system for forensic 
examination of the non-verbal in-
formation, that contained in attri-
butes and properties, through vid-
eo surveillance systems.

The solving of the mentioned 
and other related problems, which 
will undoubtedly emerge, would 
provide an opportunity to inte-
grate the results of the forensic  
examination of the non-verbal 
information into the entire data 
system, that will include all sig-
nificant properties and attributes 
of the individual that will allow 
to establish a specialized electro- 
nic information database for iden-
tification in case of lack of data 
within investigation practice.
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ПРОБЛЕМИ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ ТАКТИКИ

CRIMINALISTIC TACTICS ISSUES

VERIFYING TESTIMONY ON THE SPOT 
AS CRIMINALISTICS METHOD  
IN SLOVAKIA*

Jozef METENKO
PhD in Law, Professor, Head of Criminalistics and Forensic 
Science Department of Academy of Police Forces in Bratislava 
(Slovak Republic)**

Abstract
The primary goal of the study is analyses, realised on the basis of theoretical and 

empirical knowledge to describe the level of using and processing the verifying tes-
timony on the spot in Slovak Criminalistics. The secondary goal is to find out lacks 
and troubles in practical applying the verifying testimony on the spot in the process 
of investigation crimes in Slovakia. Author make short concepts to propose chan- 
ges necessary for effective using the verifying testimony on the spot in Slovak po-
lice practice but mainly in the process of investigating. This study is partial output 
for research výsk. 151. 

Author is paid attention to the method of the verifying of the testimony on the 
spot is often confused with interrogation, investigation experiment or reconstruc-
tion of a crime. The principle of verifying the testimony on the spot, as a method of the 
criminalistics practice, consists, in our opinion, in comparing the previous testimo-
ny given and documented during an interrogation to the subsequent statement given  
in verifying the testimony on the spot at the objective and real scene of crime. 

Key words. Testimony on the spot, historical aspects, research base, troubles, 
difficulties. 

* Перевірка показань на місці події як криміналістичний метод в Словаччині.
** Метенко Юзеф – доктор права, професор, завідувач кафедри криміналістики та судових 
наук Академії Поліції в Братиславі (Словаччина).

Introduction
In the long history of investi-

gation and using criminalistics 
knowledge was used various forms 
of physical violence of and non-ob-
jective procedures of people who 
were responsible for justice and 
punishment of the suspicious per-

sons. However, those historical 
characters cannot be reproached 
with the present time, as they fol-
lowed the principles valid at that 
time, primarily the generally re- 
cognized rule, namely “confessio 
regina probationum“ (Confession 
is the queen of evidence). Crimina- 
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listics went through a very long 
development alongside with law, 
especially with criminal law. 
Again this aspect many criminal-
istics methods are not describe by 
criminal law in more of countries.

Many criminalists enforce the 
opinion that it is essentially not im-
portant what the name of a method 
or an investigation deed is, what 
is important is the achievement of 
the investigation aim, namely ac-
quisition of relevant information 
about a particular crime and an 
offender. 

Discussions on the notion of 
the special methods, their con-
tents, principles and rules in car-
rying out the individual crimi-
nalistics methods are perceived 
as academic debates that are 
useful and not so far away from 
practice of criminalistics. 

We will try to shortly describe 
the development of the opinions 
about the notion and the sub-
stance of the method called the 
verifying of the testimony on the 
spot as a criminalistics method in 
both the Czechoslovak and Slovak 
Criminalistics including to de-
scribing its legal regulations. 

Historical analyses  
for the verifying  

of the testimony on the spot
The development of crimina- 

listics methods in Slovakia in 
the ancient time to the breakup 
of Austrо-Hungarian monarchy, 
was dependant on the attitudes 
of Police Centre in Budapest; as 

late as the end of the World War I,  
the development of the crimi-
nalistics methods was being de-
termined by the police and gen-
darmerie centres in Prague. The 
creation of Czechoslovak crimi-
nalistics can be connected with 
the creation of Czechoslovak Re-
public (28 Oct. 1918). Czecho-
slovak criminalistics took up the 
experience of policemen of Aus-
tria-Hungary. At the same time, 
criminal laws of the Austrian 
Empire were passed1. 

At the beginning of the 1930s 
several important publications on 
criminalistics were published un-
der the guidance of Jozef Šejnoha, 
e.g. Criminal psychology (Krim-
inálna psychológia, 1930), Les-
sons in how to gather information 
at the scene of crime (Poznávacie 
učenie, 1931), Tactics of crimi-
nalistics, (Kriminálna taktika, 
1932) or Education system in the 
field of criminalistics (Systém 
kriminalistického vzdelávania, 
1935). In the mentioned books, 
the author tried to summarize and 
systematically develop, primari-
ly, the practical part of criminalis-
tics without failing to mention the 
theory of criminalistics as well.  
A lot of books dealing with crim-
inalistics were translated from 
German, e.g. a brochure of a Ger-
man criminalist Polzer called 

1 Ríšsky zákon 119 zo dňa 23.5.1873 (Imperial 
Act 119/1873). Československá republika s 
novelami recipovala zákonom číslo 11 Sb. zo 
dňa 28.10.1918 (The Czechoslovak Republic 
amended Act no 11 Coll., on 28 Oct1918).
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lists and published in 1922.

In 1932, an important publica-
tion called Investigation methods 
of security service (Vyšetrovacie 
metódy bezpečnostnej služby) 
by Vítězslav Čelanský was pub-
lished. The author of the book 
repudiates the so-called crimi- 
nalistics and technical methods 
and means of evidence, and puts 
the main stress on the confession 
of an offender. A principle was 
being enforced that it was nec-
essary to interrogate an accused 
person by using many ways of in-
terrogation and as long as to get 
the accused person’s confession. 

An important contribution to 
the literature on criminalistics in 
1930s was the edition of a text-
book by the major of gendarmer-
ie Rudolf Košťák. The name of the 
textbook is Textbook on investi-
gation tactics (Učebnica pátracej 
taktiky) and it describes the 
methods of criminalistics tech-
nique and tactics. It is possible to 
say that at the time after the cre-
ation of the first Czechoslovak 
Republic criminalistics was being 
developed under a marked influ-
ence of foreign authors, prima- 
rily Austrian, German and French 
criminalists (E. Locard, E. F. Vi-
docq, H. Gross)1. However, in the 
1 For example, E. Locard (1877-1966), a French 
university professor in Lyon is regarded to be 
one of the founders of modern forensic science. 
He formulated a basic principle of the forensic 
sciences saying: “Every contact leaves trace”; 
E. F. Vidocq (1775 –1857), originally a French 
criminal, later a police officer and a secret 

work of the mentioned foreign 
authors we do not find any signs 
of the method of our study, namely 
the verifying of the testimony on 
the spot. 

As early as after the World 
War II, it is possible to register 
essentials, as to the content and 
the form, similar to the method 
called verifying the testimony 
on the spot. Within the practice 
of the Czechoslovak criminalis-
tics, such a method a deed that is 
very similar to the method of the 
verifying of the testimony on the 
spot, namely by using particular 
tactics, came into existence ear-
lier than the verifying of the tes-
timony was processed by crimi-
nalistics as a partial method and 
before it was mentioned in the 
specialist literature on crimi-
nalistics for the first time2. The 
first, though, rather unclear and 
modified appearance of the ver-
ifying of the testimony on the 
spot was in the publication cal- 
led Essentials of Criminalistics  

agent, that at the end of his life became found-
er and chief of the organization called Sûreté 
(1812-1827), the first modern police organiza-
tion in France. In 1833, he founded the first pri-
vate detective agency in Europe. He is consid-
ered to be the cofounder of many disciplines of 
modern criminalistics; H. Gross (1847-1915), 
Austrian criminalist and professor of criminal 
law. He is the author of the first textbook of 
scientific criminalistics namely Handbuch für 
Untersuchungsrichter als System der Krimi-
nalistik (Textbook for investigation judges as 
a system of Criminalistics).
2 Vehnač R. 1987. Prověrka výpovědi na míste 
(Verifying the testimony on the spot). Praha: 
Kriminalistický ústav VB, 1987, 54 p.
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(Základy kriminalistiky) by B. Ne- 
mec1, where the verifying of the 
testimony appeared as “verify-
ing of different circumstances 
and facts at the scene of crime”. 
The author tried to describe crimi- 
nalistics and tactical methods 
used until then while pointing 
out some outdated notions and 
names of the method and repla- 
cing them by “the verifying of 
different circumstances”. 

In 1957, Criminalistics pro-
ceedings published a specialist ar-
ticle on the verifying of the testi-
mony on the spot, at that time still 
called „crime scene response”. 
The author of the article, a Sovi-
et criminalist S. Stepičev2, dealt 
with possibilities of verifying the 
evidence gained by, e.g. the tes-
timony of the accused person, 
and came to the conclusion that  
„...crime scene response is consi- 
dered to be an independent deed of 
investigation that differs in the es-
sentials and tactics in carrying it 
out from other types of investiga-
tion3, namely crime scene inspec-
tion, interrogation on the spot and 
investigation experiment”4. The 

1 Nemec B. 1954. Základy kriminalistiky (Es-
sentials of criminalistics). Praha: MV HSVB, 
1954, 335 p.
2 Stepičev S. 1957. Výjazd na miesto ako tak-
tický spôsob previerky dôkazov (Crime scene 
response as a tactical way of verifying the ev-
idence). Kriminalistický zborník, 1957, # 12,  
p. 751-757.
3 Lisoň M. Kreovanie vedného odboru „oper-
atívne poznanie“ v systéme policajných vied. 
Policajná teória a prax. ISSN 1335-1370 Roč. 
19, č. 1(2011), p.71-86. lit.
4 Laca M. Komparácia využívania konfrontácie 

author of the book also points out 
the difference in using the term 
of the verifying of the testimony 
on the spot and states that: “The 
fact of the non-uniform using of 
the term results in different ways 
of both carrying out of the verify-
ing of the evidence and procedur-
al regulations of this way of the 
verifying of the evidence”.

The author at the same time 
describes the content of that way 
of the verifying of the testimo-
ny and specifies situations where 
such a way of verifying the testi-
mony can be used5:

• when the accused person 
pleads guilty and their plea of 
guilty must be verified, or when 
the accused person lies in their 
testimony and the obtained evi-
dence is contrary to their testi-
mony, the plea must be confirmed 
by objective facts; 

• when it is necessary to verify 
facts as stated in the testimony of 
witnesses and aggrieved persons; 

vo vybraných krajinách Európskej únie. Práv-
ní ROZPRAVY 2016: recenzovaný sborník pří-
spěvků z mezinárodní vědecké konference : me-
zinárodní vědecká konference oblasti práva a 
právních věd - Právní rozpravy 2016 s podtitu-
lem „Teorie, vývoj, praxe práva“ : ročník VI. :  
22. - 26. února 2016 : Hradec Králové, Čes-
ká republika. Hradec Králové : Magnanimitas, 
2016, s. 40, 43; Samek M., Bačiková, I., Kraj-
niková M. Rekognícia v kriminalistickej teórii 
a praxi. 1. vyd. Bratislava : Akadémia Policaj-
ného zboru v Bratislave, 2015, s. 165.
5 Stepičev S. 1957. Výjazd na miesto ako tak-
tický spôsob previerky dôkazov (Crime sce-
ne response as a tactical way of verifying the 
evidence). Kriminalistický zborník, 1957, # 12,  
p. 751-757.
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7 That period also includes the 
beginning of forming and theo-
retical processing some of, at that 
time new and theoretically not 
processed, methods of crimina- 
listics that are represented by 
e.g. investigation experiment, 
reconstruction of a particular 
and the so-called crime scene re-
sponse1. Their beginnings, how-
ever, were marked by certain 
inaccuracies as is usual at the be-
ginning of obtaining knowledge 
in general. The inaccuracies not 
only had but still have negative 
impact both on forming the cri- 
minalistics practice2 and think-
ing within the field of crimina- 
listics but also on the quality of 
legal regulations in the process 
of proving the guilt. Many spe- 
cifying opinions but also non- 
exact ones can be observed until 
the 1990s.

The division of Czechoslovakia 
into two independent parts and 
stormy transformation of Slovak 
society during 1989-1992 also had 
impact on the theory and practice 

1 Dankovič M., Zuščin V. Vyhľadávanie, doku-
mentovanie a zaisťovanie vybraných druhov 
kriminalistických stôp pre potreby objasňova-
nia mravnostných trestných činov. Mravnost-
ná kriminalita ako spoločenský fenomén a mož-
nosti jej kontroly : zborník vedeckých štúdií a 
odborných článkov z medzinárodnej virtuál-
nej vedeckej konferencie : [Bratislava, 20. 3. 
2015]. Bratislava: Akadémia Policajného zbo-
ru v Bratislave, 2015, s. 210.
2 Pajpachová M., Pribišová D. Teambuilding a 
jeho využitie pri zlepšovaní sociálno-psycholo-
gickej atmosféry v policajnej organizácii. Po-
licajná teória a prax: časopis Akadémie PZ v 
Bratislave. 2015, Roč. 23, č. 4, s. 24.

within the field of criminalis-
tics. The creation of the indepen-
dent Slovak republic means that 
the so far uniform Czechoslovak 
criminalistics was divided into 
two parts that went its own way. 
New institutions were formed 
that became a basis for the deve- 
lopment of criminalistics both 
as a science and practice. In Slo-
vak Republic it is Forensic Sci-
ence Institute and Police Force 
Academy in Bratislava that come 
into existence, whereas in Czech 
Republic it is Institute of Crim-
inalistics of Police of Czech Re-
public and Police Academy of 
Czech Republic. 

Subsequently, under the influ-
ence of various factors, the sub-
ject of criminalistics started to 
differentiate in comparison with 
the previous uniform Czechoslo-
vak criminalistics. In regard to 
this fact it is important to pres-
ent a change of the opinion re-
lating both to Slovak and Czech 
criminalists, as to the method of 
the verifying of the testimony on 
the spot as an independent crimi- 
nalistics method, and its way 
to having been passed in Crimi- 
nal Procedure Codes of both the 
countries.

Base for research of the testimony 
on the spot and possibilities  

of using its outputs
The aim of the research Task 

“výsk. 151” has been to carry out 
a scientific analysis of the level 
of applying and verifying of the 
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testimony on the spot as a crim-
inalistics method in the Slovak 
Republic1. The comparison of the 
theoretical level that is critical-
ly compared to the practical level 
of applying the method2 in clear-
ing up crimes and elaborating an 
effective system of recommen-
dations for the purpose of im-
proving police work, primarily 
investigation3.

Pre-research of the mentioned 
method4 has been followed by 
a questionnaire which represents 
a dominant method in collect-
ing empirical material. Subse-
quently, a research of selected re-
spondents was conducted. After 
the evaluation of the research, 

1 Viktoryová J., Bango D., Palarec J., Pažitka J., 
Mašl‘any F., Blatnický J., Vajzer L., Kern M. 
Vyšetrovanie vybraných druhov trestných či-
nov. Bratislava: Akadémia Policajného zboru v 
Bratislave, 2007, s. 346.
2 Tremmel F., Fenyvesi C., Herke C., Hautzin-
ger Z., Mészáros B. The role of criminal recor-
ding in the criminalistics, involving DNA data 
base. Pokroky v kriminalistike 2005: zborník 
z medzinárodnej konferencie konanej v dňoch 
26.-28.6.2005. Bratislava : Akadémia Policaj-
ného zboru v Bratislave, 2005, s. 323.
3 Meteňko J., Dankovič M. 2009. Previerka vý-
povede na mieste ako kriminalistická metóda: 
Záverečná správa z výskumu. Bratislava : Aka-
démia PZ (Police Force Academy) – Katedra 
kriminalistiky a forenzných disciplín (Depart-
mentt of criminalistics and forensic sciences). 
2009. 83 p. VÝSK. 151.
4 Dankovič M. Niekoľko poznámok ku krimi-
nalisticko-taktickej metóde „previerka výpo-
vede na mieste“. In Pokroky v kriminalistike 
2009: zborník z medzinárodnej vedeckej kon-
ferencie konanej dňa 9. a 10. novembra 2009 
na Akadémii Policajného zboru v Bratislave. 
Bratislava: Akadémia Policajného zboru v Bra-
tislave, 2010, s. 89.

the authenticity of the empiri-
cal knowledge has been compared 
and interpreted in relation to the 
main and partial hypotheses. The 
results of the research have been 
incorporated into a system of rec-
ommendations for the purpose 
of making the police work more 
effective. 

Description of the researched 
sample

The researched sample, com-
posed of 186 police officers (180 
men and 6 women) having been  
1 – 25 years with police. We have 
analysed the content of data ob-
tained during a directed speech 
with 27 respondents. An indepen-
dent group (62 respondents) was 
formed consisting of students of 
Police Force Academy and sec-
ondary police schools (only stu-
dents of the post-secondary qua- 
lification study – commissioned 
officers enhancing their police 
education)5.

Basic group composed of po-
lice officers of: District Head-
quarters of Police Force, Region-
al Headquarters of Police Force 
and other units of Police Force 
working within the field of in-
vestigation; police officers wor- 
king in CID; prosecutors, judg-
es and barristers using the above 
mentioned method or the results 
of the method in their work;  

5 Kloknerová M. Poznatky z výskumu preven-
cie kriminality mládeže realizovanej Polica-
jným zborom. In Policajná teória a prax. 2006, 
roč. 14, č. 3, s. 64.
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7 students and teachers of all police 
school’s levels. 

Selected group:
V – 80 investigators and autho-

rized police officers of District 
Headquarters of Police Force, 
Regional Headquarters of Police 
Force and other units of the Po-
lice Force based on the structure 
of the selection. 

OP – 44 officers of CID us-
ing the researched method in 
the units of Police Force as men-
tioned in the previous part. 

Combined selected group com-
posed of:

PR – 5 prosecutors (random 
selection from District Public  
Prosecution Office, Regional Pub- 
lic Prosecution Office, General 
Prosecution Office),

J – 5 judges (random selection 
from District Court, Regional 
Court, Supreme Court), 

B – 5 barristers,
T – 12 teachers (2 teachers 

from each police school in Slova-
kia (in Devínska Nová Ves, Pe-
zinok, Košice, Police Force Aca- 
demy in Bratislava) and faculties 
of law and / or schools teaching 
criminalistics. 

S – 62 police school students.
Selected group consisted of 

124 police officers altogether 
from the following institutions: 
Justice and Criminal Police Of-
fice (91), Anti-Corruption Agen-
cy (9), Inspection of the Ministry 
of Interior of Slovak Republic 
(6) and other units of the Police 
Force (18). The selected group 

was formed by random propor-
tional selection with a falling 
quotient; the most respondents 
were represented by District 
Headquarters of Police Force, 
fewer respondents were repre-
sented by Regional Headquar-
ters of Police Force, Headquar-
ters of Police Force and other 
units. The research was conduc- 
ted in Justice and Criminal Po-
lice Office (investigators, ope- 
rational workers of Police 
Force, Criminal police), inspec-
tion units of the Inspection ser-
vice of Department of Control 
and Inspection service of Minis-
try of Interior of Slovak Repub-
lic, Anti-Corruption Agency of 
Headquarters of Police Force, 
Border and Foreign Police Of-
fice (Illegal Migration Com-
bat Unit), District and Region-
al Traffic Inspectorates, police 
departments, General Prose-
cution Office, Regional Pub-
lic Prosecution Office, District 
Public Prosecution Office, Spe-
cial Public Prosecution Office, 
Regional Court, District Court, 
Police Force Academy and se- 
condary police schools. 

Combined group (27 respon-
dents) consisted of prosecutors 
(5), judges (5), barristers (5) and 
teachers of police schools and civ-
il schools (12) specialized in crim-
inalistics and criminal law. The 
combined group was formed by 
random with assumed territori-
al specification and consisted of 
judges and barristers specialized 
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in criminal law and using the re-
sults of the verifying of the tes-
timony on the spot as part of the 
criminal law. An independent 
group of students (62) was com-
posed of external students of Po-
lice Force Academy and those 
of post-secondary enhancement 
study at secondary police schools 
(police officers trying to enhance 
their police education). 

Methods and methodics  
in solving the research issue
In regard to the content and the 

complexity of the research, the 
theoretical and empirical methods 
have been used depending on the 
aims of the individual research is-
sues1. The methodology of the re-
search has been conditioned by 
both the object of the research and 
the aim of the conducted research2. 

The following methods have 
been used in processing the theo-
retical and empirical conclusions:

1 Kloknerová M. Preventívne činnosti policajtov 
zamerané na mládež. In Kriminalistická stopa 
ako teoretický a praktický problém: zborník z 
medzinárodnej konferencie konanej dňa 26. 
júna 2006 na Akadémii Policajného zboru v 
Bratislave. Bratislava: Akadémia PZ v Brati- 
slave, 2006, s. 255.
2 No research conducted in connection with 
the verifying of the testimony on the spot in 
Slovakia, former Czechoslovakia or any other 
country is known to the researchers of this 
study. Researches relating to the testimony, e.g. 
effectivity of specific interrogation techniques 
(Anglo-American sources) are known in fo- 
reign literature. However, Anglo-American sys- 
tem insists on interrogation and crime scene 
inspection. As one of the methods examining 
truthfulness of the testimony is represented by 
a polygraph (lie detector). 

• Studying written sources;
• Typology study method of 

written sources (Slovak and for-
eign literature).

• Formal logical thinking 
method – analysis, synthesis, in-
duction, deduction, analogy, com-
parison and generalization, both in 
theoretical processing the know- 
ledge and in evaluating the em-
pirical research;

• Directed speech method; 
• Questionnaire method;
• Statistical method (in pro-

cessing the results);
• Method of generalizing the 

experience.

Selected results  
of the research

From the point of view of the 
theoretical knowledge and prac-
tical skills, the researched issue 
concerns the ability to manage 
(planning, carrying out and do- 
cumenting) the verifying of the 
testimony on the spot as to the 
police practice. Up to 47% of the 
respondents think that 2 years of 
police practice is enough to ma- 
nage the verifying of the testimo-
ny on the spot sufficiently well, 
34,9 % of the respondents are 
persuaded that it is necessary to 
have work experience of at least 
5 years of police practice. One can 
come to the conclusion that both 
the groups of the respondents 
think they manage the method 
sufficiently well and that just 
the mentioned length of their po-
lice practice is sufficient enough 
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testimony on the spot in a highly 
qualitative way (Bar chart 1). 

Bar chart 11. Long of practice  
for managing PVNM1

The frequency of the use of the 
verifying of the testimony on the 
spot by police officers shows that 
using the method depends on the 
procedural position of the per-
son with whom the verifying of 
the testimony on the spot is being 
carried out.

In case of the aggrieved per-
son, 13,9 % of the respondents 
have never used the method of 
the verifying of the testimony on 
the spot, and only 10,9 % of the 
respondents use the method oc-
casionally. 13,4 % of the respon-
dents use the method sometimes, 
whereas 9,1% of the respondents 
never use the method. The fre-
quency of using the method is the 
highest with the accused persons. 
The method is sometimes carried 
out by 14,7 % of the respondents, 
used once a month by 7,7 % of the 

1 For short name of the verifying of the testimony 
on the spot, we use Slovak shortening PVNM.

respondents, and has never been 
used by 6,0 % of the respondents 
(Bar chart 2). 

The method of the verifying of 
the testimony on the spot is the 
most frequently used in situa-
tions when the accused person (in 
committing the crime) was mov-
ing on various places, or when it 
is necessary to use the method for 
the purpose of finding and seiz-
ing the objects the accused per-
son stole and hid on one or several 
places. The method of the verify-
ing of the testimony on the spot is 
the most frequently used in cases 
when it is necessary to document 
the consequences of the commit-
ted crime. 

Bar chart 2. Frequency of using 
PVNM (colour sings are same  

as in first table)

Based on the results of the di-
rected speech with prosecutors, 
judges, barristers and teachers, 
the method of the verifying of the 
testimony on the spot could be im-
proved and more frequently used 
by providing better professional  
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education and training pro-
grammes – 51,9 %, by providing 
experience to junior police offi-
cers by the senior ones, and by ex-
perience exchange with colleagues 
abroad – 22,2 %, a manual meant 
for investigators and their prac-
ticing model situations – 19,5 %, 
and interconnection of the theo-
ry and the practice in the form of 
consultations and deliberations 
14,8 % (Bar chart 3). 

Bar chart 3. Possibilities for better 
and frequently using PVNM 

Conclusion
The partial results of our re-

search being presented and con-
clusions made have lead us to 
state that the method called the 
verifying of the testimony on the 
spot in Slovak Republic does not 
bring expected results within the 
process of clearing up criminali-
ty. In regard to the content of our 
research and its aims we have ap-
plied the principles and proce-
dures of a qualitative research 
both in collecting and interpre- 
ting the data and in selecting 
the methods to be used. The re-
sults achieved by the classifica-

tion method of qualitative data 
(interpersonal relations in car-
rying out the method of verify-
ing the testimony on the spot) 
have given rise to a set of fac-
tors making it difficult to car-
ry out the method. Subsequent-
ly, a relation analysis has made 
it possible for us to describe the 
reasons negatively effecting on 
the course and the results of the 
method called verifying the tes-
timony on the spot. All the rea-
sons are of more general nature 
and represent both the theoreti-
cal and the methodological start-
ing points for the purpose of 
applying them under the condi-
tions of police practice. 

The method of the verifying of 
the testimony on the spot is often 
confused with interrogation, in-
vestigation experiment or recon-
struction of a crime. The prin- 
ciple of verifying the testimo-
ny on the spot, as a method of 
the criminalistics practice, con-
sists, in our opinion, in compa- 
ring the previous testimony gi- 
ven and documented during an 
interrogation to the subsequent 
statement given in verifying the 
testimony on the spot at the ob-
jective and real scene of crime. 
The person giving testimony per-
son demonstrates, in their own 
way, describes or shows the place, 
objects, situation, activity or the 
course of the crime directly at the 
scene of crime. The person giving 
testimony provides the investiga-
tor with the information obtained 



Криминалист первопечатный № 14/2017

64
п

е
р

в
о

п
е

ч
а

т
н

ы
й

К
Р

И
М

И
Н

А
Л

И
С

Т
Ъ

 №
 1

4
/2

0
1

7 in a mediated way together with 
the source of the evidence and the 
description of circumstances un-

der which the information was 
obtained. This study is partial 
output for research výsk. 151.
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COMPUTER PROGRAMMES –  
POSSIBILITIES FOR NEW QUALITY  
IN HANDWRITING EXAMINATION*

Mieczysław GOC
PhD in Law, Professor of Law, Associate Professor of Gdańsk 
School of Banking (Poland)**

СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА

FORENSIC EXAMINATION

Abstract
The article presents the issues related to the use of computer techniques in hand-

writing casework examination. The results of research conducted within the develop-
ment project funded by the National Centre for Research and Development have led to 
the elaboration of two computer programmes GLOBALGRAF I and GLOBALGRAF II, 
which can be helpful in analyzing and assessing the conformity between graphometric 
and motor parameters of handwriting.

Author is considered that the application of computer-based methods for analysis of 
graphometric and graphomotoric features in identification of handwriting creates the 
possibilities of utilising new metric parameters in handwriting examination as well as 
using the parameters, which had been already applied however sporadically.

Key words. Handwriting examination, computer programmes GLOBALGRAF, 
GRAFOTYP, RAYGRAF, SCANGRAF, KINEGRAF, LINIOGRAF, CENTROGRAF, 
BARWOSKAN, PROFILOSKAN1.

* Комп’ютерні програми – можливості для нової якості почеркознавчої експертизи.
** Гоц Мєчеслав – доктор філософії з права, професор права, доцент Вищої школи банківської 
справи в Ґданську (Польща).
1 This article is a result of scientific report of Prof. M. Goc, that was prepared to XIII International  
Scientific and Practice Conference “Criminalistics and Forensic Expertology: Science, Studies, 
Practice” in Palanga (Lithuania), 14-16 September 2017.
2 Daubert v. Merrell Dow Pharmaceuticals, (92-102), 509 U.S. 579 (1993).

Introduction
With regard to document ana- 

lyses the discussions developed 
especially after the publication of 
the Supreme Court of the United 
States’ stance in the famous case: 
Daubert v. Merrel Dow Phar-

maceuticals (1993)2. The issues 
pointed out are the high level of 
subjectivity of the expert gra-
phologists’ evaluations of mate-
rials and the research difficulties 
consisting in, among others, the 
fact that handwriting is always 
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7 characterised by a certain fluc-
tuation of personal identifica-
tion characteristics (the limited 
stability of characteristics), can 
be deformed as a result of exog-
enous factors, and can be inten-
tionally modified for the purpos-
es of counterfeiting and in order 
to distort the writer’s own hand-
writing (self-counterfeiting).

