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TO THE READER

The fifteenth issue of the journal «A First Printed Criminalist» was pre-
pared for publishing during ending of 2017, before Great event – 100th of 
Restoration of Ukrainian Independence. First President of Ukraine (Head of 
Ukrainian Central Rada) Mykhailo Hrushevsky said: «We are not proclaiming 
independence, we are restoring it».

This issue of the Journal covers researches prepared by criminalists and 
forensic experts from Israel, Lithuania and Ukraine. This issue is formed un-
der the following headings: General Theory of Criminalistics, Criminal Inves-
tigation, Forensic Examination, Anthology of Criminalistics, Portrait Gallery 
of the Famous Criminalists, Criminal Cases Study, New Legislation, Research 
Events, Peer Comments for New Publications, and Our Partners.

The Journal is included article, devoted to the theory of criminalistics and 
definition of juridical knowledge as a «special» knowledge – «Interpretation of 
Juridical Knowledge as a Special Knowledge: Dialectical Approach» (R. Jurka, 
K. Kurapka, Lithuania). Two articles are devoted to criminalistic methodics prob-
lems: «Criminalistic Methodics of Investigation: Theoretical, Methodological and 
Scientific Principles» (V. Tischenko, Ukraine) and «Place and Role of Criminalis-
tic Methodics in the Structure of Criminalistics» (B. Shchur, Ukraine). «Foren-
sic Examination» heading of the Journal is included two articles: «Natural and 
Artificial Aging of Documents: Essence and Signs» (G. Avdeeva, Ukraine) and 
«The Classification of Home-made Firearms» (P. Giverts, Israel).

It will be useful for the readers to learn important information contained 
to the heading «Criminal Cases Study»: Prosecutor of International Criminal 
Court’ Report on Preliminary Examination Activities 2017 (the Hague) about 
results of preliminary examination of the situation in Ukraine – Maidan, Crimea 
and Eastern Ukraine’ events (4 December 2017). Also Journal contains Law of 
Ukraine «On the basic principles of providing cyber security of Ukraine» as a 
measure of counteraction to Hybrid and Cyber War («New Legislation» hea- 
ding of the Journal).

Some significant research events were highlighted in the fifteenth is-
sue of the Journal: The I International Caparica Conference in Translational 
Forensics (Caparica, Portugal) and Contemporary Law Conference: Experi-
ence of a Century and Perspectives (Vilnius, Lithuania). “Portrait Gallery 
of the Famous Criminalists” heading contains some information about famous 
criminalist, forensic chemist and pharmacist Christiaan Jacobus van Ledden 
Hulsebosch (M. Shepitko, Ukraine).

Roland Grassberger’s article «Hans Gross, Fondateur de la Criminalistique, 
son Oeuvre, ses Émules, et ses Continuateurs» and Robert Heindl’s article «Visit 
to Bertillon» are published under the heading «Anthology of Criminalistics». At 
first these articles were printed in French in «Revue Internationale de Crimino- 
logie et de Police Technique», 1954 (Roland Grassberger – Doctor of Law, Pro-
fessor, Director of Institute of Criminology in Vienna (Austria), Vice-President 
of International Society of Criminology) and in monograph in Russian «Cri- 
minal technique. From the workroom of Criminal Investigation Department», 
1925 (Robert Heindl – Doctor of Law, Head of Dresden Police Office, Central 
Criminal Identification Department, Police Statistics and Police Communica-
tions in Bavaria).

The Journal is also contained peer review “Historia Magistra Vitae” of 
V. Borisov and M. Shepitko (Ukraine) for the publication (in Ukrainian) of 
the United Princedom of Moldavia and Valachia’ legal legacy – Alexandru 
Ioan Cuza Penal Code.

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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Черговий № 15 журналу «Криміналіст першодрукований» готувався 
до друку наприкінці 2017 р., напередодні Великої події – 100-річчя Від-
новлення Незалежності України. За словами першого Президента Укра-
їни (голови Української Центральної Ради) Михайла Грушевського: «Ми 
не проголошуємо незалежність, ми відновлюємо її».

У цьому випуску журналу взяли участь учені-криміналісти та судові 
експерті з Ізраїлю, Литви та України. Журнал складається з таких руб- 
рик: «Загальна теорія криміналістики», «Розслідування злочинів», 
«Судова експертиза», «Антологія криміналістики», «Портретна галерея 
видатних криміналістів», «Слідча та судова практика», «Нове в законо-
давстві», «Науково-практичні заходи», «Рецензії на актуальні видання», 
«Наші партнери».

Значна увага на сторінках журналу приділена проблемам теорії кри-
міналістики та визначенню суті юридичних знань як «спеціальних» – 
стаття «Интерпретация юридических знаний в качестве специальных 
знаний: диалектический подход» (Р. Юрка, К. Курапка, Литва). Пробле-
мам криміналістичної методики присвячено дві статті: «Криміналістич-
на методика розслідування: теоретичні, методологічні та науковознавчі 
засади» (В. Тіщенко, Україна), «Місце та роль криміналістичної мето-
дики в структурі криміналістики» (Б. Щур, Україна). У межах проблем 
судової експертизи запропоновано дві актуальні ілюстровані публікації: 
«Природне та штучне старіння документів: сутність та ознаки» (Г. Ав-
дєєва, Україна) та «Классификация самодельного огнестрельного ору-
жия» (П. Гіверц, Ізраїль).

Читачеві буде корисно ознайомитися із важливою інформацією, яка 
розміщена в рубриці «Слідча та судова практика»: Звіт Канцелярії Про-
курора Міжнародного Кримінального Суду (Гаага) про дії з попереднього 
розслідування щодо ситуації в Україні (4 грудня 2017).

Також на сторінках журналу у рубриці «Нове в законодавстві» пуб- 
лікується текст прийнятого нещодавно Закону України «Про основні за-
сади забезпечення кібербезпеки України» (ВВР, 2017, № 5, ст. 403) як 
певного заходу протидії гібридній та інформаційній війні.

У журналі надано інформацію про проведення I Міжнародної кон-
ференції з перспективної криміналістики (Коста-да-Капаріка, Португа-
лія) та Конференція з порівняльного права: досвід століття та перспек-
тиви (Вільнюс, Литва). У «Портретній галереї видатних криміналістів» 
публікуються відомості про видатного криміналіста, судового хіміка 
та фармацевта Крістіана Якоба ван Ледден Хюлсебоша (М. Шепітько, 
Україна).

У рубриці «Антологія криміналістики» розміщено дві раніше публі-
ковані статті: доктора наук, директора Інституту кримінології у Відні 
(Австрія), віце-директора Міжнародного кримінологічного товариства 
Роланда Грассбергера «Ганс Гросс – засновник криміналістики, його 
діяльність, опоненти та послідовники» (опублікована французькою 
мовою, 1954) та доктора права, начальника поліції Дрездена, началь-
ника Центральної установи з кримінальної ідентифікації, поліцейської 
статистики і поліцейських зв’язків у Баварії Роберта Гейндля «Визит  
к Бертильону» (опублікована російською мовою, 1925).

У журналі також друкується рецензія «Historia magistra vitae», під-
готовлена В. Борисовим та М. Шепітьком на видання українською мо-
вою законодавчої спадщини об’єднаного князівства Молдавії та Валахії 
«Карного кодексу Александру Іоана Кузи».

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 № 15 журнала «Криминалист первопечатный» готовился  
к печати в конце 2017 г., преддверии Великого события – 100-летия Восста-
новления Независимости Украины. По словам первого Президента Укра-
ины (председателя Украинской Центральной рады) Михаила Грушевско-
го: «Мы не провозглашаем независимость, мы её восстанавливаем».

В этом выпуске журнала приняли участие ученые-криминалисты и су-
дебные эксперты из Израиля, Литвы и Украины. Журнал состоит из сле-
дующих рубрик: «Общая теория криминалистики», «Расследование пре-
ступлений», «Судебная экспертиза», «Антология криминалистики», 
«Портретная галерея выдающихся криминалистов», «Следственная и су-
дебная практика», «Новое в законодательстве», «Научно-практические 
мероприятия», «Рецензии на актуальные издания», «Наши партнеры».

Значительное внимание на страницах журнала уделено проблемам тео- 
рии криминалистики и определению сущности юридических знаний как 
«специальных» – статья «Интерпретация юридических знаний в каче-
стве специальных знаний: диалектический подход» (Р. Юрка, К. Курапка, 
Литва). Проблемам криминалистической методики посвящены две статьи: 
«Криминалистическая методика расследования: теоретические, методоло-
гические и науковедческие основы (В. Тищенко, Украина), «Место и роль 
криминалистической методики в структуре криминалистики (Б. Щур, 
Украина). В рамках проблем судебной экспертизы предложены две актуаль-
ные иллюстрированные публикации: «Естественное и искусственное старе-
ние документов: сущность и признаки» (Г. Авдеева, Украина) и «Классифи-
кация самодельного огнестрельного оружия (П. Гиверц, Израиль).

Читателю будет полезно ознакомиться с важной информацией, раз-
мещенной в рубрике «Следственная и судебная практика»: Отчет Канце-
лярии Прокурора Международного Уголовного Суда (Гаага) о действиях 
по предварительному расследованию относительно ситуации в Украине  
(4 декабря 2017). Также на страницах журнала публикуется текст, при-
нятого недавно Закона Украины «Об основных началах обеспечения кибер-
безопасности Украины» (ВВР, 2017, № 5, ст. 403) как определенной меры 
противодействия гибридной и информационной войне, размещенного в руб- 
рике «Новое в законодательстве».

В журнале предоставлена информация о проведении I Между-
народной конференции по перспективной криминалистике (Коста-да-
Капарика, Португалия) и Конференции по сравнительному праву: опыт 
столетия и перспективы (Вильнюс, Литва). В «Портретной галерее выда-
ющихся криминалистов» публикуются сведения о выдающемся кримина-
листе, судебном химике и фармацевте Кристиане Якобе ван Ледден Хюл-
себоше (М. Шепитько, Украина).

В рубрике «Антология криминалистики» размещены две ранее из-
данные статьи: доктора наук, директора Института криминологии в Вене 
(Австрия), вице-директора Международного криминологического обще-
ства Роланда Грассбергера «Ганс Гросс – основатель криминалистики, его 
деятельность, оппоненты и последователи» (опубликована на француз-
ском языке, 1954) и доктора права, начальника полиции Дрездена, на-
чальника Центрального учреждения по уголовной идентификации, по-
лицейской статистике и полицейским связям в Баварии Роберта Гейндля 
«Визит к Бертильону» (опубликована на русском языке, 1925).

В журнале также печатается рецензия «Historia magistra vitae», под-
готовленная В. Борисовым и М. Шепитько на публикацию (на украин-
ском языке) законодательного наследия объединенного княжества Мол-
давии и Валахии – «Карний кодекс Александру Іоана Кузи»

Журнал рассчитан на научных сотрудников, преподавателей, аспи-
рантов, студентов юридических учебных заведений, а также следовате-
лей, прокуроров, судей, экспертов, адвокатов и иных представителей 
правоприменения.

Редакционный совет журнала «Криминалист первопечатный» благо-
дарит всех, кто оказывает помощь при его подготовки к печати.

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

ЗАГАЛЬНА ТЕОРІЯ КРИМІНАЛІСТИКИ

INTERPRETATION OF JURIDICAL 
KNOWLEDGE AS A SPECIAL  
KNOWLEDGE: DIALECTICAL 
APPROACH*

Raimundas JURKA
Doctor of Law, Professor of Institute of Criminal Law and 
Procedure of Law Faculty of Mykolas Romeris University, 
Barrister (Lithuania)** 

Karolis KURAPKA
Doctoral Student of Institute of Public Law of Law Faculty  
of Mykolas Romeris University, Barrister (Lithuania)***

* Интерпретация юридических знаний в качестве специальных знаний: диалектический 
подход.
** Юрка Раймундас – доктор права, профессор Института уголовно-процессуального права 
Юридического факультета Университета имени Миколаса Ромериса, адвокат (Литва).
*** Курапка Каролис – докторант Института общественного права Юридического факультета 
Университета имени Миколаса Ромериса, адвокат (Литва).

Abstract
The authors are analyses the problem of interpreting juridical knowledge as a 

special knowledge both in the section of the theory of law and criminalistics, as well 
as in the section of lawmaking and judicial practice. The authors deliberately inserts 
this analysis into the framework of dialectics, since the article begins with a discus-
sion of different approaches, their synthesis and ends with substantial generalisa-
tions. The article provides an analysis of the cases in which juridical knowledge can 
be used as a special knowledge and how they can be used. Although the legal acts of 
the Republic of Lithuania do not explicitly provide for the use of juridical know- 
ledge as special knowledge, authors analyses this issue solely from ideological po-
sitions illustrating the realities and requirements of judicial practice, as well as a 
pragmatic approach.