The weak points of handwrit-
ing analyses are the subjective 
nature of the evaluation of many 
graphic features taken into ac-
count in such an examination 
and the fact that most of them 
cannot be measured, so any veri-
fications made by various expert 
graphologists can hardly be ver-
ified. This is why attempts have 
been made, for many years, at 
adapting computer analyses to 
handwriting. 

Computer programmes assisting 
in handwriting examination
In Poland, the two packages of 

computer programmes developed 
for handwriting analysis purpo- 
ses, called GLOBALGRAF, are 
most advanced in terms of tech-
nological and methodological so-
lutions. The first package (GLO-
BALGRAF I), being the result of 
a joint scientific undertaking of 
the Polish Forensic Association 
and the Warsaw University1, in-

1 Development project no. OR 00003807, ti-
tled Opracowanie metodyki i programów oraz 
zbudowanie stanowiska do badań identyfika-
cyjnych pisma i podpisów przy wykorzystaniu 
grafometrii komputerowej (English: The Cre-

cludes the following programmes: 
GRAFOTYP, RAYGRAF, KINE-
GRAF, SCANGRAF2.

Grafotyp

Software for the structural 
and size verification of the pa-
rameters of handwriting. It al-
lows for an evaluation of the 
compatibility of such metric-geo-
metric features of the compared 
samples as: 

• the quotient of the surface 
area of a polygon formed by out-
lining the evidence record (signa-
ture) selected for an analysis and 
the compared record (signature) 
divided by the square of the pe-
rimeter of that polygon (the so-
called shape ratio),

• the quotient of the length of 
two selected sections in the com-
pared samples (the so-called size 
proportions), 

• the quotient of the size and 
proportion ratios given above, 
called a graphotype by the au-
thors of the software.

ation of the Methodology and Software for 
the Identification of Handwriting and Signa-
tures, and the Construction of Facilities for it, 
with the Use of Computer Graphometry), rea- 
lized in 2009–2011. Also see: Tomaszewski T., 
Goc M., Łuszczuk A., Łuszczuk K., Compu- 
ter-based graphometry – new quality in foren-
sic analysis of handwriting, [in:] Kurapka E.V., 
Malewski H.Criminalistics and forensic exami-
nation: science, studies, practice, VII Internation-
al Conference, Vilnius 2011, Vol. III, pp. 77–88.
2 Polish and English information on pro-
grammes including demo version can be 
found on the Polish Forensic Association 
website: http://kryminalistyka.pl/program-
globalgraf/?lang=en[accessed 30.04.2017].
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The softwarealso makes it 
possible to statistically evalu-
ate the degree of the compatibil-
ity of selected structural param-
eters, with the use of a quantile 
test applied when the sample size 
(the number of the sides of the 
outline) is within the range of 
6–30. 

Fig. 1. The method of drawing an 
outline of a graphic figure  
in the Grafotyp software 
(photo by K. Łuszczuk)

raygraf

Software for the verification 
of structural-geometric param-
eters of writing. It enables an 
analysis of such properties of 
compared samples of writing 
as: 

• the length of the sections 
of a graphic line, which makes 
it possible to determine the so-
called linear similarity ratio, 

• the angle of the tilt of the 
graphic elements, which makes 
it possible to determine the angle 
similarity ratio, and 

• the density of handwriting 
and the density of the handwri- 

ting impulse. The degree of the 
compatibility the analysed ra-
tios in the compared samples are 
expressed as a percentage.

Fig. 2. The interface  
of the Raygraf software 
(photo by K. Łuszczuk)

Kinegraf

A software for the verification 
of kinetic-geometric characteris-
tics of writing. It makes it possi-
ble to evaluate the compatibility 
of samples of writing on the basis 
of the value of the kinetic-geomet-
ric similarity ratio, taking into 
account such parameters of se-
lected elements of graphic char-
acteristics as: 

• the direction of writing (10 
directions of writing have been dis-
tinguished, including 8 straight 
ones and 2 curved ones), 

• the degree of the curva-
ture of lines (the software quali-
fies selected elements as straight 
lines or as curves) and their 
length. 

Apart from the kinetic-geo-
metric similarity ratio, the soft-
ware also makes it possible to de-
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of samples on the basis of the so-
called identification ratios as 
values characteristic of the stud-
ied sample, with regard to the de-
gree of its geometric and moto- 
ric complexity resulting from the 
way of writing.

Fig. 3. Determining the kinetic-
geometric characteristics  
in the KineGraf software  
(photo by K. Łuszczuk)

Fig. 4. The interface of the KineGraf 
software after a kinetic-geometric 

analysis has been made 
(photo by K. Łuszczuk)

Scangraf

This software makes it pos-
sible to visualize the motor-
ic features of handwriting (i.e. 

shading and pressure). The soft-
ware’s algorithm is based on the 
thesis that the phenomenon of 
shading which appears in hand-
writing results from the chang-
ing pressure exerted by the 
writing tool on the surface and 
causes a stronger saturation of 
the handwriting line with the 
covering ink in those places 
where the pressure was greater 
and a weaker saturation in the 
places where the pressure was 
smaller. The task of the soft-
ware is to find (on the basis of 
the RGB components) the plac-
es with the darkest and lightest 
shades of the colour of the cov-
ering ink used to write the sam-
ple. The difference of the RGB 
values in those places is the 
range of the shades of the colour 
of the covering ink in a sam-
ple. The software selects, in the 
course of a colorimetric compu- 
ter analysis (sample transforma-
tion), the darkest places (lighter 
ones in the negative colour im-
age). A comparison of evidence 
samples and model samples of 
handwriting, subjected to the 
process of transformation, i.e. 
for the successive removal of 
the least saturated lines (the co-
lour of the covering ink does not 
have an influence on the process 
of the analysis) makes it possi-
ble to evaluate the level of the 
compatibility of the distribu-
tion of the shading of the hand-
writing lines. 
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Fig. 5. The interface of the ScanGraf 
software after an analysis has been 

made – an example  
of incompatible shading 
(photo by K. Łuszczuk)

Fig. 6. An example of a record in the 
ScanGraf software– the incompatible 

distribution of the shading  
of a graphic line in the compared 

signatures, where the darker places 
correspond to the increased pressure 

of the covering ink on the surface

Use
The software presented above 

has been subjected to validation 
procedures. It has also been evalu-
ated by experts. The obtained opi- 
nions confirmed the high practical 
value of the software for the iden-
tification of handwriting. Since 
2010,this softwarehas been used as 
one of the routine methods of exam-
ining handwriting in analyses made 
in the Polish Association of Foren-
sic Science and in the Center for Fo-
rensic Science of the University of 
Warsaw. Since the middle of 2013 
they have been widely available, in 
the Polish and English versions. 

A positive evaluation of these 
programmes became an inspira-
tion for further work on develop-
ment of handwriting examination 
methods, taking the advantage 
of the possibilities offered by in-
formation technology. The result 
of undertaken conceptual work 
was the development project No.  
DOBR-BIO4/038/13297/2013 
titled „Measuring tools support-
ing the analysis of handwriting 
and signatures” funded by the Na-
tional Centre for Research and De-
velopment1. The project execution 
contributed to the development 
of further computer applica-
tions for the analysis of grapho-
metric and colorimetric parame-
ters of handwriting. These make 
up a programme package, called 
GLOBALGRAF II, which also in-
cludes 4 programmes: LINIO-
GRAF, CENTROGRAF, BAR-
WOSKAN and PROFILOSKAN.

LINIOGRAF is used to exam-
ine the conformity between sam-
ples by measuring the length of 
the graphic lines that make up 
the handwritten entry, using the 
so-called handwriting density co-
efficient, which reflects the indi-
vidual relationship between the 
actual length of the line forming 
the entry and the width of this 

1 Project executed by a scientific consortium 
established by the Warsaw University (proj-
ect leader), Central Forensic Laboratory of the 
Police and Forensic Institute of the Polish Fo-
rensic Association Ltd. (former Training and 
Research Centre of the Polish Forensic Associ-
ation Ltd.). Project execution started on 23 De-
cember 2013 to become finalised in 2017. 
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7 entry. The programme enables 
the measurement of graphic line 
both in single- and multi-impulse 
samples. The measurement is ta- 
ken by dragging the mouse cur-
sor or pen (stylus) over graph-
ic lines of analysed sample (Fig. 
7). Simultaneously to the mea-
surement of graphic line length, 
the measurement of a graphic 
line’s horizontal projection “S”, 
i.e. the width of analysed graph-
ic element, is carried out. The 
Wg=L/S quotient represents a 
density coefficient, the parame-
ter specific to a writer and thus 
facilitating a comparative analy-
sis. The programme automatical-
ly determines the width of graph-
ic set and returns the value of the 
density coefficient; it also adds 
to a statistical conformity assess-
ment basing on rank correlation. 

Fig. 7. Designation of graphic line  
in LINIOGRAF  

(photo by K. Łuszczuk)

CENTROGRAF is used to ex-
amine the conformity between 
samples by comparing the so-
called „central lines”. The central 
line method consists in the desig-
nation of quadrilaterals covering 
the graphic elements of analysed 
samples, according to the prin-

ciple used in P. Brosson method 
of geometric projection, i.e. four 
points are designated within a 
graphic element in the following 
sequence: left, top, right and bot-
tom ones (Fig. 8). 

Fig. 8. Designation of central line  
in CENTROGRAF

These points are designated 
in the outermost areas; in excep-
tional cases, they can be marked 
in other locations provided that 
the same rules are followed in 
both samples being compared. 
The programme plots the diag-
onals of quadrilaterals and de- 
signates the points of their in-
tersection. The determination of 
a central line takes place by con-
necting the points of intersection 
of the diagonals of quadrilater-
als covering the elements of an-
alysed graphic set (letters, num-
bers, syllables, digraphs, etc.). 
Hence, a “central polyline” is 
formed, which represents indi-
vidual habit of a writer (Fig. 9). 
The comparison of central lines in 
examined samples makes it easier 
for an expert to take a decision as 
to confirming or challenging the 
authorship conformity. CENTRO-
GRAF programme enables the  
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visual comparison between cen-
tral lines by means of their “su-
perimposition” (Fig. 10) and 
mathematical comparison of 
their parameters; also the statis-
tical verification with use of rank 
correlation is possible. 

Fig. 9. Image of two sample windows 
after analysis

Fig. 10. Graphic representation  
of central lines in analysed samples

BARWOSKAN is intended 
for colorimetric analysis of inks. 
The colorimetric method assumes 
that the intensity of ink satura-
tion in graphic line of examined 
entry, reflects the pressure ex-
erted by a writing instrument on 
the surface while writing. The 
programme examines the com-
position of bitmap, i.e. the text 
(signature) sample and singles 
out the pixels that make up a gra- 
phic line. For extraction process, 
the algorithm assumes that each 
white pixel on the bitmap repre-

sents a background, whereas each 
“non-white” pixel is counted into 
the graphic line. The pixels in-
cluded in a graphic line, based on 
their average RGB, are classified 
into 3 categories of colour satura-
tion, which correspond to three 
pressure categories: high, medi-
um and low. These categories are 
characterized numerically and 
in terms of percentage (Fig. 11). 
Mathematical comparison of the 
percentages of both samples is 
an important indication for the 
expert in the analysis of pres-
sure (shading) conformity in exa- 
mined entries. 

Fig. 11. Analytical results in numeric 
and chart form in BARWOSKAN

Additionally, the programme 
visualizes the locations of pres-
sure zones by highlighting high 
pressure zone in dark grey, me-
dium pressure zone in yellow and 
low pressure zone in blue (Fig. 
12). It also provides graphs of 
quantitative distribution of pixels 
within the entry lines (on a loga-
rithmic scale). A comparison of 
these graphs by superimposition, 
can be helpful in taking decision 
on conformity or non-conformity 
of samples (Fig. 13). 
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Fig. 12. Colour representation 
of pressure distribution in 

BARWOSKAN: dark grey – high 
pressure, yellow – medium pressure, 

blue – low pressure 

Fig. 13. Analytical results in form  
of charts in BARWOSKAN  

(photo by K. Łuszczuk)

PROFILOSKAN, is a pro-
filometric software that anal-
yses the pressure exerted by a 
writing instrument along the 
measuring line or in expert 
designated graphic points in 
corresponding graphic positions 
in both samples. PROFILOS-
KAN contains two applications: 
i.e. linear analysis and multi-
point analysis. 

Linear analysis consists in ana- 
lyzing and comparing the level 

of ink saturation, reflecting the 
pressure, at specific points des-
ignated by the expert, at which 
the programme draws horizon-
tal, common for both samples, 
lines passing through the en-
tire width (practically the en-
tire screen). These are called 
“scan lines”. The points of in-
tersection of the scan lines with 
graphic lines are referred to as 
test points. The correctness of 
the analysis is determined by a 
mutual, geometrical and topo-
graphical „match” between sam-
ples. Due to this specifics, the 
programme is primarily used 
for analysis of entries of simi-
lar handwriting, for instance, 
the signature forged by imita-
tion and technical reproduction. 
In parallel to drawing the scan 
line, the programme automati-
cally draws graphs, the so-called 
“profilograms” representing R 
or G, or B or average RGB values 
in test points in form of charac-
teristic “peaks”. Based on super-
imposed profilograms, it can be 
determined whether the spacing 
between test points (chart peaks) 
is similar in examined samples, 
in addition to the number, co-
lour saturation (pressure) sim-
ilarity and finally, whether the 
background has the same co-
lour, which is sometimes essen-
tial however difficult to evaluate 
with no instrumental support. 
The example of linear analysis in 
PROFILOSKAN has been illus-
trated in Fig. 14. 
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Fig. 14. Linear analysis 
PROFILOSKAN  

(photo by K. Łuszczuk)

Multipoint analysis involves 
analyzing and comparing ink 
saturations, reflecting the pres-
sure, at specific test points de- 
signated by the expert (by cli- 
cking) in corresponding posi-
tions in both samples. Designated 
points are linked with segments, 
making up polyline, characteriz-
ing the analytical image of this 
parameter between the pairs 
of corresponding points of ex-
amined samples. The course of 
analysis is illustrated below 
(Fig. 15).

Fig. 15. Multipoint analysis  
in PROFILOSKAN 

(photo by K. Łuszczuk)

After selecting the menu op-
tion „Numerical verification of 
conformity”, the programme 

displays numerical results of 
analysis1.

Summary
The application of comput-

er-based methods for analysis 
of graphometric and graphomo-
toric features in identification 
of handwriting creates the pos-
sibilities of utilising new met-
ric parameters in handwriting 
examination as well as using the 
parameters, which had been al-
ready applied however sporadi- 
cally. Computer programmes al-
low to compare valuable and dis-
tinctive characteristics of writ-
ing style, such as graphometric 
and motoric features, which re-
flect individual habits of a writ-
er both in relation to structur-
al and geometric layer and in 
terms of shading and pressure 
of handwriting. They also con-
tribute to raising the level of 
objectivity of handwriting ex-
amination and verification of re-
sults. This opens up a new quali-
tative phase in the development 
of handwriting examination. On 
the other hand, it is necessary to 
keep in mind that computer pro-
grammes represent only tools 
for expert and cannot replace his 
or her genuine work. A final in-
terpretation of findings and the 
choice of a suitable examination 
technique, consequently leading 

1 Goc M., Łuszczuk K., Łuszczuk A. Programy 
komputerowe jako narzędzie wspomagające 
ekspertyzę pisma ręcznego. Problemy Krymi-
nalistyki, 2016, No. 294, pp. 13-27.
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7 to error-free opinion, will always 
depend on the competence, expe-
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ГАНС ГРОСС (1847-1915)*

Роланд ГРАССБЕРГЕР**1 

ANTHOLOGY OF CRIMINALISTICS

АНТОЛОГІЯ КРИМІНАЛІСТИКИ

* Grassberger R. Hans Gross (1847-1915) // The Journal of Criminal Law, Criminology, and Police 
Science. – 1956. – November-December, 47(4). – P. 397-405. (перевод с англ. Нежурбида Сергей 
Игоревич – доктор юридических наук, профессор кафедры уголовного права и криминалистики 
Черновицкого национального университета имени Юрия Федьковича, помощник ректора, адрес: 
ул. Университетская 19, Черновцы 58000, Украина; e-mail: s.nezhurbida@gmail.com).
** Доктор наук Роланд Грассбергер – профессор уголовного права и криминологии универ-
ситета Вены и руководитель Института криминологии Венского университета. Эксперт по 
криминологии более 25 лет, в особенности в сферах почерковедения, оспаривания докумен-
тов и расследования пожаров. Его важнейшие публикации: Преступность поджога («The 
Criminality of Arson»), Установление границ наказания («The Admeasurement of Penalty»), 
Обычный и профессиональный преступники в Соединенных Штатах («Habitual and 
Professional Criminals in the United States»), Разрешение проблем уголовной политики меха-
нической статистикой («The Solution of Problems of Criminal Policy by Mechanical Statistics») 
и Психология уголовного преследования («Psychology of Criminal Proceedings»). – Редактор.

І
Всего за сто миль на юг от 

Вены вы найдете город Грац, 
окруженный зелеными холма-
ми Восточных Альп, столицу 
Штирии, земли на юго-восто-
ке сегодняшней Австрии. Там,  
26 декабря 1847 года родился 
Ганс Гросс, сын военного комис-
сара. После окончания своего 
обучения на факультете права 

в 1869 году он занялся судебной 
практикой.

В следующем году этот вы-
сокий, эмоциональный юноша, 
полный идей, стал доктором 
права в университете родного го-
рода. Главным целью его даль-
нейшей жизни была практиче-
ская деятельность. Так он стал 
судебным следователем снача-
ла в промышленном регионе  
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7 Верхней Штирии, центре ав-
стрийского производства же-
леза и стали, а затем в простом 
сельскохозяйственном районе 
вблизи венгерской и хорватской 
границ.

В те дни хорошо обученных 
криминальных следователей в 
маленьких австрийских городах 
и сельской местности не было. 
Подразделения полиции и в горо-
дах и в деревнях были укомплек-
тованы бывшими солдатами, до-
казавшими свою моральную 
надежность и физическую силу. 
Они весьма хорошо знали, как 
поддерживать мир и порядок без 
помощи какого-либо техническо-
го оснащения, просто применяя 
природный ум и здравый смысл, 
поддерживавшийся символом 
Имперской власти.

Трудная задача по уголовно-
му расследованию в большей 
мере возлагалась на специально 
назначенных судей (Судебных 
Следователей). Они должны 
были раскрывать любое уголов-
ное дело по мере своих сил без 
той технической помощи и при-
способлений, которые в наши 
дни оказываются обязательны-
ми; все, что они могли использо-
вать – это юридические знания, 
полученные в университете, со-
веты бывалых полицейских, 
обязанных знать природу че-
ловека во время своей службы 
и обладать также достаточной 
жизненной мудростью.

До этого вся осведомленность 
Ганса Гросса о преступниках 

ограничивалась несколькими 
типами юридических абстрак-
ций, но сейчас в маленьких го-
родах и селах он обнаружил 
жизнь, богатую в индивиду-
альных разнообразиях, о ко-
торых он даже не задумывался. 
Однажды он должен был рас-
крыть самозванца, выдающе-
го себя за респектабельного дво-
рянина, завладевшего кредитом 
обманным путем и некоторыми 
ювелирными изделиями от до-
чери состоятельного граждани-
на; в другой раз он должен был 
раскрыть обманы цыганки, вы-
дающей себя за гадалку. Ис-
пользуя тайные знаки, остав-
ленные ее подельниками, она 
рассказала жене бедного фер-
мера, что ей следует ожидать 
в будущем, и обманом за свое 
лжепророчество получила от 
нее деньги, только вырученные 
ею от продажи телёнка. В иной 
раз, возможно, он должен был 
раскрыть дело об умышленном 
убийстве или – что еще сложнее –  
выяснить, кем или чем был при-
чинён пожар.

В свете большого количества 
этих проблем, выявленных 
практикой, Ганс Гросс был шо-
кирован осознанием того, что на 
протяжении всех лет, проведен-
ных им в университете, он поч-
ти ничего не узнал о том, как 
установить факты, на которых 
он должен был основывать свое 
судебное решение. Даже при 
таких условиях, намного лег-
че для судьи квалифицировать  
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определенное преступное пове-
дение как кражу, умышленное 
убийство и т. д., чем устанавли-
вать факты, из которых следует  
выделить квалифицирующие 
признаки кражи, умышленного 
убийства и т. д., и доказать вину 
лица в преступлении.

Зная о недостаточной прак-
тической подготовке, получен-
ной будучи студентом в универ-
ситете, Ганс Гросс, благодаря 
своему трудолюбивому харак-
теру, тотчас принялся усилен-
но работать, восполняя этот 
пробел в образовании. В этом 
ему очень помогала его способ-
ность к точному умозаключе-
нию и старательному описа-
нию. С самого начала он был 
убежден, что цель поставлен-
ной задачи была не только в 
получении необходимых зна-
ний для себя, но и в устранении 
недостатка касательно каж-
дого студента-правоведа раз и 
навсегда.

На протяжении многих лет, 
посвященных кропотливой ра-
боте, он проверил каждое дело, 
им расследованное, на способ-
ность обеспечения результатов 
общей важности. С таким же 
рвением он превратил всякий 
допрос свидетеля или обвиняе-
мого в объект тонкого психоло-
гического исследования. Вна-
чале поддавались пониманию 
отношение допрашиваемого к 
своему окружению и его психи-
ческая структура для обеспече-
ния подходящего обращения 

с ним, чтобы получить макси-
мально возможное количество 
полезных данных в результате 
допроса. К тому же, было необ-
ходимо, обобщая опыт, получен-
ный в каждом конкретном слу-
чае, понять, какое психическое 
влияние оказывало на какое- 
либо допрашиваемое лицо насто-
ящее значение роли, играемой 
им в процессуальных действи-
ях. В связи с этим он ссылался 
на факт, хорошо известный каж-
дому практику, – например, по-
лицейский, допрашивая аресто-
ванного им нарушителя, ведет 
себя по другому, нежели во вре-
мя своего допроса в качестве сви-
детеля в суде.

На протяжении многих пло-
дотворных лет интенсивной 
практической деятельности су-
дебным следователем и позднее 
государственным обвинителем 
в Граце, Ганс Гросс приобрел 
огромный опыт. Он довольно 
охотно изучал огромное количе-
ство трактатов по физике, пси-
хологии, медицине и науке  
в целом. Он занимался микро-
скопией и фотографией, и про-
явил большой интерес к раз-
работке рентгеновских лучей, 
пребывавшей в то время на са-
мой ранней стадии. Изучая все 
эти объекты физико-техниче-
ских наук, он пытался выяс-
нить, в какой мере они могут 
помочь в расследовании преступ- 
ления. Так Ганс Гросс основал 
«Криминалистику» как специ-
альную полицейскую науку.
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Результат его тридцатилет-

ней деятельности в этом на-
правлении – публикация в 1893 
году его «Пособия для судебно-
го следователя». Учитывая ко-
личество и природу освещен-
ных проблем и практическую 
полезность, он превзошел все 
существующие на то время ра-
боты Питаваля (1735-1743), 
Ягеманна (1841), Аве-Лаллема-
на (1860), и Ломброзо (1878). 
Это было тесно связано с идея-
ми, имевшимися у Ганса Гросса 
при исполнении функций по от-
правлению правосудия.

По его мнению, криминали-
стическая деятельность была 
чисто исследовательской рабо-
той. Он рассматривал уголовное 
дело как научную проблему, ко-
торая должна быть разрешена 
судьей, имевшего в своем рас-
поряжении, кроме обладания 
максимально возможным стан-
дартом талантов, наилучшую 
техническую помощь и устрой-
ства, перенятые методы иссле-
дований без предположений. 

Необходимые знания могут 
быть получены только из специ-
ализированной литературы по 
различным сферам науки, кото-
рая на деле была почти вне до-
сягаемости студента-правоведа. 
Возможно иногда судья пытал-
ся воспользоваться такой лите-
ратурой, но даже в этом случае 
он навряд ли был в состоянии 
ее использовать, поскольку на-
учная формулировка была да-

леко за пределами простого 
понимания. Пособие, в связи  
с этим, предназначалось в по-
мощь. Язык, использованный 
Гансом Гроссом, был легок для 
понимания кем-либо со средним 
образованием.

Предлагая субъективные зна- 
ния определенного вида, он 
очень мастерски нашел пра-
вильные границы для защиты 
читателя от опасного поверх-
ностного знания. Относительно 
всех вопросов, по которым для  
судьи или полицейского сыщи-
ка было возможным консуль-
тировать эксперта, он только 
сделал утверждения общей важ-
ности, которые, не смотря на их 
краткость, дали полное поясне-
ние о возможности и степени по-
мощи, оказанной экспертом. Он 
разработал все детали относи-
тельно проблем общей тактики 
расследования или деятельно-
сти, относящейся к непосред-
ственной компетенции следова-
теля. Эта функциональная идея 
доминирует во всей книге.

Его пособие начинается с крат- 
кого пояснения личных и матери-
альных условий, необходимых 
для какой-либо деятельности в 
уголовном расследовании. Объек- 
тивность, усердие, знание при-
роды человека и любовь к прав-
дивости – основные моменты 
этого пояснения. Затем два фак-
тора, играющих наиболее важ-
ную роль в процессе обеспечения 
доказательства, описаны деталь-
но. В разделе с преимущественно  
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психологическим уклоном идет 
речь о допросе как искусстве ис-
пользования персонального до-
казательства. Следующие па-
раграфы касаются осмотра, 
являющегося основой для любо-
го позитивного материального 
доказательства.

Таким образом, заложена ос-
нова успешной деятельности по 
расследованию. В первой поло-
вине Особенной части идет речь 
о помощи, которую могут ока-
зать эксперты. Кроме судебной 
медицины она включает объек-
ты микроскопии, химию, фи-
зику, минералогию, зоологию, 
ботанику, антропологию и дак-
тилоскопию. Насколько широ-
ко мыслил Гросс, можно сделать 
вывод из факта, что более чем  
60 лет назад он посвящает спе-
циальный раздел сотрудниче-
ству с прессой и ее использова-
нию в раскрытии преступления.

Вторая половина Особенной 
части описывает индивидуаль-
ные способности и достоинства, 
которые обязан иметь успеш-
ный следственный судья. Она за-
ершается феноменологией пре-
ступности. Для Ганса Гросса 
само собой понятно, что успеш-
ным следователем может быть 
только следственный судья, хо-
рошо осведомленный о привыч-
ках преступников, средствах 
коммуникации и методах ра-
боты. Он считает необходимым 
наличие у судьи способности 
понимать способы, применен-
ные преступником для маски-

ровки своей личности, а также 
симуляции и тайные средства 
коммуникации. Он только озна-
комливает читателя с жаргоном 
и так называемыми «Zinкen» 
(графическими знаками инфор-
мации, имевшими большое зна-
чение для сравнительно боль-
шого количества неграмотных 
людей тех дней), но он также 
требует, чтобы следователи и 
судьи знали элементы шифро-
вания и дешифрования кодов.

Представляет научный инте-
рес то, что он был еще не в со-
стоянии упомянуть отдельную 
отрасль экспертов по огнестрель-
ному оружию, с которыми следо-
ватели могли бы проконсультиро-
ваться. Поэтому, по его мнению, 
общее образование судьи должно 
включать сферу баллистики, ко-
торая должна быть для него хо-
рошо известна, как составление 
рисунков, фотографирование, из-
готовление слепков и оттисков,  
и пояснение следов от ноги или 
инструмента, или обнаружение  
и фиксация следов крови.

Большое количество пред-
ставленного материала вначале 
воспрепятствовало системной 
ясности. Постепенно Ганс Гросс 
разработал термин «Кримина-
листика», используя его впер-
вые как подзаголовок в третьем 
издании своего пособия, на-
званного им «Система крими-
налистики». Термин «кримина-
листика» состоял из двух сфер 
науки, которые сегодня счита-
ются отличными друг от друга.  