Key words. Criminalistics, Forensic Science, special knowledge, juridical know- 
ledge, criminalistic knowledge, judicial practice.
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Введение
Вопрос оценки и использова-

ния юридических знаний в ка-
честве специальных знаний в 
судопроизводстве, в различных 
судебных делах был, есть и, не-
сомненно будет одним из подле-
жащих обсуждению вопросов, 
вызывающих как критику, так 
и апологетические взгляды. Од-
нако анализ этого вопроса сам 
по себе не появился бы, если  
такая потребность не была бы 
продиктована реалиями юри-
дической практики, в которых 
есть немало примеров, когда 
при решении и рассмотрении 
различных дел, как суды, так 
и участники процесса или сто-
роны привлекают специалис- 
тов – ученых, углубленных в во-
просы какой-либо одной обла-
сти, отрасли права или правовой 
системы, которые не совпадают 
с юридическими отношениями 
рассматриваемого дела. Это сви-
детельствует ни о чем другом, 
как о том, что применяющий 
законы (например, суд), толкуя 
и применяя юридические нор-
мы в конкретном деле, не может 
претендовать на универсаль-
ность имеющихся у него юриди-
ческих знаний и юридического 
опыта, на всезнание и т.п. Иногда  
для того, чтобы тщательно и 
всесторонне рассмотреть дело, 
не допуская ошибки, целесо- 
образно и необходимо прокон-
сультироваться со специалиста-
ми – знатоками определенной 
узкой области права, с признан-

ными специалистами, обычно, 
с учеными, которые могут в ка-
честве экспертов (в широком 
смысле) предоставить свои зна-
ния и опыт по тому или иному 
вопросу. И это жизненно есте-
ственно, поскольку право, как 
направление социальных наук, 
является бесконечно широким 
и разнообразным, со своими тра-
дициями, обычаями, взглядами 
и интерпретациями. Тем более, 
что право не следует рассматри-
вать только как данное явление, 
поскольку как издательская, 
так и прикладная и интерпрети-
рующая правовая деятельность 
считаются законотворческой де-
ятельностью, которая не огра-
ничивается одним или несколь-
кими подходами. Эта динамика 
юридических взглядов и опыта 
позволяет говорить об исполь-
зовании юридических знаний  
в качестве специальных знаний 
в случае ad hoc, когда вершится 
правосудие. 

Предмет данного исследова-
ния – это юридические знания и 
специальные знания в качестве 
отдельных, но не отчужденных, 
элементов, которые могут кор-
релировать между собой и созда-
вать единую концепцию специ-
альных юридических знаний.

Цель статьи – проанализиро-
вать и раскрыть, как и в каких 
случаях юридические знания 
могут стать предметом специ-
альных знаний и каково может 
быть практическое значение 
этого. 
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бегают к использованию срав-
нительного анализа судебной 
практики, юридических актов 
и теоретических позиций. Ме-
тод критики позволяет взгля-
нуть на то, как укоренившееся 
правовое регулирование и фор-
мирующаяся судебная прак-
тика препятствуют развитию 
мысли о юридических знаниях  
в качестве специальных зна-
ний в юридической практике.  
Метод обобщения и другие ме-
тоды научного познания сви-
детельствуют о том, что, как 
бы там ни было, проявление 
юридических знаний в каче-
стве специальных знаний, су-
ществует в реалиях судебной 
практики, но оно еще не ото-
ждествляется с укоренившей-
ся, до некоторой степени чрез-
мерно консервативной, формой 
использования специальных 
знаний. 

Юридические знания:  
пересечение универсальности  

и специфичности
Анализ статьи начинается с 

практики, формируемой судами  
Литвы высших инстанций в уго-
ловных делах, в которых были 
использованы позиции или мне-
ния лиц – ученых, обладающих 
юридическими знаниями, до-
вольно редко применяемыми в 
судебной практике. В конкрет-
ном случае Определение рас-
ширенной судебной коллегии 

Отдела по уголовным делам 
Верховного Суда Литвы от 28-го  
февраля 2017 г. в уголовном 
деле1 и аргументация, представ-
ленная в нем судом, которая 
имеет отношение к рассматри-
ваемой теме, требует аналитиче-
ского и научно-исследователь-
ского подхода. 

А именно, в Верховном Суде 
Литвы рассматривалось уголов-
ное дело, в котором виновный 
был осужден и признан винов- 
ным по статье 100 Уголовного 
кодекса Литовской Республики  
(далее – УК) (редакция Закона 
Литовской Республики от 22-го  
марта 2011 г. за № XI-1291, 
вступившего в силу 31-го мар-
та 2011 г.) за то, что он, рабо-
тая милиционером в Рижском 
отряде милиции особого назна-
чения Внутренних войск Мини-
стерства внутренних дел СССР, 
умышленно, после того, как 11-го  
марта 1990 г. Верховный Совет 
Литовской Республики принял 
Акт «О восстановлении Неза-
висимого Литовского Государ-
ства», после того, как 04-го 
мая 1990 г. Верховный Совет 
Латвийской Республики при-
нял Декларацию «О восстанов-
лении независимости Латвий-
ской Республики» и после того, 
как в Литве и в Латвии была 
восстановлена независимость 

1 Определение расширенной судебной кол-
легии в составе семи судей Отдела по уго-
ловным делам Верховного Суда Литвы от 
28-го февраля 2017 г. в уголовном деле за  
№ 2K-7-1-693/2017.
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государств, реализуя и поддер-
живая государственную поли-
тику СССР и его организаций –  
КПСС и её подразделений: в Лит-
ве – КП Литвы КПСС, в Лат- 
вии – ЦК КП Латвии, Рижско- 
го отряда милиции особого на- 
значения Внутренних войск 
Министерства внутренних дел 
СССР, используя подразделе-
ния Комитета государственной 
безопасности СССР, Министер-
ства обороны СССР, Министер-
ства внутренних дел СССР, вой-
сковые части с целью свергнуть 
силой законную власть Литов- 
ского и Латвийского государств, 
вернуть Литву и Латвию в сос- 
тав СССР, широкомасштабно 
и систематически нападать на 
представителей власти Литвы 
и Латвии, выполняющих свои 
служебные обязанности, на дру-
гих гражданских лиц, лояль-
ных к Литовскому и Латвий-
скому государствам, их убивал.

Виновный, действуя в орга- 
низованной группе, созданной 
командиром Рижского отряда  
милиции особого назначения  
Внутренних войск Министер-
ства внутренних дел СССР, 
умышленно убил соответству-
ющих должностных лиц по той 
лишь причине, что потерпевшие 
выполняли свои должностные 
обязанности. Предпринимая эти 
действия, виновный, действуя в 
составе организованной группы, 
вместе с лицами, в отношении 
которых досудебное расследова-
ние было выделено в отдельное 

делопроизводство, умышленно, 
реализуя и поддерживая госу-
дарственную политику СССР и 
его организаций – широкомас-
штабно и систематически напа-
дать на гражданских лиц – убил 
людей, которые указаны в при-
говоре, и др.

Защитники-адвокаты осуж-
денного в кассационной жалобе  
Верховному Суду Литвы, сре-
ди прочего, указали, что они 
не согласны с оценкой науч-
ных заключений одного уче-
ного, работающего в юриди-
ческом направлении в области 
социальных наук, услугами ко-
торого воспользовались суды, а 
также с оценкой тезисов докла-
да другого ученого-правоведа 
в качестве доказательства, соот-
ветствующего требованиям Уго-
ловно-процессуального кодекса 
Литовской Республики (далее –  
УПК), поскольку заявления 
этих лиц являются их личным 
мнением. 

Верховный Суд Литвы, изла-
гая в своем определении широ- 
кие доводы относительно ут-
верждений, содержащихся в жа- 
лобах защитников осужденно-
го виновного, обратил внимание 
на то, что одним из источников 
доказательств является заклю-
чение специалиста, предусмо-
тренное в статье 90 УПК. В ча-
сти 1 статьи 89 (1) УПК дается 
определение специалисту, как 
лицу, обладающему необходи-
мыми специальными знаниями 
и навыками, которому поручено  
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7 провести исследование объек-
тов или дать заключение или 
объяснение по вопросам, отно-
сящимся к его компетенции.

В соответствии с Законом 
Литовской Республики о судеб-
ной экспертизе, экспертное ис-
следование – это исследование, 
выполняемое в соответствии с 
определением суда или судьи, 
с задачей, поставленной про-
курором или должностным ли-
цом учреждения досудебного 
расследования или с просьбой  
физического или юридическо-
го лица, иной организации или 
их подразделений, для выпол-
нения которого требуются спе-
циальные знания, и ход которо-
го, аналитические результаты 
и толкование, непосредственно 
связанное с ними, фиксируют-
ся в акте экспертизы или в за-
ключении специалиста. Специ-
альные знания в упомянутом 
законе определяются как все-
сторонние знания науки, тех-
ники, искусства или любой 
другой области человеческой 
деятельности, приобретенные 
благодаря образованию и спе-
циальной подготовке или про-
фессиональной деятельности, 
которые необходимы для про-
ведения экспертизы (части 1 
и 2 статьи 3 (формулировка от  
30-го декабря 2013 г.) Закона 
Литовской Республики о судеб-
ной экспертизе).

Суд, кроме того, напомнил, 
что в этом деле, по просьбе Гене-
ральной прокуратуры, профес-

сору Кафедры международно-
го права и права Европейского 
Союза Юридического факуль-
тета Университета им. Микола-
са Ромериса было направлено 
обращение с просьбой предста-
вить юридическое заключение 
и комментарий относительно 
различий в формулировках (ре-
дакциях) статьи 100 УК и пред-
посылок развития диспозиции 
статьи, а также дать ответ на во-
прос, инкриминируются ли де-
яния осужденному виновному, 
сформулированные в обвине-
нии, которые он совершил про-
тив Латвийской Республики и 
по этой причине уже осужден в 
Латвийской Республике. В деле 
было представлено заключение 
ученого-правоведа, который, 
по просьбе прокурора, ответил 
на поставленные им вопросы.  
В ходе апелляционного процес-
са, после получения этого на-
учного заключения, суд инте-
ресовался мнением участников 
процесса по поводу его приобще-
ния к делу. Защитники, выра-
жая свою позицию, усомнились 
в том, какую доказательную 
ценность может иметь такое за-
ключение, и не согласились с 
тем, чтобы оно было бы приоб-
щено к делу. Однако суд апел-
ляционной инстанции решил 
приобщить упомянутое заклю-
чение к делу, обосновывая свое 
решение тем, что оно связано с 
проблематикой рассматрива-
емого дела. Следовательно, суд 
апелляционной инстанции, вы-
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нося виновному приговор, ре-
шил, что заключение, представ-
ленное профессором Кафедры 
международного права и права 
Европейского Союза Юридиче-
ского факультета Университета 
им. Миколаса Ромериса, можно 
считать доказательством.

Верховный Суд Литвы в своем 
определении в ответ на возра-
жения защитников-адвокатов 
осужденного виновного по по-
воду оценки вышеупомянутого 
заключения, представленного 
ученым, в качестве экспертного 
заключения, подчеркнул, что 
«[...] экспертное заключение, 
представленное ученым-право-
ведом, не является процессу-
альным документом, указан-
ным в статье 90 УПК, который 
имеет доказательную ценность  
в деле, т.е. не является доказа-
тельством с точки зрения статьи 
20 УПК, поскольку он не соответ-
ствует требованиям, предъявля-
емым к доказательствам. Такое 
заключение ученого-правоведа,  
по мнению суда, в котором пред-
ставлены разъяснение юриди- 
ческих норм, развитие регламен-
тирования, связь с международ-
ными юридическими актами, 
в котором разъясняется содер-
жание нормы, не может рассма-
триваться в качестве источника 
доказательств, поскольку такое 
заключение приравнивается к 
разъяснению закона, что явля-
ется прямой обязанностью суда 
при рассмотрении конкретно-
го уголовного дела. Суд отме-

тил, что законы применяются 
и разъясняются судом. Соглас-
но упомянутому Закону о судеб-
ной экспертизе, юридические 
знания о правовом регулирова-
нии не могут являться специ-
альными знаниями, которых 
недостает суду, но которые не-
обходимы для рассмотрения 
дела. Обязанность суда, рас-
сматривающего дело, состоит в 
том, чтобы делать заключения 
по содержанию норм, приме-
нимых в деле. Данная обязан-
ность не может быть передана 
другим субъектам. Было упо-
мянуто, что заключение учено-
го-правоведа, представленное с 
целью разъяснения содержания 
юридической нормы, не являет-
ся источником доказательств. 
Такое заключение можно рас-
сматривать только как юридиче-
ское мнение относительно разъ-
яснения и применения закона»1. 
Из содержания приговора суда 
апелляционной инстанции вид-
но, что суд руководствовался за-
ключением профессора не тог-
да, когда выносил решение по 
вопросу виновности осужденно-
го виновного, а когда полагался 
на него, выясняя, подпадают ли 
сотрудники таможни и полицей-
ские, которые были убиты на та-
моженном посту в Мядининкай, 
под понятие гражданских лиц с 
точки зрения статьи 100 УК. 

Суд отметил, что необосно-
ванное признание научного  

1 См.: Там же.
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зательства не ограничило прав 
осужденного виновного, не по-
мешало суду апелляционной 
инстанции принять справедли-
вый приговор, поэтому не сле-
дует считать эту ошибку суда 
апелляционной инстанции су-
щественным нарушением УПК. 