Le Criminaliste Premier Imprimeur № 14/2017

80
п

е
р

в
о

п
е

ч
а

т
н

ы
й

К
Р

И
М

И
Н

А
Л

И
С

Т
Ъ

 №
 1

4
/2

0
1

7 Он включал феноменологию 
преступления с одной стороны,  
с другой – полицейскую науку.  
В последней он разграничил 
Уголовную Тактику и Кримина-
листическую Технологию.

Насколько полно Ганс Гросс 
восполнил чрезвычайно острый 
недостаток, основав эту науку, 
было доказано быстрым распро-
странением его книги. На мо-
мент его смерти в 1915 году кни-
га была опубликована в семи 
изданиях и переведена на ряд 
иностранных языков.

III
Хотя Ганс Гросс первона-

чально предполагал, что науч-
ное трактование преступления 
было, само по себе, ограничено 
предметом, включающим уго-
ловную феноменологию, поли-
цейскую науку и криминальную 
психологию, он начал понимать 
с момента публикации своего 
первого издания, что психоло-
гические проблемы требовали 
особого внимания. В 1897 году 
была опубликована «Крими-
нальная Психология» как вто-
рой значительный результат его 
научной работы, направленной 
на совершенствование расследо-
вания преступления. Она могла 
бы стать отдельным направле-
нием в науке о фактах уголов-
ного права и помочь познать че-
ловека и его природу, которая, 
как считал Ганс Гросс, была 
важнейшим объектом уголов-
ного производства.

Даже здесь его базис не был 
чистой теорией. Он пытал-
ся понять природу человека 
непредвзято. Поэтому он дал 
определение криминальной пси- 
хологии с чисто телеологиче-
ской точки зрения как резю-
ме всех объектов психологии, 
необходимых для работы кри-
минального следователя. Од-
нако как много бы речи не шло 
в его труде о психической при-
роде преступника, т.е. о пси-
хических мотивах, ведущих 
к преступлению, он, в пер-
вую очередь, посвящен психи-
ческим фактам, обыкновенно 
очень важным для уголовного 
производства.

Автор подходит к исследу-
емой проблеме с довольно об-
щей точки зрения. Прежде 
всего он пытается выделить че-
ловека со всеми его хорошими 
и плохими качествами, и пред-
угадывая концепции современ-
ной науки о выражении, он по-
свящает отдельные параграфы 
одежде, физиогномике и экс-
прессивной силе жестов, в осо-
бенности рук. Затем он исследу-
ет широкую сферу восприятия 
и феномен воли и чувства, игра-
ющих решающую роль в разви-
тии психических способностей. 
Отображая его богатый жиз-
ненный опыт, финальная гла-
ва представляет собой исследо-
вания видов реакции в кругу 
допрошенных лиц, учитывая 
пол, возраст, род занятий и при-
вычки. Между ними – эссе, как  
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размышления о лжи, сне, сно-
видении и опьянении, которые 
могут помочь понять ненор-
мальное поведение.

В «Криминальной Психоло-
гии» Ганс Гросс придержива-
ется мнения об обязательном 
применении общего порядка к 
исследованиям, как и в «Кри-
миналистике» в прямом смыс-
ле. Критерий любого прогрес-
са – тщательное наблюдение и 
описание фактов, а не их сме-
лое трактование. Он разрабо-
тал много новых методов веще-
ственного доказательства, но 
тем не менее он недооценивал 
большое значение, которое бы 
даже в будущем предавалось 
свидетельским показания. Он 
не собирался устранять из со-
временного процесса преобла-
дающий в его время вид дока-
зывания, а пытался отчетливо 
показать его границы и слабые 
стороны.

Инквизиция с ее правила-
ми доказывания сохранила свое 
положение и до тех дней. Под-
тверждение показаний свиде-
теля считалось абсолютной га-
рантией истины. Ганс Гросс 
пытался объяснить, что даже 
честный свидетель часто давал 
неправдивые показания. Благо-
даря Гансу Гроссу и проведен-
ным в этом направлении по его 
инициативе исследованиям, се-
годня известно каждому обыва-
телю, что показания свидетелей 
следует использовать только с 
очень большой осторожностью. 

В наши дни свидетелям не дове-
ряют слепо.

Более того, продвижение к 
психической основе любого про-
явления и его пояснению не- 
заинтересованным лицом, долж-
но стать основой для максималь-
ной ценности личного доказатель-
ства. Раз за разом он указывает, 
что ошибка свидетеля часто про-
исходит не по его неспособности, 
а является следствием неумело-
го допроса.

Кроме психологии допроса 
книга содержит в равной мере де-
тальное психологическое тракто-
вание приговоров, вынесенных 
судьями.

Чем больше Ганс Гросс убеж-
дался проведенными многочис-
ленными наблюдениями раз-
личных сфер наук на предмет 
полезности источников для рас-
следования преступлений, тем 
больше он понимал, что для че-
ловека было невозможным до-
быть эти сокровища. Проблема 
не могла быть решена аккуму-
лированием индивидом знаний, 
что превосходило бы его воз-
можности. Благоприятное из-
менение фундаментальной важ- 
ности можно было ожидать лишь 
от хорошо спланированной ко-
мандной работы экспертов.

В глазах Ганса Гросса одним 
из наиболее важных условий 
для создания такого сотрудни-
чества было существование пе-
чатного органа с единственной 
целью – культивация научных 
исследований преступления  
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полагалось, что этот орган не 
должен был целиком служить 
только его любимому предме-
ту “Криминалистика”, под ко-
торой он понимал на то вре-
мя уголовную феноменологию, 
полицейскую науку и крими-
нальную психологию, а и сде-
лал бы преступную личность 
как феномен общества и объект 
режима содержания в пенитен-
циарии, главной темой дискус-
сии. Было бы неправильным 
сказать, что Ганс Гросс заслу-
жил исключительную благо-
дарность за разработку науки 
реальных фактов в уголовном 
производстве. Применение на-
учных представлений к сужде-
нию о явлениях, доселе рассмат- 
ривавшихся с юридических ас- 
пектов, было характерной чер-
той того времени.

Существовали революцион-
ные теории Чезаре Ломброзо в 
Италии, выделявшие преступ-
ника из единственно юридиче-
ского суждения того времени, 
и подававшие его как биологи-
ческий факт для научного ис-
следования. В немецкой уголов-
ной юриспруденции Франц фон 
Лист основал социологическую 
школу, утверждающую, что при 
применении наказания большее 
внимание следует уделять лицу, 
совершающему преступление, 
нежели самому преступлению. 
В его глазах преступник был фе-
номеном, созданным окружаю-
щей средой.

Как и Ганс Гросс, он был ро-
дом из Австрии. Родился в Вене 
в 1851 году, его отец был Гене-
ральным прокурором. В ка- 
честве молодого преподавателя 
он работал в Граце в 1876-1878 
годах. С тех пор два пионера 
современного уголовного пра-
ва и судопроизводства успеш-
но продолжали сотрудничество, 
каждый решительно способ-
ствуя реорганизации права и 
отправления правосудия, в со-
ответствии со своими личными 
способностями.

В той мере, в которой Гансу 
Гроссу не хватало системной яс-
ности, ее вносил великий уче-
ный уголовного права Франц 
фон Лист. Он впервые разрабо-
тал обобщенную систему общего 
уголовного правоведения. Кри-
миналистика в широком смыс-
ле, как основанная Гансом Грос-
сом, заняла твердую позицию 
точной науки в системе Листа.

IV
Ганс Гросс со своей сторо-

ны не ограничивал себя кри-
миналистикой и криминаль-
ной психологией, но также 
поставлял ценный строитель-
ный материал для величествен-
ного строения уголовной этио-
логии, воздвигнутого Францем 
фон Листом, учитывающим в 
равной мере личные качества и 
окружающую среду. Во времена 
Адольфа Ленца, его преемника 
на должности профессора в Гра-
це, современная криминальная  
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биология стала следствием их 
синтеза.

В уголовном праве было от-
влечено внимание всего лишь 
от чисто юридического решения 
к человеку, раскрывая все су-
щественные проблемы. В связи 
с этим было очевидно, что так-
же в курсе уголовного произ-
водства большую значимость 
следовало бы предоставить дей-
ствующему лицу, нежели прос- 
то юридической процедуре. 
Также как и Франц фон Лист, 
основавший соответствующий  
печатный орган под назва- 
нием “Zeitschrift für die gesamte 
Strafrechtswissenschaft”  (Жур-
нал Общего Уголовного Право-
ведения) в 1880 году, который 
он лично и его коллеги из “Union 
international de droit penal” ис-
пользовали в качестве рупо-
ра последующие два десятиле-
тия, в сентябре 1898 года Ганс 
Гросс представил свой “Archiv 
für Kriminalanthropologie und 
Kriminalistik” (Архив Крими- 
нальной Антропологии и Крими- 
налистики).

Во вступлении он заявил, что 
одной из важнейших задач этого 
нового Журнала было известить 
о результатах наблюдений, ка-
сающихся и криминальной ан-
тропологии и криминалисти-
ки, а также собрать материал, 
классифицировать его и прове-
рить на предмет возможности и 
степени использования для уго-
ловного права. Упоминая разо-
чарования, следовавшие за тео- 

риями Ломброзо, принятые вна-
чале как открытие, он писал, 
что эти две сферы науки были 
слишком молодыми для того, 
чтобы делать выводы из собран-
ного материала и извлекать нео-
споримые результаты.

Касательно криминальной 
психологии, то важнейшей зада-
чей этого нового Журнала было 
выяснить причины, по которым  
из числа свидетелей, экспертов 
и судей каждый имел разное по-
нятие одного и того же события. 
Больше всего он хотел показать 
важность предвзятого мнения, 
огрехов памяти и органа восприя-
тия. Последнее, не менее важное, 
необходимо было узнать и распо- 
знать различные виды умыш-
ленной и патологической лжи.

В сфере криминалистики 
должны были быть указаны воз-
можности использования таких 
экспертов, как врачи, химики-
аналитики, физики, зоологи, 
ботаники, минералоги, микро-
скописты, фотографы, экспер-
ты по почерку и баллистике, 
или ремесленники. Но и юрист 
должен быть услышан. Он дол-
жен информировать экспертов 
о проблемах, возникающих на 
практике и сообщать о возмож-
ностях усовершенствованного 
расследования преступления, 
как следствия обмена опытом  
с представителями других от-
раслей науки.

На момент его смерти в 1915 
году было издано шестьдесят  
пять томов Архива. В данное 
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7 время журнал редактируется  
Робертом Гейндлем и насчитыва-
ет 117 томов. После смерти Ган-
са Гросса он упрощенно называ-
ется «Архив Криминологии».

Вся эта научная основопола-
гающая работа исключительно-
го уровня была доведена Гансом 
Гроссом до конца во время ис-
полнения им обязанностей су-
дьи и прокурора. Он не уходил 
в отставку до 51 года. После он 
целиком посвятил себя научно-
исследовательской работе.

Не смотря на отсутствие прак-
тики преподавания в Универси-
тетах до этого, он в 1898 году был 
назначен Ординарным Профес-
сором Уголовного Права и Про-
цесса в Университет Черновиц1, 
который на тот момент был Ав-
стрийским, а сегодня находит-
ся в Советском Союзе. Пять лет 
спустя он был приглашен в Уни-
верситет Праги, где работал в том 
же качестве два года. В 1905 году 
он вернулся в Грац для заведо-
вания кафедрой в Университете 
родного города. Его научная де-
ятельность здесь была настоль-
ко успешной по природе, что имя 
его стало хорошо известным да-
леко за пределами его родной 
страны.

В те дни его наибольшим же-
ланием была разработка «Архива 
Криминальной Антропологии и 
Криминалистики», который бы-
стро распространился за пределы 
немецкоязычных стран. Благо-

1 Переводчик: Czernowitz – название города 
Черновцы во времена Австро-Венгрии.

даря своим обязанностям препо-
давателя, он уделял повышен-
ное внимание Уголовному Праву  
и Отправлению Правосудия.

Его ум был занят догмати-
ческими и криминалистиче-
скими проблемами, а также 
криминальной политикой. Свое-
образным результатом этого сою-
за мыслей можно назвать книгу 
«Подделка Раритета», опубли-
кованную в 1901 году. Тут он 
получил шанс зарекомендовать 
себя великим ценителем искус-
ства. Эта книга должна была 
также показать стимулы, ко-
торые была способна получить 
криминальная политика от глу-
бинного знания фактов, долж-
ных регулироваться правом.

Его последний фундамен- 
тальный труд был посвящен ме-
дицинскому эксперту.  Том, объе-
мом почти в тысячу страниц, был 
издан в 1908 году под названием  
«Криминалистическая Деятель-
ность и Должность Врача». Он 
информировал медицинского  
эксперта о помощи, которую он 
мог бы получить от современ-
ной криминалистики и психо-
логии при постановке диагноза. 
В то время, когда пособие было 
предназначено для судебного 
следователя с целью привлече-
ния внимания юриста к работе 
эксперта, цель этой книги была 
совсем иная. Эксперту следо-
вало бы узнать, какую помощь 
он возможно мог бы ожидать 
от юриста и в какой мере юрист 
рассчитывал бы на него.
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V
Благодаря широте взгля-

дов Австрийской Власти в сфе-
ре Образования его работа на 
протяжении жизни была так 
или иначе вознаграждена – ког-
да ему удалось открыть Инсти-
тут Криминалистики в Грацком 
университете в 1912 году. Та-
ким образом впервые был осно-
ван университетский центр для 
образовательных и исследова-
тельских целей, в котором науч-
но рассматривались проблемы, 
вызванные преступлением и не-
обходимость его преследования. 
Новый Институт был полным 
успехом.

В первую очередь он служил 
культивации тех вспомогатель-
ных отраслей науки, которые 
пребывают в прямой связи с Уго-
ловным Правом. Там проводи-
лись пропедевтические лекции 
для студентов-правоведов в рус-
ле их общего курса обучения на 
юридическом факультете. Они 
изучали индивидуальные и соци-
альные причины преступления, 
а именно  уголовную биологию 
в современной терминологии; 
дальнейшими предметами были 
психология уголовного процес-
са, уголовная статистика и кри-
миналистика как феноменоло-
гия преступности и полицейская 
наука. Кроме того проводились 
периодические курсы для со-
действия практическому обуче-
нию всех сотрудников полиции и 
суда, привлеченных к преследо-
ванию преступления.

В стенах Института была ос-
нована учебная коллекция кри-
минологически значимых объ-
ектов. Она состояла из тайных 
средств коммуникации пре-
ступников, знаков их суеверий, 
средств их преступной деятель-
ности, следов и знаков их пребы-
вания в тюрьме. Таким образом, 
собранный материал был огром-
ной визуальной помощью для 
криминологической исследова-
тельской работы и обучения.

При Институте был отдел до-
казательств, который вскоре 
всеми Институтами Расследо-
вания, занимавшимися совре-
менной криминалистической 
техникой, стал считаться об-
разцом. Вскоре он стал важным 
помощником в решении всех 
проблем трасологии, особенно 
касательно сравнения образцов 
почерка, подделки и иденти-
фикация оружия и орудий для 
взлома. Таким образом был воз-
двигнут мост от науки к практи-
ке, в результате чего обе сферы 
интереса и активности полу-
чили переменночередующееся 
преимущество.

Призыв, сделанный Францем  
фон Листом и Гансом Грос-
сом, о включении науки о фак-
тах преступления и наказания в 
университетские курсы по пра-
ву, вскоре стал общей частью 
австрийского уголовного право-
ведения. Юридические факуль-
теты Австрийских Университе-
тов, в особенности Институты 
Криминологии Университетов 
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7 в Граце и Вене, занимаются фе-
номенологией преступности, 
криминальной тактикой, пси-
хологией уголовного процесса, 
полицейской наукой и всеми 
теми предметами, охваченны-
ми термином «Криминология» 
в Америке.

Развитие, начатое Гансом 
Гроссом, имело в некоторой сте-
пени основное значение для Ав-
стрии, поскольку Судебному 
Следователю, учитывая тяж-
кие преступления, нашим зако-
нодательством предписывалось 
быть в участке, и, кроме того, в 
больших городах, где были ор-
ганизованы полицейские под-
разделения, юристам были вве-
рены все вопросы уголовного 
расследования.

Таким образом, например,  
в пределах штаб-квартиры по-
лиции Вены около 150 юристов, 
не считая около 1000 работни-
ков УУР (CID)1, вовлеченных 
в преследование и превенцию 
преступления. Все они обяза-
ны элементарной подготовкой  
к криминалистической прак-
тике фундаментальным идеям 
Ганса Гросса.

VI
Особым даром Ганса Грос-

са было уяснение с поразитель-
ной способностью возможности 
и объема общего использова-
ния его практического и теоре-
тического опыта в расследова-

1 Переводчик: УУР (CID) – Управление уго-
ловных расследований.

нии преступления и обращения 
с людьми. Любая прогулка, лю-
бой разговор с соседом, не взи-
рая со старшим или младшим 
по званию, работником или по-
путчиком, любое произведе-
ние искусства и литературы для 
него были полезным стимулом. 
Во всех его книгах нет призна-
ка скучной теории, а есть посто-
янный поток непосредственного 
опыта.

Ганс Гросс зависел от само- 
обучения. Он никогда не пы-
тался добиться закругления 
системы своей науки, а был 
преимущественно занят при-
обретением опыта, способно-
го помочь ему и его обученным 
друзьям побороть трудности, 
возникающие в результате не-
достаточной подготовки к кри-
миналистической практике. 
На протяжении 30 лет его де-
ятельности в качестве судьи, 
осуществлявшейся в качестве 
председателя Сената Апелля-
ционного Суда в Граце, он оз-
накомил целое поколение мо-
лодых судей со своей наукой о 
фактах. Для них он был не так 
учителем, как отеческим дру-
гом. Его книги написаны не пе-
дантным школьным наставни-
ком, а при каждой возможности 
иллюстрированы интересны-
ми примерами. Кто бы их не чи-
тал, находится в счастливом по-
ложении получения щедрого 
понимания о сокровищах, со-
бранных успешным коллекци-
онером в течении жизни.
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После смерти Ганса Гросса 
9 декабря 1915 года, его наука 
была оставлена нам, как крепко  
возведенное величественное  зда-
ние. Оно противостояло всем бу-
рям времени, и сегодня, спустя 

40 лет после его смерти, крими-
налистика единодушно признана 
в теории и практике. Это надеж-
да каждого противоправно подо-
зреваемого лица, ее боится любой 
преступник, осознающий вину.

Литература:
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“Archiv für Kriminologie” (Archives for Criminology).
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СОВЕТСКИЙ УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС 
И КРИМИНАЛИСТИКА*

Мориц ГРОДЗИНСКИЙ**

* Вопросы криминалистики № 1-2 (16-17) // Всесоюзный научно-исследовательский институт 
криминалистики Прокуратуры Союза ССР. – М.: Государственное издательство Юридической 
литературы, 1961. – С. 5-20.
** Grodzinskiy M. Soviet Criminal Procedure and Criminalistics // Voprosy kriminalistiki. – 
Questions of Criminalistics. – 1961. – Vol. 1-2 (16-17). – P. 5-20.

Советская криминалистика 
прошла долгий путь своего раз-
вития, имеет свою историю и 
значительные достижения. Вмес- 
те с тем в криминалистике есть 
еще много недостаточно раз-
работанных вопросов, требую-
щих своего разрешения. Один 
из них – это теоретически и 
практически важный вопрос о 
взаимосвязи криминалистики 
и уголовного процесса.

Советский уголовный про-
цесс – это основанная на прин-
ципах социалистического де-
мократизма и направленная на 
осуществление целей социали-
стического правосудия деятель-
ность органов расследования, 
прокуратуры и суда, заключа-
ющаяся в исследовании и разре-
шении уголовных дел и протека-
ющая в определенном порядке, 

установленном законом. И когда 
следователь допрашивает сви-
детелей и обвиняемых, осмат- 
ривает место совершения пре-
ступления, производит обыск и 
выполняет другие необходимые 
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по делу следственные действия, 
он осуществляет процессуальную 
деятельность в отдельных ее мо-
ментах. При этом следователь, 
конечно, руководствуется со-
ответствующими нормами уго-
ловно-процессуального права, 
но не только ими.

Закон (ст. ст. 14, 15 Основ уго-
ловного судопроизводства Со-
юза ССР и союзных республик) 
требует всестороннего, полного  
и объективного исследования 
каждого уголовного дела и пере-
числяет важнейшие факты, яв-
ляющиеся предметом этого ис-
следования, но он не указывает, 
какие и в какой последователь-
ности целесообразно выполнять 
отдельные следственные дей-
ствия, для того чтобы были над-
лежаще выяснены все обстоя-
тельства каждого данного дела. 
Закон (ст. ст. 143-154 УПК 
РСФСР 1960 года1) устанавли-
вает общие условия и порядок 
допроса обвиняемого, но не ука-
зывает и не может указывать, 
какие и в какой последователь-
ности целесообразно ставить во-
просы обвиняемому, признав-
шему себя виновным, и какие —  
обвиняемому, отрицающему свою 
вину. Определяя порядок до-
проса свидетеля, закон (ст. 158 
УПК РСФСР) требует, чтобы 
следователь сначала выслушал 
связный рассказ допрашивае-
мого о всех известных ему об-

1 В дальнейшем при ссылках на статьи УПК 
РСФСР будут иметься в виду статьи УПК 
РСФСР 1960 года.

стоятельствах по данному делу 
и лишь затем ставил ему вопро-
сы, но ничего не говорит о том, 
в каких случаях нужно ста-
вить вопросы, уточняющие, 
контрольные, дополнительные  
и т. д. Равным образом нормы  
уголовно-процессуального пра-
ва (ст.ст. 167-177 УПК РСФСР) 
формулируют только общие по-
ложения, относящиеся к про-
изводству обыска, но не опреде-
ляют особенности производства 
обыска в закрытом помеще-
нии, на открытой местности, 
обыска личного. Все такие пра-
вила, относящиеся к плани-
рованию следствия, к тактике 
допроса свидетелей и обвиняе-
мых, к производству осмотра и 
обыска я других следственных 
действий, представляют собой 
положения, выработанные кри-
миналистикой и имеющие ха-
рактер определенных рекомен-
даций. Вместе с тем положения 
эти, не являющиеся правовы-
ми нормами, приобретают в уго-
ловном процессе чрезвычайно 
важное значение, так как пра-
вильное их применение явля-
ется одним из основных усло-
вий успешного расследования 
уголовных дел. Если при про-
изводстве какого-либо след-
ственного действия, например 
осмотра, будут игнорированы 
выработанные криминалисти-
кой положения, то результаты 
данного следственного действия 
фактически могут оказаться ли-
шенными доказательственного  
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останется неполно и непра-
вильно исследованным. В след-
ственной практике сравнительно  
редко встречаются случаи, когда 
следователь допустил бы прямое, 
грубое нарушение статей УПК, 
определяющих порядок допро-
са свидетелей и обвиняемых или 
порядок производства обыска и 
осмотра. Но та же практика дает 
ряд примеров ошибок предвари-
тельного следствия, которые объ-
ясняются именно тем, что эти 
процессуальные. формы были 
внешне соблюдены, действия же 
следователя были с точки зре-
ния требований криминалисти-
ки произведены неправильно. 
Поэтому процессуальная дея-
тельность следователя опреде-
ляется одновременно как нор-
мами уголовно-процессуального 
права, так и базирующимися на 
них и научно обоснованными 
положениями, выработанными 
криминалистикой.

Положения советской крими-
налистики находят свое приме-
нение в уголовном процессе не 
иначе, как в пределах и формах, 
установленных уголовно-процес-
суальным законом, на основании 
требований закона и в строжай-
шем с ним соответствии. Тем са-
мым уголовно-процессуальный 
закон создает правовое основание 
для положений криминалисти-
ки. С другой стороны, положе-
ния эти детализируют конкрет-
ное содержание, регулируемое 
правом процессуальной деятель-

ности следователя. В этом взаи-
модействии уголовно-процессу-
альных норм, с одной стороны, 
и положений криминалистики – 
с другой, находит реальное свое 
выражение их взаимосвязь, на 
основе которой те и другие, взя-
тые в своей совокупности, обеспе-
чивают отыскание объективной 
истины и правильное разреше-
ние уголовных дел путем всесто-
роннего, полного и объективного 
их исследования. 

Советская криминалистика,  
обеспечивающая конкретное со-
держание процессуальной дея-
тельности следователя и целе-
направляющая следственные 
действия, тем самым обогаща-
ет уголовный процесс, служит 
успешному осуществлению за-
дач, поставленных ст. 2 Основ уго-
ловного судопроизводства Союза 
ССР и союзных республик. В этом 
смысле следует признать впол-
не обоснованным мнение проф. 
С. А. Голунского о том, что «...не-
которые элементы криминали-
стики в уголовном процессе обога-
щают уголовный процесс...»1.

Однако данное положение, в 
основе своей правильное и бес-
спорное, требует существенной 
оговорки. Самое возникновение 
советской криминалистики и 
последующее ее развитие опре-
делялись главным образом нуж-
дами и задачами предваритель-
ного расследования, и такой 

1 «Советская криминалистика на службе 
следствия», вып. VII, 1956. – С. 163.
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она остается, по сути, до настоя-
щего времени. Об этом наглядно 
свидетельствует почти вся кри-
миналистическая литература  
и, в частности, литература учеб-
ная. Например, изданный в 
1950 году учебник определяет 
криминалистику как науку «о 
технических и тактических при-
емах и средствах обнаружения, 
собирания, фиксации и исследо-
вания судебных доказательств, 
применяемых для раскрытия 
преступлений...»1. Говоря о су-
дебных доказательствах, авторы 
тем самым, казалось бы, распро-
страняют положения кримина-
листики на весь уголовный про-
цесс в целом, но в то же время 
центр тяжести это определение 
переносит на доказательства, 
применяемые для раскрытия 
преступлений, которое являет-
ся, как известно, задачей преж- 
де всего стадии предварительно-
го расследования. Позднее же 
изданные учебники идут еще 
дальше и сферу применения по-
ложений криминалистики пря-
мо ограничивают только пред-
варительным расследованием. 
Так, учебник Всесоюзного юри-
дического заочного института от-
крывается указанием на то, что 
«советская криминалистика яв-
ляется наукой о раскрытии и 
расследовании преступлений»2. 
Равным образом учебник юри-
дического факультета МГУ и 

1 Криминалистика», ч. I, М., 1950. – С. 4.
2 «Советская криминалистика», ч. I, М., 
1958. – С. 3.

Всесоюзного научно-исследо-
вательского института крими-
налистики Прокуратуры СССР 
определяет криминалистику как 
науку «...о расследовании пре-
ступлений в целях их раскрытия 
и предупреждения»3.

Выработанные криминали-
стикой положения, относящи-
еся к тактике, технике и методи-
ке расследования преступлений, 
теснейшим образом связаны с со-
ответствующими вопросами до-
казывания в советском уголовном 
процессе. А так как доказыва-
ние происходит в первую очередь 
в стадии предварительного рас-
следования, выводы и материа-
лы которого служат исходным 
моментом и основанием судебно-
го разбирательства, то кримина-
листика с момента ее возникно-
вения и занялась прежде всего 
вопросами собирания и иссле-
дования средств доказывания  
в предварительном расследова-
нии. В этом же направлении идет 
развитие советской криминали-
стики и до настоящего времени.

Между тем доказывание в 
уголовных делах далеко не ис-
черпывается предварительным 
расследованием. В судебном раз-
бирательстве собирание новых 
фактических данных происхо-
дит лишь в некоторых случаях 
(по общему правилу – в дополне-
ние к тем, которые были собра-
ны предварительным расследо-
ванием). Зато исследование всех 

3 «Криминалистика», ч.I, М., 1959. – С. 5.
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ранее собранных, так и допол-
нительно полученных судом, со-
ставляет самую сущность судеб-
ного следствия и происходит в 
значительно более развернутом 
виде по сравнению со стади-
ей предварительного расследо-
вания. Отсюда вся теоретиче-
ская и практическая важность 
разработки тактики судебно-
следственных действий. Закон  
(ст. ст. 280-287 УПК РСФСР) 
относительно подробно опреде-
ляет порядок допроса подсуди-
мых, свидетелей, потерпевших 
в судебном следствии, но он, ко-
нечно, не формулирует такти-
ческие приемы этого допроса, 
который имеет такое важное, а 
иногда даже решающее значение 
для получения правильных све-
дений по делу и для правильной 
оценки показаний, данных под-
судимым, потерпевшим и сви-
детелями суду. Правда, в лите-
ратуре встречаются некоторые, 
относящиеся к этому вопросу, 
высказывания, но они, по сути, 
сводятся к отдельным советам 
и рекомендациям, предназна-
ченным для прокурора и защит-
ника как участников судебного 
разбирательства. Научно же раз-
работанных и сведенных в систе-
му положений криминалистики, 
которые определяли бы такти-
ку допроса в судебном следствии, 
все еще не имеется.