Обобщая выше фрагментар-
но изложенные тезисы опреде-
ления, вынесенного Верховным 
Судом Литвы 28-го февраля 
2017 г., следует обратить внима-
ние на то, что этот суд, хотя и не 
согласился с доводами защитни-
ков-адвокатов, изложенными в 
кассационных жалобах, но в то 
же время признал, что суд апел-
ляционной инстанции, рассма-
тривавший это уголовное дело, 
руководствуясь заключениями,  
представленными учеными-пра- 
воведами, дал правильную 
оценку тому, что заключения, 
представленные учеными-пра-
воведами (по вопросам между-
народного права и междуна-
родного гуманитарного права), 
не могут считаться источника-
ми специальных знаний, т.е. 
заключениями специалистов, 
поскольку «юридические зна-
ния о правовом регулировании 
не могут являться специальны-
ми знаниями.» По мнению суда, 
такое заключение можно рас-
сматривать только как «юри-
дическое мнение относительно 
разъяснения и применения за-
кона» и не более того, не гово-
ря уже о доказательной ценно-

сти таких знаний. В то же время 
следует отметить, что Верхов-
ный Суд Литвы, исключительно 
и без какого-либо более широ-
кого анализа, руководствовал-
ся только действующими юри-
дическими актами Литовской 
Республики, согласно которым 
специальные знания определя-
ются как всесторонние знания 
науки, техники, искусства или 
любой другой области челове-
ческой деятельности, приобре-
тенные благодаря образованию 
и специальной подготовке или 
профессиональной деятельно-
сти, которые необходимы для 
проведения экспертизы. 

Авторы данной статьи, безо-
говорочно уважающие решения 
Литовских судов, всё-таки отме-
чают, что в контексте научной 
дискуссии можно усомниться 
и дискутировать на этой осно-
ве по поводу того, действитель-
но ли невозможность рассмот- 
рения юридических знаний в 
качестве специальных знаний, 
сформулированная в процити-
рованном выше судебном преце-
денте, является неоспоримым 
постулатом. В течение вот уже 
некоторого времени этот вопрос 
не дает покоя авторам, посколь-
ку не только научные источни-
ки, но и реалии судебной прак-
тики зачастую демонстрируют 
проблемы соотношения универ-
сальности юридических знаний 
и специфичности этих знаний. 

Можно было бы признать, 
что суды, рассматривая дела 
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и верша в них правосудие, мо-
гут полагаться только на своё 
собственное правосознание, за-
кон и фактические обстоятель-
ства дела. И, казалось бы, что 
для этого достаточно юриди-
ческих знаний, независимо от 
того, какие вопросы рассматри-
вались бы в конкретном уго-
ловном деле. Вот и в другом 
уголовном деле, рассматривав-
шемся в Верховном Суде Лит-
вы, которое вызвало большой 
интерес общественности, кро-
ме прочих вопросов, решались 
и вопросы гражданско-правово-
го характера – рассматривался 
вопрос, может ли быть привле-
чено к уголовной ответственно-
сти юридическое лицо, которое 
было реорганизовано в ходе уго-
ловного процесса (речь идет о ре-
организации политической пар-
тии), руководствуясь статьей 
20 УК (условия уголовной от-
ветственности юридического 
лица). Имеется в виду то, что об-
винения были предъявлены од-
ной политической партии, кото-
рая в ходе уголовного процесса 
не была ликвидирована на осно-
ве реорганизации, но на основе 
реорганизации было учрежде-
но новое юридическое лицо. По 
этому вопросу суд указал, что 
реорганизация юридического 
лица не является препятствием 
для применения уголовной от-
ветственности, поскольку, в от-
личие от случая ликвидации, 
реорганизация юридического  
лица не является прекращением  

его существования. Следует от-
метить, что упомянутое разъяс- 
нение не может быть интер-
претировано как разъясне-
ние, означающее, что реорга-
низация является абсолютным 
препятствием для применения 
уголовной ответственности в от-
ношении новосозданного юриди-
ческого лица (не исключение –  
и к политической партии)1.

Исходя из вышеупомянутого 
определения Верховного Суда, 
можно предположить, что, с 
целью разрешения сложных во-
просов, регулируемых другой 
отраслью права, был задейство-
ван даже судья Отдела по граж-
данским делам, который вместе 
с судьями уголовно-процессу-
альной области мог дать ответ 
на соответствующие вопросы, 
требующие специального тол-
кования и применения закона. 
Таким образом, создается само 
собой понятное и естественное 
впечатление, что и судьи, разъяс- 
няя и применяя юридические 
акты, не могут претендовать на 
универсальность своих юриди-
ческих знаний, на безупречное 
знание всего возможного (т.е. 
всей области права). Вероятно,  
имеет место столкновение с та-
кой фактической ситуацией,  
когда, разъясняя и применяя 
юридические акты (право),  

1 Определение расширенной коллегии в со-
ставе семи судей Отдела по уголовным де-
лам и Отдела по гражданским делам в Вер-
ховном Суде Литвы от 30-го декабря 2016 г. 
в уголовном деле за № 2K-7-304-976/2016.
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не обходится без столкновения 
универсальности юридических 
знаний со специфичностью этих 
знаний.

Феномен универсальности 
юридических знаний и специ- 
фичности этих знаний в некото-
ром роде соответствует, выража-
ясь метафорически, Закону тео-
рии относительности. Этот закон 
означает, что иногда суд, рассма-
тривая сложные юридические  
вопросы, будет вынужден обра-
щаться за помощью к специа-
листам, ученым, которые так-
же обладают юридическими 
знаниями, особенно к тем, ко-
торые обладают научными, ред-
ко применяемыми на практике 
знаниями в определенной обла-
сти права1. Похоже, так прои-
зошло и в процитированном в 
данной статье определении, вы-
несенном Верховным Судом 
Литвы 28-го февраля 2017 г. в 
уголовном деле, в котором как 
суды первой инстанции, так и 
суды апелляционной инстан-
ции в целях правильного разъ-
яснения и применения юри-
дических норм к конкретным 
общественным отношениям,  
обратились к ученому-право-
веду, который, возможно, был 
единственным из немногих в 
Литве, кто мог разъяснить не-
которые чрезвычайно редко  
применяемые в национальном 
1 Wójcikiewicz, J. Forensics and Justice. 
Judicature on scientific evidence 1993-2008. 
Torun: Dom organizatora, 2009, c. 31.

законодательстве тонкости разъ-
яснения и применения междуна-
родного гуманитарного права. 
В этом случае можно утверж-
дать, что в вышеупомянутом 
уголовном деле коллегия су-
дей столкнулась с фактиче-
ской необходимостью прибег-
нуть к помощи специалиста, 
обладающего всеобъемлющи-
ми знаниями международного 
права, теории международно-
го гуманитарного права и на-
учные знания благодаря своему 
образованию, специальной под-
готовке и профессиональной де-
ятельности (научной, педагоги-
ческой). Случайность это или 
нет, однако обсужденная ситу-
ация полностью соответствует 
и концепции специальных зна-
ний, представленной в части  
2 статьи 3 Закона Литовской 
Республики о судебной экспер-
тизе, специальные знания – это 
всеобъемлющие знания науки, 
техники, искусства или любой 
другой области человеческой 
деятельности, приобретенные 
благодаря образованию и спе-
циальной подготовке или про-
фессиональной деятельности, 
которые необходимы для прове-
дения экспертизы. 

Авторы полагают, что выше-
упомянутые правовые ситуа-
ции, несмотря на то, что прак-
тика Литовских судов всё еще 
развивается в том направле-
нии, что юридические знания 
не могут рассматриваться как 
специальные знания о право-
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вом регулировании, реальность 
иллюстрирует несколько иную 
картину. И эта реальность под-
разумевает определенные «этю-
ды» истины, которые не могут 
исказить реалистичность пози-
тивного права. А реальность та-
кова, что правоохранительным 
органам и судам, разъясняя и 
применяя юридические положе-
ния в конкретном деле, т.е. буду-
чи до некоторой степени универ-
сальными, иногда приходится 
сталкиваться, скажем, с юриди-
ческими аспектами, чрезвычай-
но редко применяемыми в юри-
дической практике, которые 
могут быть разъяснены специа-
листами, имеющими многолет-
ний опыт научной и педагоги-
ческой деятельности и хорошо 
осведомленными в вышеупо-
мянутых аспектах. Поэтому, 
не следует исключать мысль о 
том, что и в законодательстве 
могут быть общие и специаль-
ные юридические знания, по-
следние из которых помогают, 
верша правосудие, избежать 
ошибок в разъяснении и приме-
нении права.

Специальные юридические 
знания Ad hoc?

Этот раздел целесообразно 
было бы начать с точных мыслей 
автора Р. А. Поснера: «реше-
ния‚ которые судьям приходит-
ся принимать, приспосабли-
вая правила к фактам, могут 
быть определены как разъясне-

ние или как внесение исключе-
ний или исправлений ad hoc, по 
сути – это постоянное переде-
лывание правил. Практически, 
это одно и то же, но судьи отда-
ют предпочтение первой фор-
мулировке, т.е. разъяснению, 
поскольку отводимая ей роль 
занимает меньше творческого 
пространства и поэтому кажет-
ся менее навязчивой»1. Этими 
словами можно было бы про-
должить научную дискуссию о 
том, является ли использование 
юридических знаний специаль-
ным вымыслом или невозмож-
ной вещью, поскольку «правом 
не следует разъяснять право»? 
Или всё-таки наоборот – юриди-
ческие знания, используемые 
для точного объяснения исклю-
чительных общественных отно-
шений, которые не могут быть 
объяснены ординарным или 
обычным правом, делают воз-
можным применение таких зна-
ний ad hoc? Авторы этой статьи 
полагают, что всё-таки юриди-
ческие знания могут рассматри-
ваться в качестве специальных 
знаний в конкретных ситуациях  
ad hoc. С этой точки зрения 
между «разъясняющим пра-
вом» (специальными юридиче-
скими знаниями) и «разъясня-
емым правом» (юридическим 
регулированием), как между 
коррелятивными элементами, 
нет, и не может быть, никакой 
конкуренции. Скорее наоборот –  

1 Posner R. A. Jurisprudencijos problemos. – 
Vilnius; Eugrimas, 2004. – С. 48.
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7 эти элементы дополняют друг 
друга для того, чтобы абсолют-
ным образом избежать ошиб-
ки при осуществлении правосу-
дия. И научный подход других 
авторов свидетельствует о том, 
что в юриспруденции юридиче-
ские знания могли бы быть, и 
их следовало бы воспринимать, 
в качестве специальных знаний 
в случае ad hoc. 

В литературных источниках 
традиционно преобладает мне-
ние о том, что юридические зна-
ния не могут рассматриваться в 
качестве специальных. По мне-
нию автора Т. Волчецкой, спе-
циальными знаниями в право-
вых отношениях, в принципе, 
могут быть любые знания, за ис-
ключением юридических1. Ав-
тору вторят и Т. Томашевскис, 
и Т. Ганаусекас, которые под-
черкивают, что сам применяю-
щий право должен разъяснять 
и применять право, и поэтому 
ему не нужен правовед, способ-
ный разъяснить правовое регу-
лирование. Итак, казалось бы 
ничего странного, что традиция 
криминалистической теории 
остается стабильной и неизмен-
ной. Однако наблюдая за дина-
микой общественных и право-
вых отношений, за реалиями и 
вызовами юридической прак-
тики, становится очевидным, 
что постепенно формируются и 
другие взгляды на формы и со-

1 Волчецкaя Т. С. Основы судебной экспер-
тологии: учеб. пособие. – Калининград: 
Изд-во Калининград. гос. ун-та, 2004.

держание специальных знаний. 
Можно выделить два уже сфор-
мировавшихся этапа определе-
ния, понятия и эволюции тер-
мина специальных знаний2. На 
начальном этапе (период до се-
редины 7 десятилетия XX в.) 
представленные определения 
специальных знаний были под-
держаны аспектом синтеза об-
щих терминов «специальный» 
и «знания», а на втором этапе  
формирования определения спе-
циальных знаний ученые обра-
тили внимание на способ и назна-
чение их приобретения. Однако 
авторы убеждены в том, что по 
мере развития как криминали-
стической науки, так и право-
вого регулирования в широком 
смысле, определения, сформиро-
вавшиеся на этих этапах, стано-
вятся слишком общими с точки 
зрения их применения. Поэтому, 
авторы выделяют и третий этап 
определения (понятия) специ-
альных знаний3, во время кото-
рого понятие специальных зна-
ний эволюционирует с учетом 
не только способа и цели приоб-
ретения специальных знаний,  

2 Radzevičius E. Specialių žinių panaudojimas 
tiriant nusikalstamus darbų saugos taisyklių 
reikalavimų pažeidimus: teorija ir praktika 
Lietuvoje. Daktaro disertacija. Socialiniai 
mokslai, teisė (01 S). – Vilnius, Mykolo 
Romerio universitetas, 2006. 
3 Jurka R., Kurapka K. Scientia Juris as 
special knowledge in legal proceedings: from 
ideas to implementation. Kriminalistika ir 
teismo ekspertizė: mokslas, studijos, praktika. 
Criminalistics and forensic examination. II 
dalis. – Харьков: Апостiль, 2014.
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но и реального примене-
ния и, тем более, существова-
ния «неписанной» практики, 
с оглядкой на понятие спе-
циальных знаний на началь-
ном этапе. По мнению авторов, 
именно на так называемом тре-
тьем этапе развития опреде-
ления (понятия) термина спе-
циальных знаний необходимо  
рассматривать юридические 
знания в качестве специальных  
знаний. Следует подчеркнуть, 
что существенными чертами по-
следнего этапа эволюции явля-
ются реальное применение та-
ких знаний и потребности 
юридической практики. 