Следственный эксперимент, 
как говорит само название, про-
изводится в стадии предвари-

тельного расследования. Но 
практика знает случаи, когда не-
обходимость производства экс-
перимента возникает при рас-
смотрении дела в суде, и тогда 
приобретает существенное зна-
чение тактика проведения та-
кого «судебного эксперимента», 
который имеет, конечно, свои 
особенности, отличающие его от 
эксперимента следственного1.

Криминалистика обстоятель- 
но освещает вопросы, связанные 
с производством осмотра в ста-
дии предварительного расследо-
вания, но в то же время остаются 
в стороне вопросы тактики осмо-
тра, производимого судом, хотя 
данное судебное действие прямо 
предусмотрено законом (ст. 293 
УПК РСФСР), имеет свою спец-
ифику и в ряде случаев встреча-
ется на практике.

Только в немногих случаях за-
трагиваются в литературе ука-
занные вопросы2, а между тем их 
разработка и освещение составля-
ют важную и неотложную зада-
чу советской криминалистики.

1 Вопросам тактики судебного эксперимен-
та посвящена публикуемая в настоящем но-
мере статья Р. С. Белкина (Вопросы кри-
миналистики № 1-2 (16-17) // Всесоюзный 
научно-исследовательский институт крими-
налистики Прокуратуры Союза ССР. – М.: 
Государственное издательство Юридиче-
ской литературы, 1961).
2 См. К. Гарин, Криминалистику на службу су-
дебному следствию, «Социалистическая за-
конность» 1955 г. № 9; Н. Гуковская, Право 
суда на производство следственного экспери-
мента («Советская юстиция» 1958 г. № 4; А. 
Ароцкер, Шире использовать в суде кримина-
листику («Советская юстиция» 1960 г. № 11).
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Обогащая своими положени-
ями уголовно-процессуальную 
деятельность, криминалистика 
оказывает влияние и на разра-
ботку правовых норм, регули-
рующих эту деятельность.

Уголовно-процессуальный за-
кон по сущности своей не может, 
как говорилось выше, содер-
жать положения, исчерпываю-
ще определяющие тактические 
приемы производства след-
ственных и судебных действий. 
Разработка соответствующих 
детальных рекомендаций и от-
носится к области криминали-
стики. Наряду с этим некоторые 
выработанные советской кри-
миналистикой и проверенные 
многолетней практикой такти-
ческие приемы являются бес-
спорными и важными, служат 
одним из основных условий эф-
фективности соответствующих 
процессуальных действий, и не-
соблюдение их лишает эти про-
цессуальные действия доказа-
тельственного значения. В этом 
случае такие положения кри-
миналистики целесообразно за-
крепить в законе и тем самым 
сделать их обязательными к ис-
полнению правовыми нормами.

Интересный пример такого  
закрепления в законе некото-
рых отдельных, выработанных 
криминалистикой, тактических 
приемов представляют собой но-
вые уголовно-процессуальные 
кодексы Узбекской ССР, Казах-
ской ССР, РСФСР и других рес- 
публик. Ранее действовавшие 

УПК союзных республик были 
изданы в период, когда совет-
ская криминалистика только 
возникла и делала свои первые 
шаги, поэтому в кодексах еще 
не могли получить своего выра-
жения какие-либо выработан-
ные криминалистикой тактиче-
ские приемы производства тех 
или иных следственных дей-
ствий. В настоящее время в дан-
ной области происходят измене-
ния. В частности, УПК РСФСР  
(ст. 158), УПК Казахской ССР 
(ст. 149)1, устанавливая порядок 
допроса свидетелей и повторяя 
все ранее известные советскому 
уголовно-процессуальному за-
конодательству положения, су-
щественно дополняют их и ука-
зывают, что наводящие вопросы 
не допускаются. Равным обра-
зом, если ст. ст. 137, 163 УПК 
РСФСР 1923 года (и соответ-
ствующие статьи ранее действо-
вавших УПК других союзных 
республик) ограничивались 
только кратким указанием, что 
«...в случае надобности, следо-
ватель устраивает очную ставку 
между обвиняемыми, а также 
между обвиняемыми и свидете-
лем» и между свидетелями, то 
новые кодексы подробно регу-
лируют порядок очной ставки, 
закрепляя ряд выработанных 

1 Здесь и далее при использовании в качестве 
примеров ссылок на новые УПК отдельных 
союзных республик имеются в виду, по-
скольку иное не оговорено, и соответствую-
щие статьи УПК и других союзных респуб- 
лик, содержащие аналогичные нормы.
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ложений, относящихся к дан-
ному следственному действию. 
Согласно ст. ст. 162, 163 УПК 
РСФСР и ст. ст. 152, 153 УПК 
Казахской ССР порядок произ-
водства очной ставки определен 
в настоящее время следующим 
образом: следователь или лицо, 
производящее дознание, присту-
пая к допросу на очной ставке, 
спрашивает лиц, между которы-
ми производится очная ставка, 
знают ли они друг друга и в ка-
ких отношениях находятся меж-
ду собой. Затем им поочеред-
но предлагается дать показания 
по тем обстоятельствам, для вы-
яснения которых производится 
очная ставка. После дачи пока-
заний каждому из допрашивае-
мых могут быть заданы вопросы. 
Лица, между которыми произво-
дится очная ставка, могут с раз-
решения допрашивающего за-
давать вопросы друг другу, что 
отмечается в протоколе. Оглаше-
ние показаний, данных участни-
ками очной ставки на предыду-
щих допросах, допускается лишь 
после дачи ими показаний на оч-
ной ставке и записи их в прото-
коле. В протоколе очной ставки 
показания допрашиваемых лиц 
записываются в той очередности, 
в какой они давались. Каждый 
участник очной ставки подписы-
вает свои показания.

Советская криминалистика 
давно уже создала новые разно-
видности письменных доказа-
тельств: чертежи, планы мест-

ности и различные фотоснимки, 
а также ввела в процессуальный 
обиход своеобразные произво-
дные вещественные доказатель-
ства в виде оттисков и слепков 
следов, имеющих важное зна-
чение для правильного рассле-
дования и разрешения уголов-
ных дел. Ранее действующим 
уголовно-процессуальным за-
конодательством они предусмо-
трены не были и только теперь 
происходит восполнение этого,  
несомненно существенного, про-
бела. В ст. 179 УПК РСФСР ука-
зывается, что «...в необходимых 
случаях следователь произво-
дит при осмотре измерения, фо-
тографирование, составляет 
планы и схемы, изготавливает 
слепки и оттиски следов...». Го-
воря о следственном экспери-
менте, ст. 183 УПК РСФСР от-
мечает, что «...следователь в 
необходимых случаях произво-
дит измерения, фотографиро-
вание, составляет планы и схе-
мы...». Кроме того, УПК РСФСР 
в ст. 141 оговаривает, что к про-
токолу следственного действия 
«...могут быть приложены фо-
тографические снимки, планы, 
схемы, слепки и оттиски сле-
дов. В этих случаях в протоколе 
должна иметься соответствую-
щая ссылка» (ст. 141). Анало-
гичные постановления имеются 
в других уголовно-процессуаль-
ных кодексах союзных респуб- 
лик (например, ст. ст. 162 и 166 
УПК Узбекской ССР; ст. ст. 129, 
133 УПК Казахской ССР).
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Большое влияние оказала со-
ветская криминалистика на раз-
витие следственного эксперимен-
та и предъявление лиц и вещей 
для опознания.

В первый период истории со-
ветского уголовного процесса оба 
эти следственные действия еще 
не занимали сколько-нибудь зна-
чительного места в практике. 
Предъявление лиц и вещей для 
опознания сопровождало собой 
допрос потерпевших и свидетелей 
и рассматривалось лишь как один 
из моментов этого допроса; что же 
касается следственного экспери-
мента, то там, где он встречался, 
он был тесно связан с осмотром 
места происшествия и являл-
ся как бы составной его частью.  
В этом причина того, что ранее 
действовавшие уголовно-процес-
суальные кодексы не упоминали 
ни о следственном эксперименте, 
ни о предъявлении лиц и вещей 
для опознания. Ничего не гово-
рила о них долгое время и процес-
суальная литература, в частно-
сти литература учебная. Учебник 
советского уголовного процесса 
проф. М. О. Строговича, в течение 
ряда лет являвшийся единствен-
ным руководством для студентов-
юристов и пользовавшийся впол-
не заслуженным признанием, не 
содержал в себе, в более ранних 
изданиях (1938 и 1940 годов), ни-
каких указаний на следственный 
эксперимент и на предъявление 
лиц и вещей для опознания.

Иным было положение ве-
щей в литературе криминали-

стической. Учебник криминали-
стики (изд. 1935 года, кн. I., стр. 
202) уже говорит о проверке сви-
детельских показаний «посред-
ством специально проводимых 
опытов (например, можно ли ви-
деть с данного места то, о чем го-
ворит свидетель, можно ли прой-
ти в указанный срок известное 
расстояние, можно ли слышать 
разговор через перегородку в 
помещении и т. п.)». Большое 
внимание уделяет тот же учеб-
ник предъявлению для опозна-
ния (разд. «Опознание личности 
и очная ставка», стр. 226-239).  
В учебнике криминалистики из-
дания 1938 года наряду с разде-
лом, где идет речь об опознании 
и очной ставке, уже имеется раз-
дел, специально посвященный 
следственному эксперименту. 
Излишне напоминать, какое ме-
сто занимает рассмотрение обо-
их этих следственных действий 
во всех позднейших учебниках 
криминалистики.

Как было уже указано, воз-
никновение предъявления лиц 
и вещей для опознания связано 
с допросом свидетелей и потер-
певших, а следственного экспе-
римента – с осмотром места про-
исшествия. Это сохранилось до 
настоящего времени и отрази-
лось в некоторых встречающихся  
в литературе определениях 
обоих этих следственных дей-
ствий. Вот некоторые приме-
ры. В «Настольной книге сле-
дователя» (изд. 1949 года, стр. 
282) говорится о «допросе при  
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ме допроса. В учебном пособии 
по советскому уголовному про-
цессу (изд. 1953 года, стр. 152) 
предъявление для опознания 
определяется как особая форма 
допроса, где «допрашиваемому 
предъявляются для опознания 
люди или вещи». Эту формули-
ровку без каких-либо изменений 
полностью повторяет и учебник 
«Советский уголовный процесс» 
(изд. 1956 года, стр. 142) под 
редакцией проф. Д. С. Карева.  
Следственный же эксперимент 
указанное учебное пособие (изд. 
1953 года, стр. 159) определяет  
как разновидность осмотра, а 
учебник (изд. 1956 года, стр. 147), 
хотя и не говорит уже о разновид-
ности осмотра, но и не подчерки-
вает процессуальную природу 
следственного эксперимента как 
самостоятельного следственного 
действия.

Проф. М. А. Чельцов в учеб-
никах советского уголовно-
го процесса (изд. 1948 года,  
стр. 387; изд. 1951 года, стр. 252) 
называет предъявление для 
опознания особым следствен-
ным действием и отмечает, что 
с психологической точки зрения 
условия предъявления для опоз-
нания резко отличаются от ус-
ловий допроса свидетелей. Ка-
залось бы, что отсюда возможен 
только один вывод: именно, что 
предъявление лиц и вещей для 
опознания по своей процессуаль-
ной природе существенно отли-
чается от допроса. Между тем, по 

мнению проф. М. А. Чельцова, 
предъявление для опознания сле-
дует с юридической стороны счи-
тать допросом свидетеля. Полу-
чается, что предъявление лиц и 
вещей для опознания, будучи по 
существу особым следственным 
действием, является в то же вре-
мя по своей процессуальной при-
роде лишь допросом свидетеля. 
Непоследовательность позиции, 
занимаемой в этом вопросе проф. 
М. А. Чельцовым, представляет-
ся совершенно очевидной.

Говоря о следственном экспе-
рименте, проф. М. А. Чельцов 
в учебниках (изд. 1948 года,  
стр. 389; изд. 1951 года, стр. 271) 
отграничивает его от осмотра, 
однако определяет следствен-
ный эксперимент не как самосто-
ятельное следственное действие, 
а лишь как особый тактический 
прием следствия, оформляю-
щийся протоколам осмотра.

В учебнике проф. М. С. Стро-
говича (изд. 1946 года, стр. 199, 
246) речь, как отмечалось выше, 
идет о «допросе при опознании» 
как особой форме допроса, след-
ственный же эксперимент, по 
мнению автора, представляет  
собой «особый вид осмотра в 
его второй динамической ста-
дии». Этот же взгляд на оба ука-
занные следственные действия 
проф. М. С. Строгович прово-
дит в своем курсе советского 
уголовного процесса (изд. 1958 
года, стр. 317, 318, примечание). 
«Особой формой допроса являет-
ся допрос, при котором допра-
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шиваемым производится опоз-
нание. Опознание бывает двух 
видов: а) опознание людей и  
б) опознание вещей». Аргу-
ментируя эту точку зрения, он 
указывает: «...надо иметь в виду, 
что предъявление для опознания 
вовсе не является каким-то но-
вым приемом, выдвинутым след-
ственной практикой уже после 
издания УПК и потому в послед-
нем не предусмотренным: этот 
прием известен в течение тыся-
челетий, он существовал в уго-
ловно-процессуальных систе-
мах всех времен и народов».

Говоря о следственном экспе-
рименте, проф. М. С. Строгович, 
в свою очередь, полагает, что по 
своей юридической природе он 
является не чем иным, как осо-
бым видом осмотра: «Следует 
признать неправильным мнение, 
что следственный эксперимент —  
это не вид, форма осмотра, а са-
мостоятельное следственное дей-
ствие, не предусмотренное УПК1. 
Если бы это было так, то про-
изводство следственного экспе-
римента было бы незакон ным, и 
его результаты не имели бы дока-
зательственного значения» (стр. 
329, 1-е примечание).

Нельзя согласиться с этой 
аргументацией. Предъявление  
подозреваемого для опознания  
действительно очень давно 
практикуется в уголовном про-

1 Имелся в виду УПК РСФСР 1923 года. В 
новых УПК след ственный эксперимент рег-
ламентирован именно как самостоятельное 
следственное действие. — Ред.

цессе, хотя не у всех времен и 
народов. В обвинительном про-
цессе раннего средневековья та-
кого предъявления не было и не 
могло быть, поскольку там вме-
сто показаний свидетелей дока-
зательством служила присяга 
соприсяжников. В процессе же 
разыскном, как и в процессе бур-
жуазном, в том числе в русском 
дореволюционном, подозревае-
мого нередко предъявляли по-
терпевшему и свидетелям для 
опознания. Но предъявление это 
сводилось к тому, что подозре-
ваемого ставили лицом к лицу с 
допрашиваемым, который дол-
жен сказать: «это он» или «это 
не он». Такое «предъявление 
для опознания», конечно, было 
не более как одним из момен-
тов обычного допроса. В настоя-
щее же время предъявление для 
опознания происходит в отно-
сительно сложном, специально 
для него установленном поряд-
ке, и имеет свое особое, отлич-
ное от обычного допроса, содер-
жание. Это предъявление для 
опознания давно уже переросло 
форму обычного допроса и дав-
но уже превратилось в самосто-
ятельное следственное действие.

В литературе достаточно пол-
но и четко показано, чем по са-
мой сущности своей и по своим 
задачам следственный экспери-
мент отличается от осмотра. По-
этому нужно остановиться толь-
ко на моменте процессуальном.

По мнению проф. М. С. Стро-
говича, если бы следственный 
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бой не разновидность осмотра, 
а самостоятельное следствен-
ное действие, то, поскольку та-
ковое прямо законом не было 
предусмотрено, оно было бы не-
законным и значит – не мог-
ло бы иметь места в процессе. 
Это не так. Следственный экс-
перимент был бы процессуаль-
но недопустим, если бы он был 
прямо запрещен законом или 
нарушал бы принципы совет-
ского уголовного процесса, на-
ходился бы в противоречии с 
исходными положениями совет-
ской до казательственной систе-
мы. Следственный эксперимент 
производится в условиях, уста-
новленных законом для всех 
следственных действий вообще, 
и так же, как и эти последние, 
успешно служит целям социали-
стического правосудия. Отсут-
ствие же до последнего времени 
в уголовно-процессуальных ко-
дексах статей, непосредственно 
предусматривающих производ-
ство следственного экспери-
мента, объясняется, как уже 
указывалось, только тем, что 
во время издания кодексов он 
не получил еще сколько-ни-
будь значительного развития. 
Этот пробел, вызванный жиз-
нью, практикой, ими же затем 
и был восполнен.

Пока новый способ получе-
ния доказательств полностью не 
развился и не выявил всех сво-
их характерных черт, он обычно 
рассматривается только как раз-

новидность уже ранее существо-
вавшего следственного действия, 
облекается в старую, уже при-
вычную процессуальную фор- 
му и лишь позже четко высту-
пает в качестве самостоятель-
ного следственного действия. 
Этим следует объяснить то об-
стоятельство, что предъявление 
для опознания первоначально 
определяли как разновидность 
допроса, а следственный экспе-
римент – как разновидность ос-
мотра. Но по мере того, как все 
шире применялись и все больше 
оправдывали себя на практике 
выработанные криминалисти-
кой тактические приемы про-
изводства следственного экспе-
римента и предъявления лиц и 
вещей для опознания, постепен-
но укреплялся взгляд на них, 
как на самостоятельные след-
ственные действия1.

Взгляд этот получает в на-
стоящее время свое признание 
и в законодательстве, примером  

1 См. В. П. Колмаков, Способы собирания и 
закрепления судебных доказательств («Со-
циалистическая законность» 1955 г. № 4); 
Г. И. Кочаров, Опознание на предваритель-
ном следствииМ., 1955; А. Н. Колесничен-
ко, Предъявление личности для опознания на 
предварительном следствии («Ученые запис- 
ки Харьковского юридического института», 
вып. 6, 1955); Г. М. Миньковский, Пределы 
доказывания в советском уголовном процес-
се, М., 1956; В. Д. Арсеньев, Процессуаль-
ная природа опознания («Труды Иркутского 
государственного университета», т. XVII, се-
рия юридическая, вып. 2, 1956); Н. И. Гуков-
ская, Следственный эксперимент, М., 1958; 
Р. С. Белкин, Теория и практика следственно-
го эксперимента, М., 1959, и др.
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этого могут служить новые УПК, 
где прямо предусмотрен поря-
док производства следствен-
ного эксперимента и порядок 
предъявления лиц и вещей для 
опознания.

В наши дни возникло и разви-
вается новое следственное дей-
ствие, заключающееся в по-
вторном допросе обвиняемого  
на месте происшествия. Допрос 
этот, носящий различные на-
звания («выход на место», «вы-
езд на место», «допрос на месте 
происшествия», «воспроизведе-
ние показаний на месте» и др.), 
получил уже широкое при-
менение на практике, хотя и 
встречает в ряде случаев возра-
жения в теории. Особенно ка-
тегорически высказываются  
против этого следственного дей-
ствия Г. Н. Александров и 
проф. М. С. Строгович в специ-
ально посвященной данному 
вопросу статье «Неправиль-
ная практика» («Социалисти-
ческая законность» 1960 г. № 3).  
Выводы, к которым приходят 
авторы, сформулированы ими 
следующим образом: «...След-
ственное действие, именуемое 
«выходом» или «выездом» на ме-
сто и преследующее единствен-
ную цель «закрепить» показа-
ния признавшегося обвиняемого 
относительно фактов, уже ранее 
известных следователю и запи-
санных в его актах, является не 
чем иным, как нарушением за-
конности и должно быть устра-
нено из следственной практи-

ки... Попытки представить это 
действие как достижение след-
ственной практики и чуть ли 
не как открытие советской кри-
миналистики, которое остает-
ся закрепить в законодатель-
ном порядке.., противоречат 
требованиям и духу советского 
законодательства...».

Если обвиняемый признал 
себя виновным и дал исчерпы-
вающие, подробные показа-
ния, а следователь тем не ме-
нее вторично допрашивает его в 
присутствии понятых на месте 
совершения преступления, при-
чем обвиняемый лишь повторя-
ет свое признание и указывает 
ранее уже им описанное вместо 
совершения преступления, то 
допрос этот, конечно, ничего но-
вого и существенного в дело не 
вносит и не может внести. Та-
кое следственное действие дей-
ствительно является ненужным, 
а поскольку оно направлено ис-
ключительно на «закрепление» 
признания обвиняемого, оно на-
ходится в непримиримом проти-
воречии с исходными положе-
ниями доказывания в советском 
уголовном процессе. Но речь 
идет совсем о другом – о тех слу-
чаях, когда допрос обвиняемого 
на месте совершения преступле-
ния является вполне целесоо-
бразным и даже необходимым. 
А случаи эти не так уж ред-
ко встречаются в повседневной 
следственной практике.

Как бы подробно ни описы- 
вал место совершения пре-



Le Criminaliste Premier Imprimeur № 14/2017

100
п

е
р

в
о

п
е

ч
а

т
н

ы
й

К
Р

И
М

И
Н

А
Л

И
С

Т
Ъ

 №
 1

4
/2

0
1
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няемый, он не всегда в состоя-
нии точно указать все детали, 
могущие иметь значение для 
дела. Независимо от этого, 
даже если обвиняемый и ука-
жет такие детали, следовате-
лю иногда трудно полностью 
уяснить себе всю картину про-
исшествия. При таком поло-
жении вещей допрос обвиня-
емого на месте совершения 
преступления окажется полез-
ным для уточнения и дополне-
ния показаний, ранее данных 
обвиняемым, и для выяснения 
ряда существенных для дела 
обстоятельств.

Особенно важным и полез-
ным может оказаться допрос на 
месте происшествия тогда, ког-
да в деле имеется два или более 
обвиняемых. Если эти обвиня-
емые, признав себя виновны-
ми, затем при допросе на месте 
происшествия укажут порознь 
это место и отдельные его де-
тали, то не только могут быть 
выяснены различные обстоя-
тельства дела, но одновремен-
но будет объективно проверено 
сознание, принесенное обвиня-
емыми при первоначальном их 
допросе. С другой стороны, та-
кой допрос двух или более об-
виняемых может выявить и по-
мочь устранить противоречия, 
имеющиеся в показаниях этих 
лиц; иногда же наличие таких 
существенных противоречий, 
особенно наглядных при допро-
се на месте происшествия, даст 

основание признать ложным со-
знание, принесенное кем-либо 
из обвиняемых.

Возможен также и встреча-
ется на практике допрос на ме-
сте происшествия не только об-
виняемых, но и потерпевших, 
а также свидетелей – очевид-
цев данного события. И здесь 
такой допрос может способ-
ствовать уточнению и дополне-
нию показаний, данных ранее, 
их сопоставлению и взаимно-
му подтверждению, либо, на-
против, – путем такого допроса 
будет выявлена противоречи-
вость отдельных показаний, а 
иногда будет установлена оши-
бочность или даже заведомая 
ложность некоторых из них. 
Равным образом путем допро-
са на месте происшествия могут 
быть сопоставлены, уточнены и 
проверены, а иногда и взаимно 
подтверждены показания обви-
няемых, с одной стороны, и сви-
детелей – с другой.

Некоторые примеры такого, 
весьма эффективного по своим 
результатам, допроса на месте 
происшествия опубликованы в 
криминалистической литера-
туре, в частности, в изданиях 
ВНИИ криминалистики1. Есть 
все основания полагать, что 
этот полезный для выяснения  
обстоятельств дела допрос на 

1 См. Н. И. Гуковская, Следственный экспе-
римент, М., 1958, стр. 10-11; А. Н. Васильев, 
С. С. Степичев, Воспроизведение показаний 
на месте при расследовании преступлений, 
М., 1959, стр. 7-10.
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месте происшествия будет при 
наличии соответствующих усло-
вий и в дальнейшем встречаться 
в следственной практике.

Все выше изложенное позво-
ляет прийти к выводу, что содер-
жащиеся в статье Г. Н. Алексан-
дрова и проф. М. С. Строговича 
возражения против допроса на 
месте происшествия обоснова-
ны лишь постольку, поскольку 
они направлены против непра-
вильного применения данно-
го следственного действия и 
потому ни в какой мере не за-
трагивают допроса на месте 
происшествия в случаях, ана-
логичных приведенным выше, 
где допрос является целесо-
образным и полезным. Пра-
вильное при менение этого 
допроса преследует цель, за-
ключающуюся в проверке по-
казаний и притом не только об-
виняемого, но и свидетелей и 
потерпевшего. Если согласить-
ся с тем, что в основе допроса, 
направленного на «закрепле-
ние» признания обвиняемого, 
лежит неправильный взгляд 
на особое якобы значение при-
знания, то правильное приме-
нение допроса на месте проис-
шествия, наоборот, выте кает 
из критического отношения к 
признанию обвиняе мого и из 
необходимости тщательной 
проверки его.

Допрос на месте происше-
ствия близок к обычному допро-
су обвиняемых и свидетелей, но 
вместе с тем содержит в себе ряд 

отличительных от него черт, 
к которым, в частности, отно-
сится известное переплетение 
элементов допроса и элементов 
осмотра того места, где этот до-
прос происходит. По своей про-
цессуальной природе допрос на 
месте происшествия представ-
ляет собой особое следственное 
действие, специфика которого 
постепенно выступает все более 
ясно и отчетливо по мере того, 
как криминалистикой разра-
батываются тактические прие-
мы его проведения. И задача те-
ории заключается отнюдь не в 
сплошном отрицании допусти-
мости и целесообразности дан-
ного следственного действия в 
целом, а в том, чтобы отделить 
от него все ненужное, непра-
вильное, наносное, разработать 
то, что в нем имеется положи-
тельного, полезного, и таким 
путем способствовать правиль-
ному его применению в инте-
ресах всестороннего, полного 
и объективного исследования 
уголовных дел. 

* * *
В настоящей статье затрону-

ты только некоторые вопросы 
взаимосвязи советского уголов-
ного процесса и криминалисти-
ки. Полная, исчерпывающая 
разработка данной проблемы 
требует совместной над ней ра-
боты советских процессуали-
стов и криминалистов и явля-
ется одной из стоящих перед 
ними очередных задач.
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ПОРТРЕТНА ГАЛЕРЕЯ ВИДАТНИХ
КРИМІНАЛІСТІВ

PORTRAIT GALLERY OF THE FAMOUS
    CRIMINALISTS

* Mykhaylo Saltevskiy – famous criminalist, doctor of law, professor, Honoured researcher for 
science and technology of Ukraine, Colonel of Internal Service, one of the founders modern fo-
rensic photography, acoustics, alphacronics, phonoscopy, inventor of set of measuring instru-
ments, a forensic metrical camera “FSM”, methods of voice identification, a method for identi- 
fying sound recording devices, prepared new system of criminalistics’ teaching course, developed 
new methodics of evidences investigating, criminalistic research of electronic documents, compu- 
ter measures programmes, mor than 300 scientific works author, 3 inventions and 9 improvement 
suggestions.
** This essay is devoted to the biography of famous criminalist of Mykhaylo Saltevskiy. This bio- 
graphy is demonstrating contribution of Prof. Mykhaylo Saltevskiy to developing of Criminalistics 
and modern forensic photography, acoustics, alphacronics and phonoscopy.

САЛТЕВСЬКИЙ МИХАЙЛО 
ВАСИЛЬОВИЧ*  
видатний криміналіст, доктор юридичних наук, професор, 
заслужений діяч науки і техніки України, полковник внут- 
рішньої служби, один із засновників сучасної криміналіс-
тичної (судової) фотографії, акустики, ольфактроніки, фо-
носкопії, розробив комплект вимірювальних приборів, су-
дово-метричний фотоаппарат «ФСМ», методи ідентифікації 
по голосу, методику ідентифікації звукозаписуючих при-
строїв, запропонував нову систему навчального курсу кри-
міналістики, автор нових методик дослідження доказів, 
криміналістичного дослідження електронних документів, 
комп’ютерних засобів, автор понад 300 наукових праць,  
3 винаходів та 9 раціоналізаторських пропозицій**.