Литовские научные тради-
ции с точки зрения этого аспек-
та тоже не стоят на месте. Вот, 
например, еще в 2013 г. автор 
Е. Дерешкявичюс в своих на-
учных работах указывает, что: 
«[...] Сегодня уже назрела дис-
куссия об узаконивании ново-
го вида экспертизы – экспер-
тизы юридических знаний в тех 
случаях, когда для установле-
ния истины в делах об админи-
стративных правонарушениях 
необходимо отдельное рассле-
дование, требующее специаль-
ных знаний, которыми не рас-
полагает суд или должностное 
лицо, рассматривающее дело об 
административных правонару-
шениях, и именно из-за таких 
административных правона-
рушений, специфика соверше-
ния которых могла бы быть все-
сторонне изложена только в 

экспертном заключении спе-
циального расследования, про-
водимого лицом, обладающим 
административными полномо-
чиями именно в той конкрет-
ной области»1. Идею включить 
юридические знания в понятие 
специальных знаний одобряют 
и специалисты уголовно-про-
цессуального права. В источ-
никах указывается, что «[...] 
вообще, специальные знания, 
понятие которых, по утвержде-
нию авторов, должно было бы 
включать в себя и блок специ-
альных юридических знаний, 
являются важными для процес-
са доказывания, поскольку до-
казыванием в уголовном про-
цессе предпринимается попытка 
приблизиться к апогею объек-
тивной истины, а специальны-
ми знаниями с целью провер-
ки достоверности доказательств 
предпринимается попытка при-
дать определенность, объектив-
ность и реалистичность этому 
«приближению к истине», та-
ким образом устраняя проявле-
ния субъективизма при оценке 
доказательств2. 

Хотя и вкратце, но, обоб-
щая аспекты эволюции теории 
криминалистики, связанные  

1 Dereškevičius E. Kriminalistikos metodų tai-
kymas gynėjo procesinėje veikloje: nuo teori-
jos iki metodikos. Daktaro disertacija. – Vilni-
us: Mykolo Romerio universitetas, 2013.
2 Jurka R., Žibaitė-Neliubšienė R. Specialios  
žinios kaip priemonė nustatant įrodymų 
patikimumą. Kriminalistika ir teismo ekspertizė: 
mokslas, studijos, praktika. II dalis. – Vilnius: 
Charkovas, 2013. – С. 192.
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7 с развитием понятия специаль-

ных знаний, следует отметить, 
что в теории существуют разные 
определения понятия специаль-
ных знаний. Однако авторы по-
лагают, что такое определение 
наиболее четко отражает поня-
тие специальных знаний, ко-
торое не препятствует «попада-
нию» и юридических знаний в 
понятие последней – специаль-
ные знания – «это знания в об-
ласти науки, техники или в лю-
бой другой сфере человеческой 
деятельности, приобретенные 
благодаря образованию, специ-
альному обучению или заня-
тию профессиональной деятель-
ностью, которые используются 
для того, чтобы получить дока-
зательную или иную информа-
цию, именно для того, чтобы  
расследовать какую-либо дея- 
тельность»1. 

Говоря об актуалиях право-
вого регулирования в Литве, 
следует отметить, что и в насто-
ящее время в позитивном праве 
недостает ясности в отношении 
того, могут ли по-настоящему 
специальные знания включать 
юридические знания, или же 
это всё еще исключение из со-
держания общего правила. По-
этому, пока «законы молчат», 
предпринимаются попытки от-

1 Kurapka V. E., Matulienė S., Bilevičiūtė E., 
Juškevičiūtė J., Dereškevičius E., Kurapka K.  
Specialių žinių taikymo nusikaltimų tyrime 
mokslinė koncepcija ir jos realizavimo 
mechanizmas. Mokslo studija. – Vilnius: 
Mykolo Romerio universitetas, 2012. – С. 20.

ветить на этот вопрос в юри-
дической практике. В этом 
аспекте юридическая практи-
ка движется в своем собствен-
ном направлении, и на разных 
уровнях можно найти примеры 
назначения юридической экс-
пертизы (тем самым признавая, 
что юридические знания также 
являются специальными зна-
ниями) и использования полу-
ченных заключений в процессе 
доказывания.

Несмотря на то, что Верхов-
ный Суд Литвы, а также Закон 
о судебной экспертизе, который 
даже без какого-либо правового  
основания абсолютизируется 
как документ, регулирующий 
экспертизы всех видов, ука-
зывает, что юридические зна-
ния не являются специальными 
знаниями, однако, например, в 
Статуте Сейма Литовской Рес- 
публики предусмотрено, что 
фракциям Сейма Литовской 
Республики предусматривается  
бюджет, предназначенный для 
проведения экспертиз законо-
проектов2. Так, в части 2 статьи 

2 В части 7 статьи 15 (3) Статута Сейма Ли-
товской Республики (Официальный вест-
ник. – 1999. – № 5-97) указывается, что «для 
деятельности фракции на год выделяются 
сумма в размере 1 СМЗП, а также дополни-
тельная сумма с учетом количества членов 
фракции так, чтобы на каждого члена фрак-
ции приходилась бы сумма, составляющая 
0,4 СМЗП. Если количество членов фрак-
ции меняется, то выделяемая ей дополни-
тельная сумма ежемесячно корректируется. 
Эти средства используются для покрытия 
расходов на законодательство и экспертизу, 
репрезентацию, а также на оплату почтовых 
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136 Статута Сейма Литовской 
Республики указано, что Юри-
дический департамент Сейма 
проводит и юридическую экс-
пертизу – «Юридический де-
партамент канцелярии Сейма 
не позднее, чем в течение 7 рабо-
чих дней со дня получения заре-
гистрированного законопроекта 
представляет заключение отно-
сительно того, соответствует ли 
этот проект Конституции, зако-
нам, принципам законодатель-
ства и правилам юридической 
техники, а также соответствуют 
ли вместе представленные доку-
менты требованиям этого Ста- 
тута». Таким образом, очевидно, 
что даже сам законодатель, ука-
завший в Законе о судебной экс-
пертизе, что юридические зна-
ния не являются специальными 
знаниями, в другом юридичес- 
ком акте, пусть даже косвенно, 
указывает, что юридическую 
экспертизу может провести не 
только Юридический департа-
мент Сейма, но и внешний ком-
петентный субъект.