Михайло Васильович Сал-
тевський народився 8 листопа-
да 1917 р. у с. Григор’ївка, Том-
ська губернія, Російська імперія 
(нині – Новосибірська обл., Ро-
сійська Федерація). Після за-
кінчення школи поступив і за-
кінчив медичний технікум у  
м. Томськ. У 1936 р. поступив 
на фізико-математичний фа-
культет Томського державного 

педагогічного інституту, який 
успішно закінчив в 1940 р.  
З цього часу Михайло Васи-
льович Салтевський розпочав 
свою викладацьку діяльність 
і до війни працював у серед-
ній школі учителем фізики та 
математики.

У червні 1942 р. Михайло Ва-
сильович пішов добровольцем 
у Сибірський військовий округ 
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рядовим 104-го Запасного стрі-
лецького полку 39-ї Запасної 
бригади. У липні 1942 р. стар-
ший сержант Салтевський Ми-
хайло Васильович був направ-
лений на фронт командиром 
відділення артилерійської роз-
відки 91-го Окремого артиле-
рійсько-кулеметного батальйо-
ну 16-го укріпного району під 
Ленінградом, де особисто брав 
участь в обороні цього леген-
дарного міста. Михайло Ва-
сильович у складі Ленінград-
ського, 2-го та 1-го Білоруських 
фронтів як командир відділен-
ня розвідки бере участь у про-
веденні ряду бойових операцій, 
у форсуванні рік Нарва, Вісла, 
Одер. Салтевський М. В. безпо-
середньо брав участь у звільнен-
ні Варшави, штурмував Берлін. 
Такий бойовий шлях старшого 
сержанта Салтевського М. В. — 
від Ленінграда до Берліна. 

Михайло Васильович Салтев-
ський нагороджений 14 держав-
ними нагородами, у тому числі 
орденами «Червона зірка», «Віт- 
чизняна війна II ступеня», «За 
мужність», а також медалями 
«За відвагу», «За оборону Ле-
нінграда», «За звільнення Вар-
шави», «За взяття Берліну», 
«За перемогу над Німеччиною», 
ювілейними медалями у зв’яз-
ку з Перемогою у Великій Віт- 
чизняній війні. 

Після війни колишній розвід-
ник, фронтовик Михайло Васи-
льович Салтевський приїздить 
у Харків і обирає новий шлях 

свого життя, присвячує себе 
відповідальній і важкій роботі 
судового експерта, пройшовши 
шлях від наукового співробіт-
ника до завідувача лабораторії 
Харківського науково-дослід-
ного інституту судових експер-
тиз імені Засл. проф. М. С. Бо-
каріуса. У 1948 р. Салтевський 
М. В. поступив і в 1951 р. закін-
чив Харківський юридичний 
інститут. Близько десяти ро-
ків він очолював у ХНДІСЕ від-
діл фото-фізичних досліджень, є 
автором багатьох винаходів. За 
час роботи в інституті М. В. Сал- 
тевський особисто проводив 
особливо складні судові експер-
тизи, безпосередньо брав участь 
в оглядах місць подій, слідчих 
експериментах, судових засі-
даннях, успішно суміщував нау- 
кову, навчально-методичну та 
експертну роботу, надавав допо-
могу практичним працівникам.

Першим важливим кроком 
у науковій біографії молодого 
вченого Михайла Васильови-
ча Салтевського стала дисер-
таційна робота «Криминалис-
тическое исследование замков 
и пломб в судебной экспертизе»  
(Харків, 1956). Творчий потен-
ціал, працьовитість та ціле-
спрямованість дозволили мо- 
лодому науковцю під керівниц-
твом видатного вітчизняного 
криміналіста В. П. Колмакова 
у 1956 р. захистити дисертацію 
на здобуття наукового ступеня 
кандидата юридичних наук, а 
в 1957 р. йому було присвоєно  
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робітника.

З 1962 по 1971 рр. науково- 
педагогічна діяльність Салтев-
ського М. В. пов’язана з кафед- 
рою криміналістики Харківсь- 
кого юридичного інституту, де 
він працював доцентом (1962), 
виконував обов’язки завідую-
чого кафедрою (1965), працю-
вав професором кафедри кри-
міналістики. У 1970 р. успішно 
захистив дисертацію на здобут-
тя наукового ступеня доктора 
юридичних наук за темою «Тео- 
ретические основы установ-
ления групповой принадлеж-
ности в судебной экспертизе 
(методологические и правовые 
проблемы)». 

У криміналістиці особливий 
науковий інтерес у 60-70-ті рр. 
набувають наукові досліджен-
ня загальних і окремих питань 
теорії криміналістичної іденти-
фікації. Саме цій проблемати-
ці М. В. Салтевський спеціаль-
но присвячує свою докторську 
дисертацію. Актуальність та-
кого напряму наукових дослі-
джень у той час була очевидною 
і обумовлювалась декількома 
чинниками. По-перше, теорія 
криміналістичної ідентифікації 
історично стала першою окре-
мою криміналістичної теорією, 
яка виступала не як сума ок-
ремих теоретичних побудов, а 
як систематизоване знання, як 
упорядкована система понять. 
Така систематизація відкри-
вала перспективи подальших  

наукових досліджень. По-друге,  
у міру формування цієї теорії 
ставала дедалі очевиднішою її 
важлива методологічна роль у 
криміналістиці та її практична 
значущість. Сутність ідентифі-
кації М. В. Салтевський розгля-
дає у світлі теорії інформації, 
вказуючи, що вона полягає у 
встановленні тотожності шля-
хом збирання й оцінки інформа-
ції, кількість і якість якої є мі-
рою надійності ідентифікації. 
Він доводить, що криміналіс-
тична ідентифікація — це спе-
цифічний метод, що дозволяє 
виконувати вузькі ідентифіка-
ційні завдання, сутність яких 
зводиться до встановлення то-
тожності конкретного об’єкта, 
що має стійку зовнішню форму. 
Тому докторську дисертацію  
М. В. Салтевського і низку ро-
біт, присвячених дослідженню 
теорії криміналістичної іден-
тифікації, слід віднести до на-
укових досліджень, які мають  
загальнотеоретичне та методо- 
логічне значення для криміна- 
лістики. 

У 1971-1979 рр. – завідувач 
кафедри криміналістики Київ-
ської вищої школи МВС СРСР, 
а в 1979-1988 рр. Михайло Ва-
сильович продовжив працюва-
ти на цій же кафедрі професо-
ром. Салтевському М. В. було 
присвоєно звання полковника 
внутрішньої служби Міністер-
сва внутрішніх справ СРСР. 

У 1988-1996 рр. Михайло Ва-
сильович Салтевський працював  
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професором кафедри криміна-
лістики Харківського юридич-
ного інституту (нині – Націо- 
нальний юридичного універси-
тету імені Ярослава Мудрого). 
У 1996 році він очолював лабо-
раторію «Використання досяг-
нень науки і техніки у боротьбі із 
злочинністю» Науково-дослід-
ного інституту вивчення проб- 
лем злочинності Академії пра-
вових наук України. У 1998 –  
М. В. Салтевському було присво-
єно почесне звання «Заслуже-
ний діяч науки і техніки Украї-
ни». У 2003-2006 рр. – професор 
кафедри криміналістики Націо-
нального університету внутріш-
ніх справ України (м. Харків),  
а в 2006-2009 рр. – професор  
кафедри кримінально-правових 
дисциплін Харківського еконо-
міко-правового університету.

Михайло Васильович Сал-
тевський помер 23 серпня 2009 
року.

З ім’ям професора М. В. Сал-
тевського пов’язані найяскраві-
ші сторінки становлення й роз-
витку криміналістики в Україні 
та далеко за її межами. Ваго-
мим є внесок професора у розви-
ток загальної теорії криміналіс-
тики, теорії криміналістичної 
ідентифікації, окремих кри-
міналістичних теорій, кримі-
налістичної техніки, криміна-
лістичної тактики та методики 
розслідування окремих видів 
злочинів. Цей неповний перелік 
основних питань показує спря-
мованість його наукових інтере-

сів на розроблення найважливі-
ших розділів криміналістики та 
судової експертизи. 

М. В. Салтевський значну ува-
гу приділяв підготовці науко-
во-педагогічних кадрів, вихован-
ню молодих науковців. Під його 
керівництвом захищено 5 доктор-
ських і понад 40 кандидатських 
дисертацій. З повною підставою 
можна говорити про наукову 
школу професора М. В. Салтев-
ського, учні якої продовжують 
справу свого вчителя, глибоко й 
всебічно досліджують та удоско-
налюють окремі напрямки су-
часної криміналістики та судової 
експертизи. Фундамент, закла-
дений професором Салтевським 
Михайлом Васильовичем у на-
уковій спадщині, завжди буде 
прикладом для наслідування, 
взірцем служіння науці, благо-
родним ідеалам, сутєвим внес- 
ком у розвиток сучасної судово-
ї експертизи та криміналістики.

Михайло Васильович Салтев-
ський був членом редколегії, 
редактором збірників наукових 
праць, які видавались у Києві,  
Харкові, Дніпропетровську, До- 
нецьку, а також за межами Укра-
їни, керівником авторських ко-
лективів підручників «Кримі-
налістика», відповідальним ре- 
дактором міжвідомчого збір-
ника «Криміналістика і судова 
експертиза», «Питання бороть-
би зі злочинністю», «Проблеми 
законності», «Теорія та практи-
ка судової експертизи і кримі-
налістики» та ін.
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льович є одним із організато-
рів криміналістичної науки в 
Україні, видатним ученим ми-
нулого століття і наукової су-
часності, діапазон та коло про-
фесійних, наукових інтересів 
якого були надзвичайно широ-
кими. Творча спадщина профе-
сора М. В. Салтевського велика 
та значуща. Його наукові праці 
добре знають і високо цінують 
не тільки вчені-криміналісти,  
а й практичні працівники. 

Вагомим є внесок професора 
М. В. Салтевського у розвиток 
окремих галузей криміналіс-
тичної техніки, зокрема, судо-
вої фотографії, одорології, су-
дової акустики, слідознавства, 
у цих напрямках наукових до-
сліджень Михайло Васильович, 
безперечно, був піонером серед 
вітчизняних криміналістів. Він 
розробив прийоми вимірюваль-
ної фотозйомки, стояв у джерел 
зародження криміналістичної  
одорології та фоноскопії, розви-
вав нові методики дослідження 
доказів, криміналістичного до-
слідження електронних доку-
ментів, комп’ютерних засобів, 
нових інформаційних техноло-
гій у криміналістиці та ін. Се-
ред наукових праць в означе-
них наукових напрямах слід 
назвати такі: «Измерительная 
фотосъемка в следственной 
практике» (1975); «Криминали-
стическая одорология. Работа 
с запаховыми следами» (1976); 
«Следы человека и приемы ис-

пользования их для получе-
ния информации техническими 
средствами на предваритель-
ном следствии» (1980); «Крими-
налистическая идентификация 
диктора по характеристикам ре-
чевого сигнала» (1984); «Судеб-
но-фонетическая экспертиза и 
ее современные возможности» 
(1990); «Звуковые следы — но-
вое средство доказывания по 
уголовным делам» (1990); «Тео- 
рия и практика использования 
следов памяти (идеальных ото-
бражений) в расследовании пре-
ступлений» (1991, у співавт.); 
«Запаховые следы в следствен-
ной практике» (1991); «Крими-
налистическая фотография, ки-
нематография и видеозапись в 
правоохранительной деятельно-
сти» (1993, у співавт.); «Судова 
акустична експертиза: поняття, 
об'єкти, підготовка матеріалів» 
(1998); «Проблемы метрологи-
ческого обеспечения кримина-
листического исследования маг-
нитных сигналограмм» (1999); 
«Криміналістична фотографія та 
відеозапис: (основи методики ви-
кладання)» (2007, у співавт.) та 
інші. Ці наукові напрями були 
конкретизовані та розвинуті у 
кандидатських та докторських 
дисертаціях його учнів. 

Особливу увагу професор  
Салтевський М. В. приділяв 
дослідженням новітніх пер-
спективних напрямків кримі-
налістичної техніки, судової 
експертизи, теорії доказів у кри-
мінально-процесуальному та  
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інформаційному праві, комп’ю-
терної інформації («Осмотр ком-
пьютерных средств на месте про-
исшествия» (1999); «Основи 
методики розслідування зло-
чинів скоєних з використан-
ням ЕОМ» (2000); «Информаци-
онные отношения и проблемы 
их правового регулирования» 
(2002), «Электронные докумен-
ты в современной теории дока-
зательств» (2003), актуальним 
проблемам дослідження інстру-
ментальної детекції вербальної 
інформації у судовій практиці 
(«Проблемы инструментальной 
детекции вербальной информа-
ции» (2008) та ін.

Істотними є напрацювання  
М. В. Салтевського у криміна-
лістичній тактиці, зокрема, 
дослідження тактичних засо-
бів слідчої діяльності, розробка 
тактичних прийомів проведен-
ня окремих слідчих (розшуко-
вих) дій, етичних засад тактики 
слідчих (розшукових) дій. Цій 
проблематиці присвячені такі 
праці як «К вопросу о содержа-
нии общих положении крими-
налистической тактики и ме-
тодики расследования» (1976); 
«Этические аспекты тактики 
следственных действий» (1978); 
«Предварительное следствие: 
проблемы совершенствования 
тактических приемов и процес-
суальных форм собирания дока-
зательственной информации» 
(1981); «Проблемы классифи-
кации источников информа-
ции и следственных действий  

в криминалистической тактике» 
(1984); «Учение о криминалисти-
ческой версии и планировании» 
(1987); «Проблеми спілкуван-
ня в криміналістичній тактиці» 
(1998); «Средства криминалисти-
ческой тактики (методологичес-
кий аспект)» (1998) та ін.

Важливими є наукові роз-
робки професора М. В. Салтев-
ського, присвячені проблемам 
формування та реалізації кримі-
налістичних методик розсліду-
вання окремих видів злочинів, 
спрямованих на удосконален-
ня та оптимізацію судово-слід-
чої діяльності. Серед наукових 
праць із зазначеної проблема-
тики слід назвати такі: «Рас- 
следование хулиганства» (1988); 
«Рэкет как способ совершения 
преступлений» (1993); «Типич-
ные следственные ситуации при 
расследовании преступлений 
нарушений правил охраны ок-
ружающей природной среды» 
(1994); «Экологические преступ- 
ления: квалификация и мето-
дика расследования» (1994, у  
співавт.); «Комп'ютерна зло-
чинність кримінально-правові, 
криміналістичні та дидактичні 
проблеми» (1995); «Проблема 
представления вербальной ин-
формации техническими сред-
ствами при расследовании эко-
номических преступлений» 
(1999); «Основи методики роз-
слідування злочинів скоєних з 
використанням ЕОМ» (2000); 
«Основы методики расследо-
вания легализации денежных 
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но» (2000); «Криміналістична 
профілактика в наукових до-
слідженнях сучасної злочин-
ності» (2001); «Ситуаційний 
підхід у методиці розслідуван-
ня і профілактики корупції» 
(2002) та інші.

Професор Салтевський М. В.  
видає низку підручників, у яких 
узагальнено більше ніж як пів-
віковий досвід практичної, так і 
наукової діяльності автора і дало 
змогу викласти нові погляди 
на сутність криміналістики як 
навчальної дисципліни («Кри-
миналистика в современном 
изложении юристов» (1997); 
«Криміналістика», Ч. 1. (1999); 
«Криміналістика», Ч. 2. (2001); 
«Криміналістика (у сучасному 
викладі)» (2005) та ін. У цих ро-

ботах та деяких інших спостері-
гається перехід від традиційно-
го висвітлення сутності змісту 
криміналістики до інформацій-
но-діяльнісного, за яким події, 
явища й процеси розглядають-
ся з позиції того, як усе виник- 
ло, розвивалося, відобразилося  

Проф.М. В. Салтевський серед учасників Міжнародної науково- 
практичної конференції “Актуальні проблеми криміналістики”  

(Харків, 25-26 вересня 2003 р.)

Виступ проф. М. В. Салтевського 
на засіданні спеціалізованої вченої 

ради Національної юридичної  
академії України імені Ярослава 

Мудрого (1999 р.) 
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в матеріальному середовищі, 
які джерела інформації сфор-
мувалися, і як діяти необхідно 
професіоналові при запобіган-
ні, виявленні, розкритті й роз-
слідуванні сучасних злочинів 
у сформованому інформаційно-
му полі. Інформаційно-діяль-
нісний підхід пронизує усі ро-
боти і це правильний науковий 
шлях, тому що він є найбільш 
наближеним до реалій життя, 
тобто цією моделлю зроблений 
ще один значний крок до збли-
ження теорії і практики, що 
саме по собі має важливе зна-
чення. Белкін Р. С. підручник 
Салтевського М. В. «Кримина-
листика в современном изло-
жении юристов» (1997) нази-
ває «оригінальною роботою у 
криміналістиці». 

Наукові розробки праці Ми-
хайла Васильовича й насьогод-
ні не втратили актуальності та 
своєї цінності, залишаючись 
затребуваними науковцями, 
практиками, судовим експер-
тами, працівниками правоохо-
ронних органів, суддями тощо. 
Теоретичні положення, викла-
дені в його наукових працях як 
одного із фундаторів криміна-
лістики, мають практичну зна-
чущість й сьогодні допомага-
ють практичним працівникам 
успішно боротися із злочинні-
стю і суттєво впливають на по-
дальший розвиток сучасної 
криміналістики.

До основних праць відомого 
криміналіста можна віднести: 

«Вопросы судебной фотогра-
фии» (1965), «Идентификация 
и установление групповой при-
надлежности» (1965), «Радянсь- 
ка криміналістика. Криміна- 
лістична техніка і слідча так-
тика» (1973, у співавт.), «Кри-
миналистическая одорология»  
(1976); «Следы человека и при-
емы использования их для по-
лучения информации техни- 
ческими средствами на предва-
рительном следствии» (1980), 
«Специализированный курс 
криминалистики» (1987), «Су- 
дебно-фонетическая эксперти-
за и ее современные возмож-
ности» (1990), «Теория и прак-
тика использования следов 
памяти (идеальных отображе-
ний) в расследовании преступ- 
лений» (1991, у співавт.), «За-
паховые следы в следственной 
практике» (1991); «Кримина-
листическая фотография, ки-
нематография и видеозапись 
в правоохранительной дея-
тельности» (1993, у співавт.), 
«Экологические преступления: 
квалификация и методика рас-
следования» (1994, у співавт.), 
«Книга криминалиста» (1995), 
«Криминалистика в современ- 
ном изложении юристов» (1997), 
«Судова акустична експерти-
за: поняття, об'єкти, підготов-
ка матеріалів» (1998), «Кри-
міналістика», Ч. 1. (1999), 
«Криміналістика», Ч. 2.(2001), 
«Электронные документы в 
современной теории доказа-
тельств» (2003), «Криміналіс-
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СЛІДЧА ТА СУДОВА ПРАКТИКА

CRIMINAL CASES STUDY

AMICUS CURIAE BRIEF FROM THE VENICE COMMISSION  
ON THE CRIMINAL LIABILITY OF JUDGES,  

NOTABLY REGARDING ARTICLE 307 OF THE CRIMINAL  
CODE OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA*

* Короткий експертний висновок Венеціанської комісії щодо кримінальної відповідальності 
суддів стосовно статті 307 Кримінального кодексу Республіки Молдова (“Винесення вироку, 
ухвали або постанови”).
1 The challenged provision, Article 307 of the Criminal Code of the Republic of Moldova no. 
985-XV of 18.04.2002, amended by Law No. 277-XVI of 18.12. 2008, which entered into on 
24.05.2009 and was then amended again by Law No. 207 of 29.07.2016, p. 178 (Law no. 985-XV 
of 18.04.2002), reads as follows: 
“Article 307. Issuance by a judge of a sentence, decision, ruling or judgment that is contrary to 
the law 
(1) The wilful issuance by a judge of a decision, sentence, ruling, or court order contrary to the law 
shall be punished by a fine in the amount of 650 to 1150 conventional units or by imprisonment for 
up to 5 years, in both cases with the deprivation of the right to hold certain positions or to practice 
certain activities for up to 5 years. 
(2) The same action: 
a) involving a charge of a serious, especially serious or exceptionally serious crimes; 
[Letter b) excluded by Law No. 277-XVI dated 18.12.2008, in force as of 24.05.2009] 
c) causing severe consequences; 
shall be punished by imprisonment for 3 to 7 years with the deprivation of the right to hold certain 
positions or to practice certain activities for up to 5 years. 
[Art. 307 amended by Law No. 277-XVI dated 18.12.2008, in force as of 24.05.2009]

I. Introduction
1. By letter of 12 January 

2017, Mr Alexandru Tănase, the 
President of the Constitutional 
Court of the Republic of Moldova 
(hereinafter, the “Constitutional 
Court”), requested an amicus cu- 
riae brief from the Venice Com-
mission on the criminal liability 
of judges, notably regarding Ar-
ticle 307 of the Criminal Code of 
the Republic of Moldova1 (herein-
after, “Article 307 of the Crimi-
nal Code”). 

2. Ms Hermanns, Mr Holmøy- 
vik and Ms McMorrow have been 
invited to act as rapporteurs for 
this amicus curiae brief, which 
is based on an unofficial English 
translation of Article 307 of the 
Criminal Code and Article 116 of 
the Constitution of the Republic 
of Moldova. Errors may occur in 
this amicus curiae brief as a re-
sult of an incorrect or inaccurate 
translation. 

3. This amicus curiae brief was 
drafted on the basis of comments 
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by the Venice Commission at its 
110th Plenary Session (Venice, 
10-11 March 2017). 

II. Request
4. The issue concerns a request 

made by the Supreme Court of the 
Republic of Moldova to the Con-
stitutional Court for the consti-
tutional review of Article 307 of 
the Criminal Code in the context 
of a case concerning a judge of the 
Chisinau Court of Appeal, who is 
accused of having rendered an il-
legal decision in breach of Article 
307. This “illegal decision” over-
turned the Central Election Com-
mission’s decision, which reject-
ed a citizens’ initiative to hold a 
“republican constitutional refer-
endum.” On appeal, the Supreme 
Court quashed the decision of 
the Chisinau Court of Appeal and 
delivered a new decision uphol- 
ding the Central Election Com-
mission’s decision to reject the 
initiative to hold a referendum. 

5. Following the Supreme 
Court’s decision, the Prosecu-
tor General, acting ex-officio, 
initiated criminal proceedings 
against the judge of the Chisinau 
Court of Appeal. According to the 
request, which the Venice Com-
mission received from the Consti-
tutional Court, the grounds for 
the Prosecutor General’s order 
to initiate criminal proceedings 
against the judge (under Article 
307 of the Criminal Code) were 
based on the fact that “by its de-

cision, the Supreme Court of Jus-
tice has acknowledged the erro-
neous interpretation by the first 
instance court [i.e. the Chisinau 
Court of Appeal] of the legal pro-
visions and recognised the ex-
ceeding by the judge of the grant-
ed competences when rendering 
the interpretation of the Consti-
tution and obliging the Central 
Election Commission to adopt a 
new act.” 

6. By letter of 2 February 
2017, the President of the Con-
stitutional Court informed the 
Venice Commission about the 
initiation of judicial procee- 
dings against another judge on 
the same grounds as in the re-
quest of 12 January 2017. In this 
case, once again, the Prosecutor 
General has initiated – ex-officio 
and pursuant to Article 307 of 
the Criminal Code – criminal pro-
ceedings against a judge for de-
livering an illegal decision. The 
President of the Constitutional 
Court also sent the Venice Com-
mission a statement of 1 Febru-
ary 2017 made by several NGOs 
(Human Rights Embassy, “Pro-
mo-Lex” Association, Legal Re-
source Centre of Moldova and In-
stitute for European Policies and 
Reforms), which calls the crimi-
nal proceedings against the judg-
es an attack on the independence 
of the judges of the Republic of 
Moldova. 

7. The questions addressed to 
the Venice Commission are the 
following: 
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Does Article 307 of the Crimi- 
nal Code comply with Europe-
an standards on the functioning 
of democratic institutions, more 
particularly: 

1. Is it possible for a judge to in-
cur criminal liability for his or her 
interpretation of the law, ascer-
tainment of facts or assessment 
of evidence while reviewing a case 
brought before him or her? 

2. Is it possible for the quashing 
by a higher court of a decision of 
a lower court to serve as a ground 
for determining the illegality of 
that decision? 

3. Does the challenged provi-
sion secure the independence and 
impartiality of judges in a state 
governed by the rule of law? 

III. European standards  
and practice 

A. General remarks on the in-
dependence of judges 

8. The Constitutional Court 
has asked the Venice Commis-
sion to answer three questions in 
this amicus curiae brief, which 
all concern the independence of 
judges. More specifically, these 
questions address an individual 
judge’s freedom to exercise his or 
her adjudicating functions in re-
lation to that of other judges and 
that of higher courts, which may – 
as in the case at hand – quash de-
cisions rendered by lower-court 
judges. 

9. When it comes to the inde-
pendence of judges, it is impor-
tant to reiterate that judicial im-

munity – that is, immunity from 
prosecution for acts performed 
in the exercise of a judge’s func-
tion, with the exception of in-
tentional crimes (i.e. functional 
immunity)12 – forms an integral 
part of the wider concept of judi-
cial independence. As there are no 
strict European standards on ju-
dicial immunity, States enjoy a 
large margin of appreciation in 
organising the judiciary, includ-
ing setting up systems to ensure 
the professional and ethical con-
duct of judges2. Nevertheless, 
it must be underlined that judi-
cial immunity is important as it 
serves the independence of the 
judge to the extent that it enables 
him or her to decide cases with-
out fearing civil or criminal li-
ability for judicial adjudication 
carried out in good faith3. Inde-
pendence, impartiality, integrity 
and professionalism are the core 
values of the judiciary4. Since 
the concepts of independence and  
1 Venice Commission, Report on the inde- 
pendence of the judicial system Part I: the 
independence of judges (CDL-AD(2010)004), 
paragraph 61.
2 Opinion on draft constitutional amendments 
on the immunity of Members of Parliament 
and judges of Ukraine (CDL-AD(2015)013), 
paragraph 23.
3 Amicus curiae brief on the Immunity of Judges 
for the Constitutional Court of Moldova (CDL-
AD(2013)008), paragraph 20.
4 Joint opinion by the Venice Commission and 
the Directorate of Human Rights of the Direc-
torate General of Human Rights and the Rule of 
Law on the Law on the Judiciary and the Sta-
tus of Judges and amendments to the Law on 
the High Council of Justice of Ukraine (CDL-
AD(2015)007), paragraph 17.
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7 objective impartiality are closely 
linked, depending on the circum-
stances, they may require joint 
examination1.

10. Judicial independence has 
been regarded traditionally as a 
matter of independence from ex-
ternal influences on the exercise 
of judicial power. Recent stan-
dards for the judiciary, however, 
also address the internal dimen-
sion of judicial independence. 
That is, the particular freedom 
for individual judges, in relation 
to other judges at the same court 
and at higher courts, “Judges 
should have unfettered freedom 
to decide cases impartially, in ac-
cordance with the law and their 
interpretation of the facts”2. 

11. The Venice Commission 
has insisted on the principle of 
the independence of the indi-
vidual judge3, in particular in 
its 2010 Report on the Indepen-
dence of the Judicial System Part 
I: the Independence of Judges, in 
which it states that “the principle 
of internal judicial independence 
means that the independence of 
each individual judge is incom-

1 ECtHR: Case of Parlov-Tkalčić v. Croatia, 
application no. 24810/06, Judgment of 22 De-
cember 2009, paragraph 86; Case of Oleksan-
dr Volkov v. Ukraine, application no. 21722/11, 
Judgment of 9 January 2013, paragraph 107; 
Case of Findlay v. the United Kingdom, appli-
cation no. 22107/93, Judgment of 25 February 
1997, paragraph 73.
2 Recommendation CM/Rec(2010)12 on Jud- 
ges: independence, efficiency and responsibili-
ties, paragraph 5.
3 CDL-AD(2010)004, paragraphs 13-14, CDL-
AD(2014)007, paragraph 4.

patible with the subordination of 
judges in their judicial decision-
making activity”4. 

12. The internal dimension 
of the independence of judges is 
also emphasised in the Consulta-
tive Council of European Judg-
es’ (CCJE) Opinion No. 1 (2001): 
“The fundamental point is that a 
judge is in the performance of his 
or her functions no-one’s employ-
ees; he or she is holder of a State 
office. He or she is thus servant of, 
and answerable only to, the law. It 
is axiomatic that a judge deciding 
a case does not act on any order or 
instruction of a third party inside 
or outside the judiciary”5.

13. Internal judicial indepen-
dence is also enshrined in the no-
tion of “independent” tribunals 
in Article 6 of the European Con-
vention on Human Rights (here-
inafter, the “ECHR”). The Euro-
pean Court of Human Rights has 
stressed the importance of indi-
vidual judges being free not only 
from undue influence outside the 
judiciary, but also from within it6.

14. In this broad sense, ju-
dicial independence means that 
each individual judge is indepen-
dent in the exercise of his or her 
adjudicating functions. Judg-
es should be independent and im-
partial in their decision-making 

4 See CDL-AD(2010)004, paragraph 72.
5 See CCJE Opinion No. 1 (2001), paragraphs 
64 and 66.
6 See Case of Parlov-Tkalčić v. Croatia, Judg-
ment of 22 December 2009, application no. 
24810/06, paragraph 86.
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and capable of acting without any 
restriction, improper influence, 
pressure, threat or interference, 
direct or indirect, from any au-
thority, including “authorities 
internal to the judiciary”1. 

15. In general, therefore, ju-
dicial independence must be pro-
tected both in its “external” and 
“internal” components2.

16. It must be noted, however, 
that judicial independence is not 
a prerogative or privilege grant-
ed in the judge’s own interest, 
but is a fundamental principle, 
an essential element of any dem-
ocratic state, a pre-condition of 
the rule of law and the fundamen-
tal guarantee of a fair trial3. The 
independence of judges should be 
regarded as a guarantee of free-
dom, respect for human rights 
and impartial application of the 
law4. The judiciary must be inde-
pendent to fulfil its role in rela-

1 Recommendation CM/Rec(2010)12, para-
graph 22; ECtHR, Case of Parlov-Tkalčić v. 
Croatia, application no. 24810/06, Judgment of 
22 December 2009, paragraph 86.
2 Opinion on the Draft Law on the Judiciary 
and the Draft Law on the Status of Judges of 
Ukraine (CDL-AD(2007)003), paragraph 61.
3 Joint opinion – Venice Commission and 
OSCE/ODIHR - on the draft amendments to the 
legal framework on the disciplinary responsi-
bility of judges in the Kyrgyz Republic, (CDL-
AD(2014)018), paragraph 14; CCJE Opinion 
No. 1 (2001), paragraph 11; CCJE Opinion No. 
17 (2014), paragraph 5; ECtHR, Case of Agro-
kompleks v. Ukraine, application no. 23465/03, 
Judgment of 6 October 2011, paragraph 136.
4 Recommendation CM/Rec(2010)12, para-
graph 11; CCJE Opinion No. 1 (2001), para-
graph 10; CCJE Opinion No. 18 (2015), para-
graph 10.

tion to the other state powers, so-
ciety in general, and the parties 
to litigation5. It is therefore not 
only an element based on the rule 
of law, but also the pre-condition 
for the guarantee that all individ-
uals (and the other state powers) 
will enjoy equality and have ac-
cess to a fair trial before impar-
tial courts6. Decisions which re-
move basic safeguards of judicial 
independence are unacceptable 
even when disguised7 and can 
breach Article 6.1 ECHR8.

B. Protecting the indepen-
dence of judges through function-
al immunity 

17. A balance needs to be struck 
between immunity as a means to 
protect the judge against undue 
pressure and abuse from state 
powers or individuals (immuni-
ty), on the one hand, and the fact 
that a judge is not above the law 
(accountability), on the other9. 
The Venice Commission has con-
sistently pointed out that judg-
es should not be granted general 
immunity, but functional immu-
nity for acts performed in the ex-
ercise of their judicial functions. 
This is because, in principle,  

5 CCJE Opinion No. 18 (2015), paragraph 10.
6 CCJE’s Situation report on the judiciary and 
judges in the Council of Europe member States 
Updated version No. 1 (2013), paragraph 5; 
CCJE Opinion No. 18 (2015), paragraph 10.
7 CCJE Opinion No. 18 (2015), paragraph 44.
8 ECtHR, Case of Coyne v. United Kingdom, 
no. 124/1996/743/94254, Judgment of 24 Sep-
tember 1997, paragraph 58.
9 CDL-AD(2014)018, paragraph 41.
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immunity in the exercise of his 
or her lawful functions. If he or 
she commits a criminal offense in 
the exercise of his or her office, 
he or she should have no immuni-
ty from criminal liability1.

18. Another type of liability 
that applies to judges is disciplin-
ary liability. It has different con-
stitutive elements from crimi- 
nal liability and applies a differ-
ent standard of proof, however,  
it should be pointed out that 
criminal and disciplinary liabi- 
lity are not mutually exclusive. 
Disciplinary sanctions may still 
be appropriate in case of a crimi- 
nal acquittal. Also, the fact that 
criminal proceedings have not 
been initiated due to the failure 
of establishing criminal guilt 
or the facts in a criminal case, 
does not mean that no disciplin-
ary breach was committed by the 
judge concerned, precisely be-
cause of the different nature of 
both liabilities. If the misconduct 
of a judge is capable of undermin-
ing public confidence in the judi-
ciary, it is in the public interest 
to institute disciplinary procee- 
dings against that judge. Crimi-
nal proceedings, however, do not 
consider the particular disciplin-
ary aspect of the misconduct, but 
criminal guilt2. In any event, it is 

1 Ibid.
2 Joint Opinion of the Venice Commission and 
the Directorate of Human Rights (DHR) of the 
Directorate General of Human Rights and the 
Rule of Law (DGI) of the Council of Europe, on 

important that both types of lia-
bility be used sparingly in order 
not to cause a chilling effect on 
the judiciary. 

19. It should also be noted that, 
although European standards al-
low for judges to be held crimi-
nally liable in the exercise of their 
judicial functions, the threshold 
is high. Article 66 of Recommen-
dation CM/Rec(2010/12) reads: 
“The interpretation of the law, 
assessment of facts or weighing 
of evidence carried out by judg-
es to determine cases should not 
give rise to civil or disciplinary li-
ability, except in cases of malice 
and gross negligence.” The high 
threshold for criminal liability 
is reiterated in the explanatory 
memorandum to Recommenda-
tion CM/Rec(2010/12): “When 
exercising judicial functions, 
judges should be held criminally 
liable only if the fault committed 
was clearly intentional”3. 

20. The CCJE has taken the 
same position in Opinion No. 18 
(2015): “With respect to civil, 
criminal and disciplinary liabil-
ity (what has been called above 
“punitive accountability”), the 
CCJE stresses that the principal 
remedy for judicial errors that 
do not involve bad faith must be 
the appeal process. In addition, in 

the draft Law on making changes to the Law on 
disciplinary Liability and disciplinary Proceed-
ings of Judges of General Courts of Georgia, 
(CDL-AD(2014)032), paragraph 56.
3 See Recommendation CM/Rec(2010)12 and 
explanatory memorandum, paragraph 67.
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order to protect judicial indepen-
dence from undue pressure, great 
care must be exercised in framing 
judges’ accountability in respect 
of criminal, civil and disciplinary 
liability. The tasks of interpreting 
the law, weighing of evidence and 
assessing thefacts that are car-
ried out by a judge to determine 
cases should not give rise to civ-
il or disciplinary liability against 
the judge, save in cases of malice, 
wilful default or, arguably, gross 
negligence”1.

21. Similarly, the Venice Com-
mission in its 2016 Rule of Law 
Checklist requires that the 
grounds for disciplinary mea-
sures be “clearly defined” and 
“sanctions limited to intentional 
offences and gross negligence”2.

22. The Venice Commission 
also followed that line in its 2016 
amicus curiae brief for the Con-
stitutional Court of the Repub-
lic of Moldova on the right of re-
course by the state against judges, 
where it noted that: “Finding the 
right balance between judicial ac-
countability and the safeguard of 
judicial independence is a diffi-
cult task. The Venice Commission 
has always been in favour of ac-
cording judges functional immu-
nity, so as to allow them to exer-
cise their function according to 
professional standards without 
being exposed to individual lia-
bility, except in cases of malice or 

1 See CCJE Opinion No.18, paragraph 37.
2 See CDL-AD(2016)007 Rule of Law Check-
list E, 1 a. Iii.

gross negligence. The profession-
al standards according to which 
judges are to exercise their func-
tion must be clearly defined by 
law”3. 

23. On the other hand, in the 
2013 Opinion on the draft amend-
ments to laws on the judiciary 
in Serbia, the Venice Commis-
sion accepted individual liabili-
ty of judges where the damage at 
stake was “caused with intention 
or extreme negligence”, but add-
ed that: “The argument could be 
made that where the internation-
al case-law is well-established, the 
judge should be expected to follow 
it. However, the fact that a judge 
has wilfully chosen not to follow 
the established standards should 
not in itself become a ground for 
personal liability”4. 

24. This is raised in the 2015 
Opinion on the disciplinary li-
ability and evaluation of judg-
es of “The former Yugoslav Re-
public of Macedonia”, where the 
Venice Commission repeated  

3 See, Amicus curiae brief for the Constitutional 
Court of Moldova on the right of recourse by the 
state against judges (CDL-AD(2016)015), par-
agraph 69; see also Joint Opinion on the consti-
tutional law on the judicial system and status 
of judges of Kazakhstan (CDL-AD(2011)012), 
paragraph 60; Opinion on the Laws on the Dis-
ciplinary Liability and Evaluation of Judges of 
“The former Yugoslav Republic of Macedonia” 
(CDL-AD(2015)042), paragraph 43 and Opin-
ion on the Draft Criteria and Standards for the 
Election of Judges and Court Presidents of Ser-
bia (CDL-AD(2009)023), paragraph 37.
4 See Opinion on Draft amendments to Laws on 
the Judiciary of Serbia (CDL-AD(2013)005), 
paragraphs 20 and  22.
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ity only in the case of “stubborn 
resistance against an enhanced 
practice which leads to a repeat-
ed overturning in cases where 
there is well-established and clear 
case-law”1. 

25. The Venice Commission 
also concluded in the above-men-
tioned 2016 amicus curiae brief 
for the Constitutional Court of 
the Republic of Moldova2 that in-
dividual liability for judges solely 
based upon the outcome of a com-
plaint to the European Court of 
Human Rights, “interferes with 
judges’ professional freedom to 
interpret the law, to assess facts 
and to weigh evidence in individu-
al cases, as recognised by Europe-
an standards. According to these 
standards, erroneous decisions 
should be challenged through the 
appeals process and not by hold-
ing the judges individually liable, 
unless the error is due to malice or 
gross negligence by the judge”3.

26. Paragraph 70 of the Coun-
cil of Europe’s Recommendation 
CM/Rec (2010)12 also categori-
cally states that “[j]udges should 
not be personally accountable 
where their decision is overruled 
or modified on appeal.” In the 
same vein, in the context of the 
use of decisions reversed on ap-
peal as an indicator of the quality  
of judicial decisions, the CCJE in 
its Opinion No. 6 notes that “one 

1 CDL-AD(2015)042, paragraph 47.
2 See CDL-AD(2016)015.
3 Ibid, paragraph 75.

should take into account the prin-
ciple of judicial internal indepen-
dence and the fact that reversal 
of decisions must be accepted as 
a normal outcome of appeal pro-
cedures, without any fault on the 
part of the first judge”4. 

27. Therefore, the mere inter-
pretation of the law, assessment 
of facts or weighing of evidence 
carried out by judges to deter-
mine cases should not give rise to 
civil, criminal or disciplinary li-
ability, even in case of ordinary 
negligence5. Judges should have 
unfettered freedom to decide 
cases impartially, in accordance 
with their conscience and their 
interpretation of the facts, and in 
pursuance of the prevailing rules 
of the law6. Civil (or criminal) li-
ability may limit the discretion of 
an individual judge to interpret 
and apply the law7. Therefore, 
the liability of judges should not 
be extended to judges’ legal inter-
pretation in the adjudication pro-
cess8. Only failures performed in-
tentionally, with deliberate abuse 
or, arguably, with repeated, seri-
ous or gross negligence should 
give rise to disciplinary actions  

4 See CCJE Opinion No. 6, paragraph 36.
5 Recommendation CM/Rec(2010)12, para-
graphs 66 and 68; CDL-AD(2011)012, para-
graph 60.
6 Recommendation CM/Rec(2010)12, para-
graph 5; Opinion on the draft laws on courts 
and on rights and duties of judges and on 
the Judicial Council of Montenegro (CDL-
AD(2014)038), paragraph 27.
7 CDL-AD(2013)005, paragraph 19.
8 CDL-AD(2015)007, paragraphs 49-50.
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and penalties1, criminal responsi-
bility2 or civil liability3. 

28. As was stated by the Venice 
Commission in the above-men-
tioned 2013 Opinion for Serbia,  
“ ‘A judge is free in holding his/
her views, determination of facts 
and application of law in all mat-
ters under his/her deliberation’ 
and is ‘not required to justify to 
anyone, even other judges and/or 
the president of the court, his/her 
understanding of the law and the 
facts found... including [our ad-
dition] the basic guarantees that 
ensure the independence of an in-
dividual judge to decide cases im-
partially, in accordance with his/
her conscience and interpretation 
of the facts, and in accordance 
with the prevailing rules of the 
law”4. 

29. As a general clarification, 
the CCJE has stressed that, al-
though criminal investigations 
with respect to judges and courts 
are not illegal and there is no gen-
eral immunity for judges, the 
authorities concerned must ob-

1 Joint opinion of the Venice Commission and 
the Directorate of Human Rights (DHR) of the 
Directorate General of Human Rights and Rule 
of Law of the Council of Europe, and of the 
OSCE Office for Democratic Institutions and 
Human Rights (OSCE/ODIHR) on the draft 
law on disciplinary liability of judges of the Re-
public of Moldova, (CDL-AD(2014)006), para-
graphs 19 and 35; CDL-AD(2015)007, para-
graphs 49-50.
2 CDL-AD(2010)004, paragraph 61; CDL-
AD(2014)018, paragraph 41.
3 Recommendation CM/Rec(2010)12, para-
graph 66; CCJE Opinion No. 18, paragraph 37.
4 CDL-AD(2013)005, paragraph 21.

serve, guarantee and provide for 
the proper functioning of the ju-
diciary as the third power of the 
state. It follows from this that 
the greatest care should be tak-
en before investigatory measures 
are employed by any prosecution 
authority, which could have the 
effect of impeding or obstruct-
ing the functioning of judicial 
proceedings5.

C. Independence of judges wit- 
hin court systems 

30. The independence of any 
individual judge in the perfor-
mance of his or her functions ex-
ists notwithstanding any inter-
nal court hierarchy. Otherwise 
the hierarchical power conferred 
in many legal systems on higher 
courts might in practice poten-
tially undermine individual judi-
cial independence6.

31. European legal systems are 
diverse when it comes to the role 
attributed to the judge with re-
spect to the legislator as well as to 
the parties to a case. Among the 
European legal systems, there are 
also different legislative draft-
ing techniques, ranging from de-
tailed and comprehensive codes 
to legal systems with more open-
ended provisions, leaving the 
judge a wider scope for interpre-
tation. Nonetheless, there will  

5 CCJE Situation Report on the judiciary and 
judges in the Council of Europe member States. 
Updated version no. 2 (2015), paragraph 41.
6 agraph 22; CCJE Opinion No. 1 (2001), 
paragraphs 66, 68 and 73 (9).
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element in the interpretation of 
laws, the assessment of facts and 
the weighing of evidence. This is 
the essence of the judicial func-
tion, which is an essential ele-
ment of a judge’s independence. 

32. It is important to stress 
that internal independence does 
not exclude doctrines such as that 
of precedent, which is applied in 
common law countries (i.e. the 
obligation of a lower court judge 
to follow a previous decision of a 
higher court on a point of law di-
rectly arising in the latter case)1. 
But, the independence of every 
judge must allow each of them 
and every panel of judges to make 
an effort to change the practice –  
to adopt a different decision – if 
he or she thinks it appropriate 
to do so in a particular case2. Of 
course, such an attempt must be 
made openly and the judge must 
provide coherent arguments as to 
why the present case differs from 
earlier case-law or why the rea-
soning applied in earlier case-law 
should be overturned. It will then 
be up to the appeal instance to de-
cide whether or not to follow this 
new reasoning. 

33. Above all, a judge should 
not be limited to applying merely 
existing case-law. The essence of 
his or her function is to interpret 
legal regulations independent-
ly. Sometimes, judges may have 
an obligation to apply and inter-

1 CDL-AD(2014)038, paragraph 27.
2 CDL-AD(2015)042, paragraph 47.

pret legislation contrary to “uni-
form national judicial practice”3. 
Such situations may occur, for 
instance, as a result of interna-
tional treaties, and where deci-
sions from international courts 
supervising international trea-
ties may require altering the cur-
rent national judicial practice. 
A judge’s legal interpretation, 
which may not be in line with the 
established case-law, should not 
in itself become a ground to im-
pose disciplinary sanctions, un-
less it is done in bad faith, with 
intent to benefit or harm a party 
to the proceedings or as a result 
of gross negligence. While judges 
of lower courts should generally 
follow established case-law, they 
should not be barred from chal-
lenging it, if in their judgment 
they consider it right to do so4. 
Only stubborn resistance against 
an enhanced practice, which leads 
to a repeated overturning of cas-
es, for which there is a well-estab-
lished and clear case-law, may re-
sult in disciplinary sanctions.5

34. The important conclu-
sion to draw from all of the 
above – including the case-law 
of the European Court of Human 

3 Joint opinion of the Venice Commission and 
the Directorate of Human Rights (DHR) of the 
Directorate General of Human Rights and Rule 
of Law of the Council of Europe, and of the 
OSCE Office for Democratic Institutions and 
Human Rights (OSCE/ODIHR) on the draft law 
on disciplinary liability of judges of the Republic 
of Moldova, CDL-AD(2014)006, paragraph 21.
4  Ibid, paragraph 22.
5 CDL-AD(2015)042, paragraph 47.
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Rights, the opinions of the Ve- 
nice Commission, the CCJE and 
from the emphasis placed by Eu-
ropean standards on the indepen-
dence of the individual judge – is 
that adjudication is not, and has 
never been, a purely mechanical 
operation. For this reason, Euro-
pean standards on the judiciary 
safeguard the right and duty of 
the individual judge at all levels 
of the judicial hierarchy to exer-
cise his or her adjudicating func-
tions free from any authority, 
whether external or internal. 

35. The non-mechanical aspect 
of adjudication means that indi-
vidual liability for the exercise 
of judicial functions should not 
depend solely on the outcome of 
a case at higher instance. Rath-
er, liability should only be relat-
ed to a judge’s observance of pro-
fessional standards of conduct, 
ethics and adjudication. The sim-
ple fact that a court decision is 
quashed at higher instance does 
not mean that the lower-court 
judge has violated professional 
standards or acted in contraven-
tion of the law.

IV. Assessment 
A. First question: “Is it pos- 

sible for a judge to incur criminal 
liability for his or her interpreta-
tion of the law, ascertainment of 
facts or assessment of evidence 
while reviewing a case brought 
before him or her?” 

36. Important as the freedom 
of judges in the exercise of their 

judicial function may be, it does 
not mean that judges are not ac-
countable. The independence of 
judges serves to safeguard their 
individual rights and freedoms in 
accordance with the law1. If judi-
cial power is abused and misused 
it cannot serve its purpose. Judg-
es who, in the exercise of their 
functions, commit what would 
be regarded in any other circum-
stances as a crime, such as ac-
cepting a bribe, cannot claim im-
munity from ordinary criminal 
proceedings2.

37. When judges are exercis-
ing judicial functions, however, 
the considerations under section 
III above, on judicial indepen-
dence come into play. 

38. The accountability of the 
judiciary is a complex issue, 
which may also have a “puni-
tive” dimension through the ap-
plication of individual disciplin-
ary, civil and criminal liability3. 
In order not to subvert judicial 
independence, however, criminal 
liability in the exercise of a judi-
cial function should be reserved 
for the most serious cases and not 
be applied to unintentional fail-
ings. If judges were to be held 
criminally liable for unintention-
al mistakes in the exercise of their  

1 Recommendation CM/Rec(2010)12, paragraph 
3: “The purpose of independence, as laid down 
in Article 6 of the Convention, is to guarantee 
every person the fundamental right to have their 
case decided in a fair trial, on legal grounds only 
and without any improper influence”.
2 See CCJE Opinion No. 3 paragraph 52.
3 See CCJE Opinion No. 18, paragraphs 33 and 37.
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danger both the impartiality and 
the independence of judges. The 
impartiality of judges will be at 
risk, as the threat of sanctions may 
subconsciously affect his or her 
judgment. The independence of 
judges will be at risk, since crimi-
nal liability for unintentional mis-
takes would make the judiciary 
vulnerable to interference in the 
judicial function by the executive1. 

39. It appears from the assess-
ment in section III above that, 
while judges may be subject to 
criminal liability for the inter-
pretation of a law, the ascertain-
ment of facts or the assessment 
of evidence, such liability is only 
possible in cases of malice and – 
arguably – gross negligence. 

40. It is important to dis-
tinguish between situations in 
which a judge wilfully inter-
prets a law contrary to its word-
ing, original meaning or previous 
case-law. This is acceptable if the 
judge does so openly and provides 
coherent reasoning as to why he 
or she is departing from previous 
case-law. Depending on the legal 
tradition, the role of the judge in 
a legal system and the given legal 
methodology, an interpretation 
of a law contrary to its wording, 
original meaning and previous 
case-law may nevertheless very 
well fall within the ambit of pro-
fessional scrutiny of the stan-
dards of adjudication. 

1 See CCJE Opinion No. 3, paragraph 53.

41. The overriding principles 
emerging from previous Venice 
Commission opinions, CCJE opi- 
nions and the established Europe-
an standards outlined above is that 
judges should not be held liable for 
(1) judicial mistakes that do not in-
volve bad faith and (2) differenc-
es in the interpretation of the law. 
The principal remedy for such mis-
takes is the appeals process.

B. Second question: Is it pos-
sible for the quashing by a high-
er court of a decision of a lower 
court to serve as a ground for de-
termining the illegality of that 
decision? 

42. This question is closely re-
lated to the first one. While it may 
be possible to hold judges crimi-
nally liable in the exercise of their 
judicial functions, the require-
ment of malice or gross negligence 
for criminal liability demands an 
assessment of individual guilt in 
each case. Using the negative out-
come of appeals proceedings as 
the condition precedent establish-
ing an objective criterion or basis 
for attributing criminal culpabili-
ty cannot meet the requirement of 
individual guilt. 

43. For these reasons, the Ve- 
nice Commission has previous-
ly noted that the criminal liabi- 
lity of a judge and the outcome of 
an appeals process are two sepa-
rate issues, which should not be 
mixed2. The Venice Commission 

2 See CDL-AD(2014)018, paragraph 48.
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has consistently taken the view 
that the fact that a judge has 
been overruled by higher courts 
does not necessarily mean that 
the judge has not acted in a com-
petent or professional manner1.

44. In order to hold a judge 
personally liable for his or her de-
cisions, it is not sufficient to re-
fer to the fact that the decisions 
have been overturned by a higher 
court. Any decision on the com-
petency and professionalism of a 
judge based on cases being over-
turned on appeal, must be made 
on the basis of an actual assess-
ment of the cases concerned. In 
any case, judges can only be held 
criminally liable for their deci-
sions if individual guilt is proven 
and the error is due to malice or 
gross negligence. 

45. In conclusion, using the 
fact that a decision of a lower 
court has been quashed by a high-
er court as a ground in itself for 
the determination of the illegali-
ty of that decision, is not in accor-
dance with European standards. 

C. Third question: Does the 
challenged provision secure the 
independence and impartiality 
of judges in a state governed by 
the rule of law? 

46. European standards re-
quire individual guilt to be ascer-
tained to a level of wilful intent or 

1 See Opinion on the Draft Criteria and Stan-
dards for the Election of Judges and Court Pres-
idents of Serbia (CDL-AD(2009)023) paragraph 
36 and CDL-AD(2015)042, paragraph 46.

gross negligence. Judges are only 
criminally liable for the “wilful is-
suance” of illegal decisions, sen-
tences, rulings and court orders. 

47. A provision setting out the 
criminal liability of judges can 
only be compatible with the in-
dependence and impartiality of 
judges if it is formulated precise-
ly enough to guarantee the inde-
pendence of judges and the func-
tional immunity of the individual 
judge in his or her interpretation 
of the law, assessment of facts or 
weighing of evidence2.

48. Vague, imprecise and broad-
ly-worded provisions that define 
judges’ liability may have a chill-
ing effect on their independent 
and impartial interpretation of 
the law, assessment of facts and 
weighing of evidence. Regula-
tions of judges’ liability that lack 
these qualities may also be abused 
to exert undue pressure on jud- 
ges when deciding cases and thus 
undermine their independence 
and impartiality3. In general, and 
in light of the European Court 
of Human Rights’ case-law, pro-
visions on criminal liability for 

2 See N.F. v. Italy, Judgment of 2 August 2001, 
application no. 37119/97, paragraphs 29-30 
and Oleksandr Volkov v. Ukraine, Judgment 
of 9 April 2013, application no. 21722/11, 
paragraph 173 ff.
3 Opinion on the Law on Disciplinary 
Responsibility and Disciplinary Prosecution of 
Judges of Common Courts of Georgia (CDL-
AD(2007)009), paragraphs 25 and 29; CDL-
AD(2015)042, paragraph 113; see also Oleksandr 
Volkov v. Ukraine, Judgment of 9 April 2013, 
application no. 21722/11, paragraphs 185-186.
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7 judges should be interpreted in 
such a way as to protect judg-
es from arbitrary interference in 
their judicial functions1.

49. The conclusions drawn in 
the two previous questions also 
apply here: 1) judges should not 
be held individually liable for ju-
dicial mistakes that do not in-
volve bad faith and for diffe- 
rences in the interpretation of 
the law; 2) nor should it be suffi-
cient for judges to incur individ-
ual criminal liability to define a 
judicial decision as illegal by re-
ferring to the fact that his or her 
decisions have been overturned at 
higher instance. 

50. Finally, criminal liability 
of judges may be compatible with 
the principle of the independence 
of judges, but only pursuant to 
the law, which has to be narrow-
ly tailored and cannot rely merely 
on the fact that a case was over-
turned on appeal. To that end, it 
is important that the relevant law 
not be in conflict with the over-
riding principle of the indepen-
dence of judges. 

V. Conclusion 
51. In an amicus curiae brief, 

the Venice Commission provides 
the Constitutional Court with Eu-
ropean standards and practice on 
the questions raised in the request 
so as to facilitate the Court’s con-
sideration of the issue(s) at hand. 

1 See, for instance, Oleksandr Volkov v. Ukraine, 
paragraph 170; P.G. and J.H. v. the United 
Kingdom, paragraph 46.

It is, however, for the Constitu-
tional Court to determine the fi-
nal interpretation of national 
laws and the Constitution of the 
country concerned. 

52. The questions addressed to 
the Venice Commission for this 
amicus curiae brief by the Consti-
tutional Court of the Republic of 
Moldova with respect to Article 
307 of the Criminal Code of the 
Republic of Moldova, are: 

(1) Is it possible for a judge to 
incur criminal liability for his or 
her interpretation of the law, as-
certainment of facts or assess-
ment of evidence while reviewing 
a case brought before him or her? 

(2) Is it possible for the quash-
ing by a higher court of a deci-
sion of a lower court to serve as a 
ground for determining the ille-
gality of that decision and 

(3) Does the challenged provi-
sion secure the independence and 
impartiality of judges in a state 
governed by the rule of law? 

53. The answer to these ques-
tions may be summarised as 
follows: 

– Important as the freedom of 
judges in the exercise of their ju-
dicial function may be, this does 
not mean that judges are not ac-
countable. A balance must be 
struck between their immunity as 
a means to protect them against 
undue pressure and abuse from 
other state powers or individuals 
(functional immunity) and the 
fact that a judge is not above the 
law (accountability); 
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– while judges may be subject 
to criminal liability for the inter-
pretation of a law, the ascertain-
ment of facts or the assessment 
of evidence, such liability should 
only be possible in cases of malice 
and, arguably, gross negligence; 

– judges should not be held li-
able for judicial mistakes that do 
not involve bad faith and for dif-
ferences in the interpretation of 
the law. The principal remedy 
for such mistakes is the appellate 
procedure; 

– criminal and disciplinary li-
ability are not mutually exclu-
sive: disciplinary sanctions may 
still be appropriate in case of a 
criminal acquittal; also, the fact 
that criminal proceedings have 
not been initiated due to the fail-
ure to establish criminal guilt or 
the facts in a criminal case, does 
not mean that there was no dis-
ciplinary breach by the judge 
concerned, precisely because 
of the different nature of these 
liabilities; 

– if a judge’s misconduct is ca-
pable of undermining public con-
fidence in the judiciary, it is in 

the public interest to institute 
disciplinary proceedings against 
that judge. Criminal proceed-
ings, however, do not consider 
the particular disciplinary aspect 
of the misconduct, but criminal 
guilt; 

– In conclusion: only failures 
performed intentionally, with de-
liberate abuse or, arguably, with 
repeated, serious or gross neg-
ligence should give rise to dis-
ciplinary actions and penalties, 
criminal responsibility or civil 
liability. 

54. Finally, criminal liability 
of judges may be compatible with 
the principle of the independence 
of judges, but only pursuant to 
the law. The law in question must 
not be in conflict with the overrid-
ing principle of the independence 
of judges. This is a question that 
the Constitutional Court will have 
to pronounce itself upon. 

55. The Venice Commission re-
mains at the disposal of the Con-
stitutional Court or other author-
ities of the Republic of Moldova 
for any further assistance they 
may need.
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On 14-16 September 2017 in 
Palanga (Centre of recreation and 
rehabilitation “Pušynas”, Palan-
ga, Lithuania) was held XIII In-
ternational scientific and practi-
cal conference “Criminalistics and 
forensic expertology: science, stu- 
dies, practice”. The conference 
was organized by Criminalists’ 
Association of Lithuania, Foren-
sic Science Centre of Lithuania 
and Law Institute of Lithuania. 

The conference had scientific 
and gala parts. The scientific part 
of the conference had plenary ses-
sions, discussions and poster pre-
sentations. Languages of the con-
ference were English, Lithuanian 
and Russian. Main topics of the 
conference were: 1) Tendencies 
and perspectives in developments 
of common forensic science area; 
2) Strategies, methods and tac-
tics of crime investigation of dif-
ferent schools of criminalistics; 
3) Importance of forensic conclu-
sions in investigative procedures; 
4) Didactics of criminalistics and 
forensic expertology: innovative 
study methods; 5) Innovations 
in cyber crime investigations;  

XIII INTERNATIONAL CONFERENCE “CRIMINALISTICS  
AND FORENSIC EXPERTOLOGY: SCIENCE, STUDIES, PRACTICE” *

6) Organized crime and its effects 
on public security.

About 150 participants from 
Azerbaijan, Belarus, Czech Re-
public, Estonia, Finland, Greece, 
Hungary, Italy, Lithuania, Lat-
via, Poland, Russia, Slovak Re-
public, Spain, Ukraine and USA 
attended the Conference. Scien-
tific reports have been published 
in conference collection, which 
have included 38 reports.

The conference was opened by 
Chairman of Criminalists’ As-
sociation of Lithuania, Doc. Dr. 
Gabrielé Juodkaité-Granskiené 
and Chairman of Scientific Board 
of Criminalists’ Association of 
Lithuania, Prof. Dr. Hendryk 
Malevski. At the beginning of 
the conference Mayor of Palanga 
city Sarunas Vaitkus and repre-
sentatives of Ministry of Justice, 
Ministry of Interior, Prosecutor 
General Office sent best regards 
to participants and guests of the 
Conference. 

On 14th of September ple-
nary session of the conference 
was chaired by Prof. Dr. Hen-
dryk Malevski (Lithuania) and 
Prof. Dr. Habil. Valery Shepit-
ko (Ukraine). The following pre-
sentations were made during 
the session: “Integral Function 

* XIII Міжнародна наукова конференція 
«Криміналістика та судова експертологія: 
наука, навчання, практика».

RESEARCH EVENTS
НАУКОВО-ПРАКТИЧНІ ЗАХОДИ
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of Criminalistics and its Role in 
Realization of Modern Strategic 
Goals of Fight against Crime” by 
Prof. Dr. Habil. Valery Shepit-
ko (Ukraine); “Evaluation of Spe-
cial Knowledhe in Trial: Practic-
es of Lithuanian Courts” by Prof. 
Dr. Rima Ažubalyté (Lithuania); 
“Expert Opinion as a Specific 
Proof” by Prof. Dr. Habil. Tatia-
na Averianova (Russia); and “Fo-
rensic Examination in Pretrial 
Investigation – Prosecutors In-
sight” by Aivaras Velutis (Lithu-
ania). After the plenary session it 
participants had time for buffet 
and discussions.

Second day of the conference 
(15th of September) included 
four plenary sessions with coffee 
breaks. The following presenta-
tions were made during these ses-
sions: “Joint Investigation: the 
Actuality, Opportunities, Pros-
pects” by Assoc. Prof. Dr. Svet-
lana Kushnirenko and Prof. Dr. 
Vladimir Pristanskov (Russia); 
“The Clarification of the Concept 
of Regularities that are Part of 
Criminalistics: is Unifying Fac-
tor or Illusion?” by Assoc. Prof. 
Dr. Habil. Evgeny Smakhtin 
(Russia); “Comparative Analy-
sis of Forensic Science, Criminal-
istics and Neighboring Concepts 
in Some European Countries” by 
Assoc. Prof. Dr. Elena Khatke- 
vich (Belarus); “Problems of In-
vestigation of Crimes against 
Justice” by Assoc. Prof. Dr. 
Mykhaylo Shepitko (Ukraine); 
“Information Exchange between 

Police and Intelligence Agencies 
in Fight against Terrorism” by 
Mgr. Jan Provaznik (Czech Re-
public); “Conceptual Directions 
of Forensic Support of Law En-
forcement Agencies and Spe-
cial Services in the Fight against 
Terrorism” by Assoc. Prof. Dr. 
Bakhtiyar Aliyev (Azerbaijan); 
“Corruption Crimes” by Assoc. 
Prof. Dr. Irina Lavrenteva (Rus-
sia); “Simulated Transfer in Cy-
berspace” by Mgr. David Čep, 
Mgr. Kateřina Hlaváčová and 
Mgr. Katarina Kandová (Czech 
Republic); “The Overinterpreta-
tion of Regulations about Regis-
tration in Forensic Databases –  
Cases Study” by Mgr. Katarzy-
na Ćwik (Poland); “Possibilities 
and Prospects of Development of 
Criminalistics”by Dr. Małgorzata 
Hregorowicz (Poland); “Reflec-
tionof the qualification and 
Competence of Pre-Trial Inves-
tigation Officers during the In-
vestigation of Cigarette Smug-
gling Offences” by Mgr. Jurgita 
Baltrūniené (Lithuania); “Hand-
writing Examination of Old 
Manuscripts (Codex Basiliensus 

Scientific report of Prof. Dr. Habil. 
Valery Shepitko
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F.V.2. and Trace of Basel)” by 
Dr. Diego Ardoino (Lithuania,  
Italy); “Metaopinions – Illegal, Ir-
relevant or Invaluable?” by Prof. 
Dr. Habil. Violetta Kwiatkows-
ka-Wójcikiewicz (Poland); “Prob-
lemic Aspects of Forensic Activi-
ties of Private Forensic Experts in 
Lithuania” by Assoc. Prof. Dr. Ga-
brielé Juodkaite-Granskiené, As-
soc. Prof. Dr. Andrej Gorbatkov, 
Rasa Luksaité (Lithuania); “Special 

Knowledge in the New Code of Ad-
ministrative Offences: New Trajec-
tories or Reglamentation?” by Prof. 
Dr. Raimundas Jurka and Karo-
lis Kurapka (Lithuania); “Electro- 
nic Signature: a New Forensic 
Frontier ” by Claudia Barbarano, 
Milena Pugnaloni, Sabrina Belluc-
co, Guido Castellari (Italy), etc. Se- 
cond day of the conference fini- 
shed with a dinner in restaurant.

Third day of the conference 
(16th of September) included 
plenary session. The following 
presentations were made during 
these sessions: “Poligraph “Ax-
tion”. History. Study of Com-
plex Poligrams and Data Us-
ing Channels of Poligraph“ by 
Bruce White and Mgr. Oksana 
Stevenson (USA); “Formation 
of Methodics of Psychophysiolo- 
gical Expertise in Criminal Pro-
ceedings” Assoc. Prof. Dr. Ole-
sya Vashchuk (Ukraine); “The 

Participants of the Conference in Palanga

Signatories of Palanga Memorandum 
(from left to right):  M. Goc,  

H. Malevski, G. Juodkaite-Granskiene, 
V. Shepitko, V. Tishchenko
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Concept of Arms in Criminalistic 
Doctrine about Arms” by Assoc. 
Prof. Dr. Elita Nimande and Dr. 
Vladimirs Terehovičs (Latvia);

“Criminalistic Investigation 
of Traces of Human Tissues and 
Secretions: Opportunities, Con-
strints and Prospects Olfacto-
ry Biosensor Method” by Prof. 
Dr. Habil. Tatyana Moiseeva 
and Dr. Panfilov (Russia); “The 
Analysis of Relatives Handwri- 
ting – Examination of Suspected 
Documents” by Prof. Dr. Fran-
cesco Cerrotto (Italy); “Harmonic 
Speed Stabilization in Handwrit-
ing Velocity” by Milena Pugna-
loni, Ilaria Gunetti, Mirka Man-
toan, Nicoló di Toma (Italy); 
“Neurophysiological Principles 
in Graphical Analysis” by Prof. 
Dr. Gennaro Mazza (Italy); “Op-
erational Control of the Authen-
ticity and Forensic Examination 
of Documents and Art Objects 

by Using Regula Devices; their 
MainCharacteristics, Capabili-
ties and Examples of Use in Prac-
tice” by Assoc. Prof. Dr. by Olga 
Bocharova (Belarus); Biometric 
Assessment of Modifications in 
Handwriting in Connection with 
Posture and Writing Surface” 
by Monica Manzini, Margherita 
Cristofori, Milena Pugnaloni, Ti-
berio Pitassi (Italy). After discus-
sion of scientific reports it was 
discussion of Palanga memoran-
dum and its signature. Next 14th 
International conference “Crimi-
nalistics and Forensic Expertol-
ogy: Science, Studies, Practice” 
will be hosted on September 2018 
in Odessa (Ukraine).

The conference brief
was prepared by

Prof. Dr. H. Malevski,
Doc. Dr. G. Juodkaité-Granskiené,

Dr. M. Shepitko
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30 жовтня 2017 р. в Харко-
ві (Україна) відбувся Круглий 
стіл з нагоди 100-річчя від дня 
народження доктора юридич-
них наук, професора, заслужено-
го діяча науки і техніки України  
М. В. Салтевського. Організато-
рами заходу стали Національ-
ний юридичний університет іме-
ні Ярослава Мудрого та НДІ 
вивчення проблем злочинності 
імені академіка В. В. Сташиса. 
Місцем проведення круглого сто-
лу стала Національна академія 
правових наук України (Харків, 
України). Мовами заходу були 
обрані: англійська, українська 
та російська.

Після відкриття Круглого 
столу, присвяченого 100-річчю 
від дня народження М. В. Сал-
тевського, з вітальним словом 
до учасників урочистого нау-
кового заходу звернувся ректор 
Національного юридичного уні-
верситету імені Ярослава Му-
дрого, доктор юридичних наук, 
професор, академік НАН Укра-
їни, академік НАПрН України 
В. Я. Тацій. У своїй промові він 
вказав на вагомий вклад профе-
сора М. В. Салтевського в розви-
ток криміналістики та судової 
експертизи, поділився своїми 
спогадами про професора.

КРУГЛИЙ СТІЛ З НАГОДИ 100-РІЧЧЯ ВІД ДНЯ 
НАРОДЖЕННЯ ПРОФЕСОРА М. В. САЛТЕВСЬКОГО*

* Round table, devoted to Professor Mykhaylo 
Saltevskiy’s 100th anniversary.

З науковими доповідями на 
Круглому столі виступили: док-
тор юридичних наук, професор, 
завідувач кафедри криміналіс-
тики Національного юридично-
го університету імені Яросла-
ва Мудрого, академік НАПрН 
України В. Ю. Шепітько – «Ми-
хайло Салтевський – знаний 
криміналіст, судовий експерт, 
винахідник і новатор»; доктор 
юридичних наук, професор, ди-
ректор НДІ вивчення проблем 
злочинності імені академіка  
В. В. Сташиса, академік НАПрН 
України В. І. Борисов – «Вне-
сок М. В. Салтевського у ста-
новлення криміналістичних до- 
сліджень в Інституті вивчен-
ня проблем злочинності»; док-
тор юридичних наук, профе-
сор, академік НАПрН України 
В. О. Коновалова – «Професор 
М. В. Салтевський: соціально- 
психологічний портрет»; док-
тор юридичних наук, профе-
сор, головний учений секре-
тар НАПрН України, академік  
НАПрН України В. А. Жура-
вель – «Щодо системи кримі-
налістики у працях професора  
М. В. Салтевського»; доктор 
юридичних наук, професор, 
професор кафедри криміналіс-
тики Національного юридич- 
ного університету імені Яро- 
слава Мудрого В. М. Шев-
чук – «Салтевський Михайло  
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Васильович – учений, педа-
гог, учитель, засновник шко-
ли у криміналістиці»; канди-
дат юридичних наук, старший 
науковий співробітник, за-
ступник директора з наукової 
роботи Харківського НДІСЕ 
імені Заслуженого професора  
М. С. Бокаріуса – «До питан-
ня про нормативно-правове ре-
гулювання судово-експертної 
діяльності в умовах судової 
реформи в Україні»; доктор 
юридичних наук, професор ка- 
федри кримінально-правових  
дисциплін та судових експер-
тиз Донецького юридично-
го інституту МВС України –  
«І один в полі Воїн (із спога-
дів М. В. Салтевського)» та ін. 
Тези наукових доповідей учас-
ників Круглого столу були над-
руковані в окремому збірнику.

На круглому столі було пре-
зентовано Бібліографічний по-
кажчик, підготовлений до 100- 
річчя професора М. В. Салтев-

ського, що включав інформацію 
про життєвий та творчий шлях 
професора, його основні дати 
життя та діяльності, перелік на-
укових праць професора, дисер- 
тації, виконані і захищені під ке-
рівництвом професора, публіка-
ції про професора та фотографії, 
ілюстрації, фотодокументи. За-
хід відбувався у творчій теплій 
атмосфері, доповіді супроводжу-
валися презентаціями. Бібліо-
тека Національного юридично-
го університету імені Ярослава 
Мудрого до 100-річчя професора 
підготувала виставку наукових 
праць професора М. В. Салтев-
ського. Круглий стіл було завер-
шено урочистим відкриттям ме-
моріального комплексу на місці 
поховання професора М. В. Сал-
тевського (цвинтар № 15, Хар-
ків, Україна).

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

М. В. Шепітько

Учасники Круглого столу з нагоди 100-річчя від дня народження  
проф. М. В. Салтевського
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7 листопада 2017 року на 
базі Харківського науково-до-
слідного інституту судових екс-
пертиз ім. Засл. проф. М. С. Бо-
каріуса відбулася міжнародна 
науково-практична конферен-
ція «Актуальні питання судо-
вої експертизи та криміналісти-
ки», присвячена 100-річчю від 
дня народження видатного вче-
ного, доктора юридичних наук, 
професора, заслуженого діяча 
науки і техніки України, про-
відного фахівця у галузі судової 
експертизи й криміналістики, 
учасника Великої Вітчизняної 
війни, нагородженого 14 орде-
нами та медалями, Михайла 
Васильовича Салтевського. Ор-
ганізатор конференції – Харків-
ський науково-дослідний інсти-
тут судових експертиз ім. Засл. 
проф. М. С. Бокаріуса. 

У засіданні взяли участь біль-
ше 100 осіб, серед яких: пред-
ставники Міністерства юстиції 
України, інших органів держав-
ної влади та органів місцево-
го самоврядування, cудово-екс-
пертних установ Міністерства 
юстиції України (Харківського, 
Київського, Одеського, Доне-
цького, Львівського, Дніпропе-

МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ 
“АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ СУДОВОЇ ЕКСПЕРТИЗИ  

ТА КРИМІНАЛІСТИКИ” *

* International Scientific and Practical 
Conference “Topical Questions of Forensic 
Examination and Criminalistics”.

тровського науково-дослідних 
інститутів судових експертиз, 
Науково-дослідного центру су-
дової експертизи з питань ін-
телектуальної власності), Мі-
ністерства внутрішніх справ 
України, вищих навчальних 
закладів, академічної науки, 
правоохоронних органів, судів, 
громадських та інших органі-
зацій України, судово-експерт-
них установ Туреччини, Рес-
публіки Білорусь, Республіки 
Молдова. Матеріали на конфе-
ренцію надані також судовими 
експертами Республіки Литва, 
Республіки Казахстан, Респуб- 
ліки Узбекистан, Республіки 
Вірменія та ін. Всього на конфе-
ренцію надійшло 118 доповідей 
та наукових повідомлень.

Зі вступним словом виступив 
головуючий, директор Харків-
ського НДІСЕ, доктор юридич-
них наук, професор, Заслуже-
ний юрист України О. М. Клюєв, 
який привітав всіх учасників  
конференції та зупинився на  
окремих етапах життєвого шля-
ху видатного вченого-криміна- 
ліста як людини, авторитетно-
го педагога й наставника; ви-
світлив ключові складові його 
наукової спадщини та судово- 
експертної діяльності; проана- 
лізував основні положення 
праць ученого.
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Відповідно до програми між-
народної науково-практичної 
конференції «Актуальні питан-
ня судової експертизи та кри-
міналістики» заслухано та об-
говорено доповіді, присвячені 
пам’яті Михайла Васильовича 
Салтевського – гордості україн-
ської науки, видатного кримі-
наліста, який здійснив вагомий 
внесок у розвиток теорії іденти-
фікації, розробив прийоми ви-
мірювальної фотозйомки, стояв 
у витоках зародження кримі-
налістичної одорології та фо-
носкопії тощо. 

Великий інтерес викликали 
доповіді Емель Хюля Юксело-
глу та Гюльтен Райимоглу (Ту-
реччина) – судових експертів 
Інституту судових експертиз 
Стамбульського університету, 
які розповіли про судово-екс-
пертну освіту в Туреччині на 

прикладі Інституту судової ме-
дицини, а також про акредита-
цію судово-експертних лабора-
торій у Туреччині.

Актуальним та різносторон-
нім був виступ начальника нау-
кового відділу Науково-практич-
ного центру Державного комітету 
судових експертиз Республіки 
Білорусь, кандидата технічних 
наук, доцента С. М. Нефедова,  
який розповів про важливий 
напрям роботи з реформуван-
ня судової експертизи – впрова-
дження в експертну практику 
методів стандартизації, метро-
логії та оцінювання відповід-
ності в Республіці Білорусь, 
проаналізував особливості за-
стосування основних міжнарод-
но-правових актів. 

Великий інтерес та актив-
не обговорення викликала до-
повідь експерта-криміналіста  

Учасники Міжнародної науково-практичної конференції 
«Актуальні питання судової експертизи та криміналістики»
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вих Експертиз Республіки Мол-
дова Н. М. Гуреу щодо прове-
дення повторної експертизи 
маркувальних позначень після 
раніше застосованих деструк-
тивних методів дослідження. 

Обговорення проблем, роз-
глянутих на міжнародній на-
уково-практичній конферен- 
ції «Актуальні питання судо-
вої експертизи та криміналіс-
тики», відображають загаль-
ну зацікавленість учасників у 
зміцненні та подальшому роз-
витку міждержавної співпра-
ці судово-експертних установ, 
вдосконаленні 

Доповіді з презентаціями 
опубліковано в збірнику мате-
ріалів міжнародної науково- 
практичної конференції, при-
свяченої 100-річчю від дня на-
родження видатного ученого, 
доктора юридичних наук, про-
фесора, заслуженого діяча нау-
ки і техніки України М. В. Сал- 
тевського, до якого включе-
но більше 100 доповідей, роз-
міщених згідно з тематикою 
конференції.

Інформацію підготувала
канд. біол. наук,

ст. наук. спів.
Л. М. Дереча
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On 7-9th of November 2017 in 
Belgrade (Serbia) was held The 
VII International Scientific Con-
ference “Archibald Reiss Days”. 
Scientific event was organized 
by Academy of Criminalistic and 
Police Studies (Belgrade, Serbia) 
in cooperation with the Ministry 
of the Interior of the Republic of 
Serbia, Ministry of Education, 
Science and Technological Deve- 
lopment of the Republic of Ser-
bia, National Police University of 
China, Volgograd Academy of the 
Russian Internal Affairs Minis-
try, Lviv State University of In-
ternal Affairs, Faculty of Securi-
ty in Skopje, Faculty of Criminal 
Justice and Security in Ljublja-
na, Police Academy “Alexand-
ru Ioan Cuza“ in Bucharest, Aca- 
demy of Police Force in Bratisla-
va and University of Banja Luka 
Faculty of Security Science. 

The conference is decided to 
the famous criminalist, Profes-
sor Rodolphe Archibald Reiss, 
who worked and lived in Belgrade 
(Serbia). He organized Insti-
tut de police scientifique (Laus-
anne University, Switzerland) and 
Academy of Criminalistic and Po-
lice Studies (Belgrade, Serbia), 
He helped to Serbian Govern-
ment with the demonstration and 

THE VII INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE 
“ARCHIBALD REISS DAYS”*

* VII Міжнародна наукова конференція 
«Дні Арчібальда Рейсса».

fixation of crimes committed by 
Austro-Hungarian Army (WWI, 
1914-1918).

Criminalists from 23 coun-
tries took part in Archibald  
Reiss Days (more than 60 parti- 
cipants). Before the conference 
it was printed collection of scien-
tific reports (in 3 volumes). Lan-
guages of the conference were 
Serbian and English. The thema- 
tic areas of the conference were: 
1) Criminalistic and Criminal Jus-
tice Aspects in Solving and Pro- 
ving of Criminal Offences; 2) Po-
lice Organization – Structure and 
Functioning; 3) Contemporary 
Security Studies; 4) Strengthen-
ing the State’s Institutions and 
Fight Against Crime; 5) Social, 
Economic and Political Flows 
of Crime – Manifestation, Mea-
suring and Analysis; 6) Foren-
sic Linguistics and Language 
for Specific Purposes; 7) Cyber-
crime; 8) Innovative Techniques 
and Equipment in Forensic En-
gineering; 9) Effects of Physi-
cal Activity on Anthropologi-
cal Status in Security Agencies 
Personnel.

On first day (7th November) 
the conference was opened by Ac- 
ting Dean of the Academy, Prof. 
PhD Goran Bošković and Acting 
Vice-Dean for Scientific and Re-
search Work of the Academy,  
Prof. PhD Biljana Simeunović-
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Patić and State Secretary of the 
Ministry of Interior of the Re-
public of Serbia Biljana Popović 
Ivković.

The scientific Part of the Con-
ference opened by scientific re-
ports with presentations of PhD 
Andy Becue (School of Criminal 
Justice, University of Lausanne, 
Switzerland) “Fingermark Detec-
tion: Should We Take the Red Pill 
or the Blue Pill?” and PhD Imre 
Rudas (Obuda University, Bu-
dapest, Hungary) “Internet of 
Anything – a Superhighway of 
Cyberworld”. After these scien-
tific reports were Gala Cocktail 
and the Tour of the Academy’s 
Museum.

During 7-9th November parti- 
cipants of the Archibald Reiss 
Days presented their scientific  
reports in different sessions: 
PhD Milan Prokin (Universi-
ty of Belgrade School of Electri-
cal Engineering, Serbia) and PhD 
Durad Budimir (University of 
Westminster, London, UK) “In-
ternet of Insecure Things”; PhD 

Dragan Dukanović (University  
of Belgrade, Serbia) “Security 
of the Western Balkans in Con-
temporary Geostrategic Changes  
between East and West”; PhD 
Milivoj Dopsaj (University of 
Belgrade, Serbia) “Percent of 
Body Fat Standards for Serbian 
Male Police Officers”; PhD Det- 
lef Nogala (Research and Know- 
ledge Management Officer,  
CEPOL) “What the European  
Union Agency for Law Enforce-
ment Training Has to Offer for 
Facilitating Scientific Research 
and Academic Study in Law En-
forcement Education and Trai- 
ning”; PhD Durdica Hazard 
(School of Criminal Justice, Uni-
versity of Lausanne, Switzerland) 
“Discussion between Forensic 
and Evidence Law Practitioners 
around the Relevancy Concept”; 
Prof. Dr. Andrea Kozáry (Na-
tional University of Public Ser-
vice, Budapest, Hungary) “Are 
Mediation and Restorate Jus-
tice Programs Suitable for Prob-
lems between Police and Ethnic  

Speech of State Secretary of the 
Ministry of Interior of the Republic  

of Serbia Biljana Popović Ivković

Participants of Archibald  
Reiss Days
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Minorities?”; PhD Matyas Sza- 
bolcs (National University of 
Public Service, Budapest, Hun-
gary) “Predictive Policing Re-
searches in Hungary”; Prof. 
Dr. Valery Shepitko (Crimina- 
listics Department, Yaroslav the 
Wise National Law Universi-
ty, Ukraine) and Dr. Mykhaylo 
Shepitko (Criminal Law Depart-
ment, Yaroslav the Wise Na-
tional Law University, Ukraine) 
“Criminalistic Strategy and 
Trends of Criminalistics”; PhD 
Barbora Vegrichtova (Police 
Academy of Czech Republic, 
Prague) “Interpretation of Cri- 
minal Tattoo Symbols in Prison 
Facilities”; MA Mojca Rep (Asso-
ciate Judge at the District Court 

Celje, Slovenia) “Criminal Pro-
cedure Act as the “Skeletons of 
the Legal Order” – What’s New 
in Slovenia?”, etc.

During the Conference it were 
presented International Projects 
of the Academy of Criminalistic 
and Police Studies: MA Marija 
Popović “NATRISK WEB”, PhD 
Zvonimir Ivanović “IMPRESS” 
and PhD Nenad Radović “NAR-
COMAP”. Guests of the Confe- 
rence informed about poster pre-
sentation. Archibald Reiss Days 
included coffee breaks, lunches,  
official dinner and Belgrade 
Tour.

The conference brief
was prepared by
Dr. M. Shepitko
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* Bocharov D. Crucify (,) impossible (,) acquit.
** This review of Ukrainian specialist in Criminal 
Law, PhD in Law, Associate Professor Vira Nav-
rotska’ monograph (Navrotska V. The Judging of 
Jesus Christ from the Point of View of Ancient 
Jewish and Modern Criminal Law and Procefure) 
is included characteristics of her book, appreci-
ation of monograph structure. Author of mono-
graph review is recommend this book about anal-
ysis of the judging of Jesus Christ to criminal law 
and procedure researchers, teachers and students, 
who studied at law faculties.

PEER COMMENTS FOR NEW PUBLICATION

РЕЦЕНЗІЇ НА АКТУАЛЬНІ ВИДАННЯ

РОЗІП’ЯСТИ (,) НЕ МОЖНА (,) ВИПРАВДАТИ*

Літа 2013 року від Р.Х. хри-
стиян усього світу та правознав-
ців за фахом або станом душі 
схвилювала й збентежила роз-
тиражована засобами масової 
інформації звістка про відкрит-
тя нового провадження у справі 
Ісуса з Назарета, більш відомо-
го як Ісус Христос**.

Колишній прес-аташе мініс-
терства юстиції Кенії Дола Ін-
дідіс звернувся до Міжнародно-
го суду Організації Об’єднаних 
Націй у Гаазі з вимогою пере- 
глянути справу Ісуса з Назарету 
Галілейського, яка нібито ста-
новила хрестоматійний прик- 
лад «юридичного вбивства». На  
думку кенійського правника, 
порядок затримання, допиту, 
слухання справи, ухвалення й 
виконання присуду щодо Ісуса 
суперечив усім належним про-
цедурам і вимогам справедли-

вості. «Судом були зухвало зне-
важені права Ісуса як людини, 
підсудний став жертвою на-
клепів, упередженості й забо-
бонів», – зазначив пан Індідіс. 
Справу Ісуса конче потрібно пе-
реглянути, підсудного виправ-
дати, а винуватців лиходійства 
засудити, стверджував кеній-
ський юрист. Причетні до цієї 
ганебної справи римський ім-
ператор Тиберій, префект Іудеї 
Понтій Пілат, цар Ірод Анти-
па, очільник Синедріону Кай-
афа та його родич Анна мусять 
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бути засуджені. Окрім того, від-
повідальність мають понести 
й Італія з Ізраїлем як держа-
ви-правонаступниці Римської 
імперії та її протекторату – Іу-
деї. Принаймні, саме так ува-
жав позивач, що клопотався 
про перегляд справи як «друг 
Ісуса».

За повідомленнями преси, 
представники гаазького три-
буналу однозначно заперечи-
ли можливість розгляду справи 
Ісуса з Назарету Галілейського, 
бо ж вона вочевидь поза юрисдик-
цією Міжнародного суду ООН. 
«Міжнародний суд розв’язує 
суперечки між державами, – 
зауважили коментатори, – тож 
розгляд цієї справи у Міжна-
родному суді неможливий на-
віть теоретично». 

Слід зазначити, що раніше 
Д. Індідіс уже звертався з анало-
гічною заявою до інших судових 
інстанцій. Зокрема, у 2007 р.  
ним було подано позов до Вер-
ховного суду в Найробі, де позов 
також був залишений без роз-
гляду, що змусило кенійського 
правника «рухатись далі» – до 
Гааги.

Зрештою, Африка від «святої 
землі» неблизько, тому рішен-
ня кенійських суддів щодо по-
зову пана Індідіса цілком зро-
зуміле. Але цікаво, що подібні 
за змістом заяви неодноразово 
надходили й до судових установ 
Ізраїлю. Від моменту набуття 
Ізраїлем державності в 1948 р.  
і утворення Верховного суду Із-

раїлю (він же Вищий суд спра-
ведливості – БАГАЦ) заяви з 
проханням перегляду справи 
Ісуса з Назарету чи вимогами 
його реабілітації надходять до 
БАГАЦу майже регулярно. Про 
це говорили й писали видат-
ні ізраїльські юристи М. Змора 
та Х. Коен, відносно нещодав-
но цей факт підтвердив В. Фрік- 
ке1. Здебільшого заявникам 
просто повідомляють про не-
можливість такого перегляду, 
інколи до того ж «переадресову-
ють» їх до італійської юстиції. 
Прикметно, що Верховний суд 
Ізраїлю вповноважений призна-
чати повторний розгляд у кри-
мінальному провадженні, якщо 
наявні підстави вважати попе-
реднє рішення таким, що супе-
речить засадам справедливості.

Утім, перегляд «справи Ісу-
са», «навіть теоретично» не-
можливий для високоповажних 
судових інстанцій, теоретично 
й практично цілком може бути 
зреалізований у рамках неофі-
ційного дослідження. І таких 
досліджень не бракує. Протя-
гом тривалого часу «справа Ісу-
са Назарянина» привертає ува-
гу сумлінних і совісних юристів 
та зумовила чималу кількість 
публікацій, присвячених ана-
лізу її юридичних аспектів. Із 
доступних для ознайомлення 
праць варто згадати фундамен-
тальні «Суд над Ісусом Христом, 

1 Фрикке В. Кто осудил Иисуса? Точка зре-
ния юриста / Веддиг Фрикке. – М.: Тере-
винф, 2006. – С. 198, 342.
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7 розглянутий з юридичної точки 
зору» О. Лопухіна1, «Найгучні-
ший процес нашої доби» С. Лу-
кацького2, «Трибунал для Ісу-
са» В. Звяґінцева3, «Ісус – суд 
і розп’яття» Х. Коена4, «Шість 
процесів Ісуса» Дж. Лоуренса5 
тощо. Ці праці репрезентують 
позиції, далекі від однознач-
ності, тож мусимо погодитись, 
що «факти, які стосуються про-
цесу над Христом, породили ве-
личезну кількість тлумачень, 
обросли численними коментаря-
ми та продемонстрували, яким 
недосконалим… може бути люд-
ське правосуддя» (с. 188).

Вітчизняна юриспруденція,  
втім, не може похвалитися 
значною кількістю праць із від-
повідної проблематики. За ви-
нятком невеликої за обсягом 
розвідки А. Чайковського «Про-
цес Ісуса Христа»6, складно на- 

1 Лопухин А. П. Законодательство Моисея. 
Суд над Иисусом Христом, рассмативаемый 
с юридической точки зрения. Вавилонский 
царь правды Аммураби / Александр Павло-
вич Лопухин. – М.: Зерцало, 2004. – 328 с.
2 Лукацкий С. Самый громкий процесс на-
шей эры. Приговор, который изменил мир. 
(Опыт исторической реконструкции) / Сер-
гей Дмитриевич Лукацкий. – М.: Центр- 
полиграф, 2011. – 191 с.
3 Звягинцев В. Е. Трибунал для Иисуса / Вя-
чеслав Егорович Звягинцев. – М.: КК Книго-
век, 2012. – 656 с.
4 Коэн Х. Иисус – суд и распятие / Хаим Коэн ;  
пер. с англ. – Иерусалим: Иерусалимский 
издательский центр, 1997. – 374 с.
5 Lawrence J. W. The Six Trials of Jesus / John W. Law-
rence. – USA: Kregel Publications, 1996. – 238 p.
6 Чайковський А. Процес Ісуса Христа / Ан-
дрій Чайковський // Спогади. Листи. Дослі-
дження: у 3 т. – Л., 2002. – Т. 1. – С. 389 – 408.

звати ще бодай декілька ґрун-
товних публікацій, присвячених 
аналізові справи Ісуса з юридич-
ної точки зору. Тому, безпереч-
но, важливою подією стало ви-
дання праці В. В. Навроцької 
«Суд над Ісусом Христом з по-
зицій древньоіудейського та су-
часного кримінального права 
й процесу»7. І навіть без мало-
го дві тисячі років, що промину-
ли з часу розгляду «справи Ісу-
са», не зменшують актуальності 
цього дослідження. Аналіз ма-
теріальних і процесуальних 
норм древньоіудейського зако-
ну та відповідність їм процедур 
у справі Ісуса, а також їх аналіз 
з позицій вітчизняного кримі-
нального й процесуального за-
конодавства та міжнародного 
права (с. 6-7) становлять пред-
мет розгляду в цій без перебіль-
шення цікавій праці.

Як і будь-яка наукова праця 
(а тим більше – одна з перших 
у вітчизняному правознавстві), 
дослідження В. В. Навроцької 
має потенціал для критичного 
осмислення.

Так, зокрема, відзначивши, 
що стосовно справи Ісуса «ви-
словлювалися юристи різних 
епох і правових шкіл, спереча-
ючись щодо окремих деталей 
і нюансів тієї події», авторка 
здійснює «перегляд» справи,  

7 Навроцька В. В. Суд над Ісусом Христом 
з позицій древньоіудейського та сучасного 
кримінального права й процесу / Віра В’я-
чеславівна Навроцька. – К.: Видавничий дім 
«АртЕк», 2016. – 224 с.
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від початку трактуючи її як 
акт сваволі й беззаконня, суди-
лище, фарс, відрежисований 
спектакль, де ролі заздалегідь 
розписані, а фінал наперед зна-
йомий його виконавцям (с. 2, 
188). Попри в цілому слушну 
підсумкову оцінку, така наста-
нова навряд чи сприяла об’єк-
тивності дослідження під час 
роботи. Тим більше, що змінив-
ши ракурс, В. В. Навроцька мог-
ла б дійти цілком несподіваних 
результатів, як-от, наприклад,  
Х. Коен, якого численні пору-
шення процесуальних вимог 
судом Синедріона врешті-решт 
змусили трактувати його як не-
вдалу спробу завадити переда-
чі Ісуса під римську юрисдик-
цію1… Крім того, така настанова 
в принципі внеможливлює роз-
гляд з позицій, відмінних від 
канонічних; так, поза увагою 
a priori залишається політич-
ний аспект діяльності Ісуса як 
реформатора (від обстоюваної 
Дж. Кармайклом у «Розгадці 
походження християнства» ра-
дикальної версії Ісуса-бунтів-
ника2 до більш поміркованих 
версій М. Борґа3 («Бунтар Ісус: 
Життя й місія в контексті двох 
епох»), А. Сторкі4 («Ісус і полі-

1 Коэн Х. Вказ. праця. – С. 124-128.
2 Кармайкл Дж. Разгадка происхождения 
христианства. Светская версия / Джоэл Кар-
майкл ; пер. с англ. – М.: Республика, 2002. – 
С. 97-99, 126.
3 Борг М. Бунтарь Иисус: Жизнь и миссия в 
контексте двух эпох / Маркус Борг ; пер. с 
англ.. – М.: Эксмо, 2009. – С. 267-298.
4 Сторки А. Иисус и политика. Противостоя-

тика: протистояння влад») та 
ін.). Урахування цього аспекту 
навіть православного клірика 
й богослова О. Лопухіна змуси-
ло визнати5, що вирок Ісусові з 
позицій формальної законності 
не був зловживанням владою чи 
т. зв. «юридичним вбивством»: 
адже визнання себе Сином Бо-
жим чи Сином Людським рів-
нозначне визнанню власного  
месіанства, а Месія в іудеїв за 
визначенням розглядався не 
лише як духовний, але й полі-
тичний лідер євреїв (Цар Іудей-
ський). Цей момент акцентував 
у художній формі Ж. Сарама-
ґо, переповівши діалог Пілата й 
Ісуса в позбавленій обережних 
двозначностей і недомовок фор-
мі: «То хто ти, кажеш, такий? –  
Цар Юдейський. – І чого ти до-
магаєшся? – Усього того, що на-
лежить мати й робити царю. –  
Наприклад? – Правити своїм 
народом і захищати його. – За-
хищати від чого? – Від усього, 
що може йому загрожувати. – 
Захищати від кого? – Від усіх 
тих, хто загрожуватиме йому. –  
Якщо я правильно тебе зрозу-
мів, то насамперед ти маєш на-
мір захищати його від Рима. –  
Ти мене правильно зрозумів. –  
І щоб захистити його, ти оголо-
сиш римлянам війну? – Іншо-
го способу не існує. – І захочеш 
вигнати нас із цієї країни? –  
Одне веде за собою друге. – 

ние властей / Алан Сторки ; пер. с англ. – 
Черкассы: Коллоквиум, 2008. – 416 с.
5 Лопухин А. П. Вказ. праця. – С. 253, 263-264.
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7 Отже, ти ворог цезаря. – Я цар 

Юдейський»1. Тож наголоше-
ну авторкою потребу «подумки  
зануритися в тогочасну істо-
ричну та юридичну обстановки, 
щоб здійснити юридичну квалі-
фікацію подій, які визначили 
наступний розвиток людства» 
(с. 7) їй вдалося реалізувати не 
повною мірою. Наслідком цього 
стало й протиставлення (с. 8-9, 
33) історичного Ісуса фарисеям 
(сам Ісус безперечно належав до 
фарисейської традиції); і заки-
ди з приводу судового непотиз-
му (с. 176-177), хоча «спадко-
вість» судівництва передбачена 
іудейським законом; і залишен-
ня поза увагою можливості роз-
гляду справи Ісуса саддукей-
ським трибуналом, який сухо 
керувався лише писаним зако-
ном і, таким чином, не вважав 
за перешкоду для суду ні ніч-
ний час (с. 110-111, 134, 167), 
ні свято (с. 111), ні засідання в 
невстановленому місці (с. 135); 
й ігнорування пов’язаності (а в 
окремих аспектах – тотожно-
сті) понять Машіах (Месія), Син 
Божий, Син Людський і Цар Іу-
дейський та їх конотацій ув іу-
дейській релігійній традиції 
й суспільно-політичному кон-
тексті, що привело до викрив-
леної оцінки окремих аспектів 
справи Ісуса (с. 11). У цілому, 
історичність не стала потуж-
ним фокусом рецензованого до-

1 Сарамаґо Ж. Євангелія від Ісуса Христа / 
Жозе Сарамаґо ; пер. з португ. – Х.: Фоліо, 
2010. – С. 535-536.

слідження; утім, авторка ще на 
початку праці зазначає, що на 
вичерпність, повноту та ґрун-
товність такого аналізу не пре-
тендує (с. 6).

В частині юридичного аналі-
зу також постає чимало питань, 
але найперше й найґрунтовні-
ше таке: чому, власне, справа 
Ісуса розглядається як єдине 
провадження? Доволі автори-
тетний автор Дж. Лоуренс, на-
приклад, у цьому випадку вва-
жає за доцільне вести мову про 
шість пов’язаних розглядів 
(розгляди Анни, Кайафи, Сине-
дріону, перший розгляд Пілата, 
розгляд Ірода, другий розгляд 
Пілата)2, оскільки характер по-
ставлених обвинувачень та де-
які інші чинники (напр., той 
факт, що Ісус – галілеянин) сут-
тєво впливають на підсудність. 
Є лиш один мотив, який об’єд-
нує зазначені розгляди в єдине 
провадження – (само) проголо-
шення Ісуса Сином Божим на-
самперед у політичному аспек-
ті, оскільки релігійні питання 
Пілата взагалі жодним чином 
не стосуються – це виключна 
юрисдикція Синедріону («Візь-
міть його ви і за законом вашим 
судіть його»; Ін., 18:31). Пілат 
не вбачає в претензії на богоси-
нівство жодного злочину, адже 
римська міфологія містить без-
ліч таких прикладів, і в пе-
реважній більшості випадків 
діти богів у політичному сенсі  

2 Lawrence J. W. The Six Trials of Jesus. –  
P. 17.
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поводяться цілком коректно: 
героїчно виконують доручення 
законних правителів і здійсню-
ють подвиги заради їх і власної 
слави. Намагання іудейських 
первосвященників виявити Пі-
латові суть учиненого Ісусом 
«злочину» (назвав себе Сином 
Божим, що автоматично тягне й 
політичні претензії) приречені 
на невдачу через різні релігій-
но-культурні парадигми, в яких 
існують первосвященники та 
римський префект. Тому вони 
змушені розшифровувати Піла-
тові практичні наслідки цього 
самопроголошення: проблеми з 
податками, масові заворушен-
ня й загроза повноті влади пред-
ставника цезаря в Іудеї (адже 
«Син Божий» = «Син Людсь- 
кий» = «Месія-Визволитель» = 
«Цар Іудейський»). За браком 
розуміння специфіки «богоси-
нівства» в іудейській традиції 
ці наслідки мають вигляд окре-
мих обвинувачень (с. 11), хоча 
насправді вони від початку зу-
мовлені самим статусом Сина 
Божого. Але Пілат уже втомив-
ся від упереджених і плутаних 
пояснень первосвященників і, 
довідавшись, що Ісус родом із 
Галілеї, направляє його до Іро-
да (за територіальною підсуд-
ністю). Той «поставивши бага-
то питань», повертає підсудного 
Пілату, убравши в білосніжні 
шати. Євангелісти й богослови 
трактують це як знак безневи-
нності Ісуса, засвідченої самим 
Іродом, але… не варто забувати, 

кому мав дати відповідь Ірод. У 
римській традиції претендент 
на високу державну посаду вби-
рався в білу тогу й іменував-
ся «кандидус» – «чистий, не-
порочний». Підкреслена білим 
убранням «чистота» у цьому ви-
падку засвідчувала чесноти пре-
тендента («кандидата») на ви-
соку посаду й обґрунтованість 
його претензій. Інакше кажучи, 
«серйозність» його кар’єрних 
устремлінь. Досвідчений рома-
нізований політик Ірод, убрав-
ши Ісуса в яснобілі шати, пові-
домляє Пілатові його власною 
мовою, що розглянутий випа-
док є очевидною претензією «на 
престол (царство) Іудейський», 
і належить до компетенції пре-
фекта. Бо тут – образа велич-
ності відповідно до закону Lex 
julia maiestatis (8 р. ухвалений 
Августом Октавіаном на під-
твердження раніш ухваленого 
Юлієм Цезарем; мав підкресле-
но політичне спрямування, пе-
редбачав жорстокі покарання  
й активно застосовувався Ти-
берієм у значно безневинніших 
випадках)1, а це вже не жарти 
на кшталт суперечки про бать-
ківство. Але «Ідумейський 
лис» робить це тонко, напів-
жартома, водночас ніби висмію-
ючи претензії Ісуса, залишаю-
чи Пілатові можливість чинити 
на власний розсуд. І це дуже до-
стовірна психологічна деталь, 
що відрізняє дипломатичний  

1 Лопухин А. П. Вказ. праця. – С. 246, 253.
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7 підхід Ірода від підходу пред-
ставників Синедріону: «якщо 
не зробиш цього, то ти не друг 
цезарю». Шкода, що на неї  
В. В. Навроцька не звернула на-
лежної уваги, взагалі залишив-
ши «суд Ірода» без розгляду. 
Натомість загартований у полі-
тичних інтригах Пілат вищий 
пілотаж Іродової дипломатії 
оцінив належно: «і того дня ста-
ли Ірод із Пілатом за приятелів 
між собою, бо давніш ворожне-
ча між ними була» (Лк., 23:12).

Про політичний характер 
суду свідчать і двічі повторене 
Пілатом під час допиту питання 
Ісусові: «Ти цар Іудейський?», 
яке вочевидь відображає суть 
обвинувачення, і знущальні ма-
ніпуляції римлян із терновим 
«вінцем» та «багряницею» під 
час бичування, і напис «Цар 
Іудейський» на хресті. Усе це 
звичайні римські практики 
виявлення злочину в перебігу 
розгляду справи та виконання 
присуду. Усі вони засвідчують 
очевидне: Ісус був заарештова-
ний за участі римлян (Ін., 18:3, 
18:12; непряме свідчення – про 
участь ув арешті озброєних ме-
чами людей (право носіння меча 
мали тільки римляни) подибує-
мо також у Марка й Луки), за-
суджений римським судом за 
римським законом і страчений 
римською владою у властивий 
лише римлянам спосіб (розп’ят-
тя) – за політичним звинувачен-
ням. Цар Іудейський – це титул 
і склад злочину, він відображає 

передовсім соціально-політич-
ний зміст і прагнення; релігій-
ні конотації також мали місце, 
але навряд чи могли вплинули 
на перебіг розгляду справи й ха-
рактер покарання.

Тож залишається лише по-
шкодувати, що цей сюжет ли-
шився непоміченим; натомість 
дослідниця надає перевагу роз-
гляду справи Ісуса виключно з 
позицій давньоіудейського пра-
ва, відвівши жорсткому до жор-
стокості префекту Іудеї Понтію 
Пілату роль безвідмовного ви-
конавця забаганок Синедріону 
й заручника vox populi, який 
він щиро зневажав. Роль іудей-
ської релігійної верхівки (і зо-
крема Синедріону) у справі Ісу-
са доволі неприглядна, але її 
головна функція в цій справі – 
донос, а не судівництво (якщо 
не брати до уваги більш комплі-
ментарну версію Х. Коена). Це 
не означає, що суду Синедріо-
ну не було взагалі – проте, якщо 
він таки відбувся, предметом 
його розгляду мав би бути пере-
довсім релігійний переступ. Од-
ним із питань, яке донині лиша-
ється нерозв’язаним і викликає 
суперечки істориків, богосло-
вів і навіть юристів, є питан-
ня стосовно того, що саме ін-
кримінувалося Ісусові на тому 
нічному засіданні Синедріону, 
яке нібито скінчилося визнан-
ням його вини. Звинувачення 
в закликах до руйнування хра-
му не знайшли належного під-
твердження. У проголошенні 
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себе Сином Божим (Машіахом, 
Сином Людським), за слушним 
зауваженням В. В. Навроцької, 
нема порушення іудейського за-
кону (с. 19). Натомість по завер-
шенні засідання, як стверджу-
ють, Ісуса били, обпльовували 
й штовхали, знущально звер-
таючись до нього з пропозиці-
єю: «проріки, хто це зробив?». 
Усе це недвозначно вказує, що 
його було визнано лжепроро-
ком, адже «знущання» як ін-
версія того «діла», в якому ви-
знано винним обвинуваченого, 
часто було частиною покарання 
(верхівку Синедріону станови-
ли еллінізовані саддукеї, що по-
дібно до іродіан (хоча й меншою 
мірою) засвоїли римські по-
гляди й практики). Можливо, 
хтось із тих численних свідків, 
про яких згадують євангелісти, 
дійсно стверджував, що Ісус за-
кликав зруйнувати Храм, але 
таких вочевидь було небагато та 
й свідчення їх не були злагодже-
ними, бо були визнані недостат-
німи. А ось те саме формулюван-
ня, на якому наполягав Ісус, що 
впаде храм і на його місті за три 
дні постане новий, цілком мог-
ло розглядатись як лжепророц-
тво. Та й засвідчення свого бого-
синівства Ісусом було зроблене 
в формі пророцтва, яке цілком 
могло викликати обурення в ор-
тодоксальних іудеїв («відтепер 
ви побачите Людського Сина, 
що сидітиме праворуч сили Бо-
жої, і на хмарах небесних при-
ходитиме!» (Мт., 26:64). За вер-

сією Х. Маккобі, фіаско Ісуса 
як пророка сталось якраз у день 
арешту, оскільки саме в цей 
день Бог мав явити свою міць, 
розбивши за пророцтвом та мо-
литвою Ісуса римлян у Гетси-
манії1. Оскільки ж цього не 
сталося… Не підлягає сумні-
вові й не оспорюється лише те, 
що «люди, які ув’язнили Ісуса, 
знущалися з нього та били. І, за-
кривши його, вони били його по 
обличчі, і питали його, приго-
ворюючи: пророкуй, хто то вда-
рив тебе?» (Лк., 22:63-64). З ін-
шого боку, судити фальшивого 
пророка міг лише великий Си-
недріон, а за спостереженням  
В. В. Навроцької (с. 134, 170), 
необхідного кворуму для суду 
над пророком у ту ніч вочевидь 
не було, як ніким не було й до-
ведено, що пророцтва Ісуса не 
справдилися (с. 19). Та й стра-
чений він був не за це… Якщо 
ж припустити, що Ісус справ-
ді трактував себе як єдиносущ-
ного (homousios) Богу, з точки 
зору давньоіудейського права 
він заслуговував смерті за бо-
гозневагу чи ідолопоклонство 
(бо в такий спосіб «робив себе 
Богом»). А що його могли саме 
так зрозуміти, засвідчує випа-
док із наміром натовпу каме-
нувати його за твердження, що 
він і Отець Небесний – одне: «Не 
за добрі справи хочемо камену-

1 Маккоби Х. Революция в Иудее. Иисус и 
еврейское сопротивление / Хаям Маккоби ; 
пер. с англ. – М.: Мосты культуры, 2007. – 
С. 186-197.
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7 вати тебе, а за те, що, людиною 
бувши, робиш із себе Бога» (Ін., 
10:31–33). Але все це – вже з ца-
рини припущень.

Дещо в іншому світлі постає 
справа Ісуса в контексті можли-
вості розгляду «саддукейським 
судом» або іншим ad hoc адміні-
стративно-політичним органом, 
який керувався не давньоіудей-
ським правом, а політичною до-
цільністю («…краще нам, аби 
один помер за решту людей, ніж 
аби весь народ загинув» (Ін., 
11:50)). З огляду на відзначену 
Р. Дворкіним потребу розрізнен-
ня правових норм, принципів 
і політик1, ця перспектива не-
ухильно простягається за межі 
виміру правосуддя.

Справа Ісуса – надзвичайно  
складна тема. Існують автори-
тетні й поважні юристи (напр., 
Дж. Стіфен), які остаточ-
ний присуд Пілата вважають 
не лише законним, але й єди-
но можливим з позиції добро-
совісного розсудливого судді за 
тих обставин2, інші з професій-
ної точки зору захоплюються 
розглядом Кайафи3… Як зазна-
чає Я. Пелікан, кожна наступна 
епоха знаходила в Ісусі відобра-
ження власних думок; якщо ми 
хочемо осягнути відповіді, які 
знаходили в історії Ісуса чита-

1 Дворкін Р. Серйозний погляд на права / 
Роналд Дворкін ; пер. з англ. – К.: Основи, 
2000. – С. 47-55, 138-145.
2 Цит. за: Лопухин А. П. Вказ. праця. –  
С. 254–257.
3 Фрикке В. Вказ. праця. – С. 214.

чі минулих століть, ми мусимо 
проникнути в суть їхніх питань, 
які в більшості випадків не збі-
гаються з нашими питаннями, 
а в багатьох випадках не збіга-
ються навіть із тими питання-
ми, які вони безпосередньо ви-
словлювали4. Адже насправді 
«подумки зануритися в тогочас-
ну історичну та юридичну обста-
новки» (с. 7) дуже непросто для 
сучасної людини; ми схильні 
трактувати минулі події, обста-
вини й слова крізь призму акту-
альних розуміння й цінностей, 
з огляду на теперішні стандарти 
прав людини й процесуальні га-
рантії, самі того не помічаючи.

Подібно до колишнього прес- 
аташе міністерства юстиції Ке-
нії Д. Індідіса, В. В. Навроцька 
розглядає й оцінює справу Ісуса 
переважно з позицій сучасного 
права й процесу, крізь збільшу-
вальне скло антропоцентрично-
го праворозуміння.

Це і найбільш уразливе міс-
це її підходу, і його безперечна 
перевага. Адже така настанова 
робить працю В. В. Навроцької 
чудовим навчальним кейсом. 
Обізнані з євангельським сю-
жетом, студенти можуть вдо-
сконалюватися в правознавстві 
шляхом його інтерпретації, ква-
ліфікації, розмежування право-
вого й етичного аспектів спра-
ви, зваженої оцінки з точки зору 
основоположних принципів, 

4 Пелікан Я. Ісус крізь століття / Ярослав Пе-
лікан ; пер. з англ. – К.: Дух і Літера, 2015. –  
С. 12-13.
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формування й апробації різних 
правових позицій у режимі зма-
гальності тощо… 

Коло питань, позначених як 
проблемні в праці В. В. Нав- 
роцької, доволі широке, а пе-
редбачуваний до використан-
ня нормативний та доктри-
нальний диспозитив вельми 
ґрунтовний. Так, провідну нит-
ку «перегляду» формують пи-
тання: Чи правильно були ква- 
ліфіковані дії Ісуса Синедріо- 
ном? Чи правомірним було 
його нічне ув’язнення в Гет-
симанському саду? Яке кримі-
нально-правове значення мав 
учинок Петра, що, обороняю-
чи Ісуса, завдав тілесне ушко-
дження одному з воїнів? Чи є 
злочинним зрадницький по-
цілунок Юди? Як оцінити за-
клики натовпу до Пілата: «Ро-
зіпни його!» і бездіяльність 
намісника імператора, який 
«умив руки»? чи правильне по-
карання було призначене Ісусо-
ві та хто мав виконувати такий 
вирок? (с. 7)

Інструментарій, що пропо-
нується до застосування під час 
аналізу, включає в себе наукові 
розвідки й авторитетні комен-
тарі, історичні пам’ятки й пра-
вові позиції Європейського суду 
з прав людини, міжнародні кон-
венції й національне законо-

давство (с. 190-223). До того ж, 
у самій роботі подибуємо чис-
ленні приклади такого аналізу 
з позицій сучасного праворозу-
міння, що цілком можуть пра-
вити за взірець під час занять із 
студентами-правниками.

Без сумніву, «аналіз кількох 
десятків годин, які передували 
розп’яттю Христа, та кількох 
годин по тому» (с. 6), не лише 
може, але й має здійснюватись 
під час викладання дисциплін 
кримінально-правового (а та-
кож адміністративно-правово-
го) циклу.

Адже історична достовір-
ність і юридична точність оцін-
ки справи Ісуса – складна 
задача, що потребує головного –  
бути уважним і не зупинятись. 
Бо справа Ісуса, за влучним ви-
словом Я. Пелікана, ставить пи-
тання крізь століття, а розумін-
ня, як і Царство Боже, «силою 
береться» (Мф., 11:12). І може, 
хтось із студентів та послідовни-
ків наукового шляху В. В. Нав-
роцької виявиться більш успіш-
ним за Д. Індідіса.

Канд. юрид. наук, доцент,  
завідувач кафедри теорії  

та історії держави і права  
Університету митної справи  

та фінансів
Д. О. Бочаров
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