Обобщая вышесказанное, на-
прашивается мысль о том, что 
юридические знания могут счи-
таться специальными знания-
ми, когда: (а) юридические зна-
ния необходимы для оценки 
корреляции конкретных обще-
ственных отношений и юриди-
ческой нормы; б) определенные 
общественные отношения в кон-
кретном юридическом процес-

расходов, телефонной связи и других рабо-
чих нужд фракции».

се не являются обычными, т. е. 
для правовой оценки этих от-
ношений необходимо исполь-
зовать научные, углубленные, 
обоснованные исследованиями, 
аналитические знания из дру-
гой юридической отрасли (пра-
вовой системы); в) примени-
тель права (например, суд или 
судья), рассматривая уголовное 
дело, не обладает определенны-
ми достаточными юридически-
ми знаниями и практическим 
опытом из другой отрасли;  
г) применитель права по свое-
му усмотрению принимает ре-
шение обратиться относитель-
но представления заключения 
специалиста по конкретному 
юридическому вопросу в кон-
кретном деле.

 
Выводы

1. В юридических актах Ли-
товской Республики непосред-
ственно не закреплено поло-
жение о том, что юридические 
знания могут рассматриваться в 
качестве специальных знаний. 
Однако, разъясняя понятие спе-
циальных знаний, закреплен-
ное в законе, а именно всеобъем-
лющие знания науки, техники, 
искусства или любой другой об-
ласти человеческой деятельно-
сти, приобретенные благода-
ря образованию и специальной 
подготовке или профессиональ-
ной деятельности, которые не-
обходимы для проведения экс-
пертизы, нельзя отрицать, что 
это понятие, даже косвенно, не 
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7 могло бы распространяться на 
юридические знания. 

2. Тем не менее, учитывая 
специфичность использования  
формы юридических знаний 
в качестве возможных специ-
альных знаний в уголовных и 
других судебных делах, мож-
но согласиться с тем, что юри-
дические знания могли бы 
рассматриваться и считать-
ся специальными только при 
наличии определенных усло-
вий. Во-первых, такие юриди-
ческие знания должны помочь, 
пополнить багаж знаний при-
менителя права, квалифици-
руя сложные общественно-пра-
вовые отношения. Во-вторых, 
хотя это зависит от усмотре-
ния применителя права, специ-
альными юридическими зна-
ниями могут быть лишь такие 
юридические знания, которые 
распространяются на содержа-
ние другой отрасли права, пра-
вовой системы, особенные пра-

вовые принципы и правовые 
традиции. 

3. Несмотря на то, что исполь-
зование юридических знаний в 
судебной практике с целью разъ-
яснения некоторых необычных, 
неординарных правовых отно-
шений рассматривается только 
как мнение о правовом регули-
ровании, однако с точки зрения 
содержания, это по сути стано-
вится схожим со знаниями об- 
ласти человеческой деятельно-
сти, которые могут быть исполь-
зованы для проведения экспер-
тизы. С другой стороны, такое 
«мнение» как форма использо-
вания специальных знаний рас-
сматривается как источник по-
знания, при помощи которого 
может формироваться правовое 
сознание и внутренняя убежден-
ность применителя права (на-
пример, суда) при принятии ре-
шения, совершая правосудие.  
А это является ничем иным, как 
источником доказательств.

References
1. Dereškevičius E. Kriminalistikos metodų taikymas gynėjo procesinėje veikloje: 

nuo teorijos iki metodikos. Daktaro disertacija. Vilnius, 2013.
2. Jurka R., Kurapka K. Scientia Juris as special knowledge in legal procee- 

dings: from ideas to implementation. Kriminalistika ir teismo ekspertizė: moks-
las, studijos, praktika. Criminalistics and forensic examination. Kharkiv, 2014. 
Vol. II.

3. Jurka R., Žibaitė-Neliubšienė R. Specialios žinios kaip priemonė nustatant 
įrodymų patikimumą. Kriminalistika ir teismo ekspertizė: mokslas, studijos, 
praktika. Vilnius, Kharkiv, 2013. Vol. II.

4. Kurapka V. E., Matulienė S., Bilevičiūtė E., Juškevičiūtė J., Dereškevičius E., 
Kurapka K. Specialių žinių taikymo nusikaltimų tyrime mokslinė koncepcija ir 
jos realizavimo mechanizmas. Mokslo studija. Vilnius, 2012.

5. Ruling of grand panel of seven judges of the Criminal cases department of Su-
preme Court of Lithuania. 28.02.2017. Criminal case 2K-7-1-693/2017. [Opre-
delenie rashirennoi kollegii v sostave semi sudei Otdela po uholovnym delam 
Verkhovnoho Suda Litvy ot 28 fevralia 2017 v uholovnom dele 2K-7-1-693/2017].



Криминалист первопечатный № 15/2017

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

5
/2

0
1

7

6. Ruling of grand panel of seven judges of the Criminal cases department and Civil Law 
department of Supreme Court of Lithuania. 30.12.2016. Criminal case 2 2K-7-
304-976/2016. [Opredelenie rashirennoi kollegii v sostave semi sudei Otdela po 
uholovnym delam i Otdela po grazhdanskim delam Verkhovnoho Suda Litvy ot 30 
dekabria 2016 v uholovnom dele 2K-7-304-976/2016].

7. Statute of Seim of Lithuanian Republic [Statut Seima Litovskoi Respubliki]. 
Valstybės žinios, 1999. № 5-97.

8. Posner R. A. Jurisprudencijos problemos. Vilnius, 2004.
9. Radzevičius E. Specialių žinių panaudojimas tiriant nusikalstamus darbų saugos 

taisyklių reikalavimų pažeidimus: teorija ir praktika Lietuvoje. Daktaro diser- 
tacija. Socialiniai mokslai, teisė (01 S). Vilnius, 2006.

10. Volchetskaya T. Basics of forensic examination: textbook [Volchetskaya T. Os-
novy sudebnoi ekspertologii: uchebnoe posobie]. Kaliningrad, 2004.

11. Wójcikiewicz J. Forensics and Justice. Judicature on scientific evidence 1993-
2008. Torun, 2009.

Information about authors
Raimundas Jurka – Doctor of Law, Professor of Institute of Criminal Law and Pro-
cedure of Law Faculty of Mykolas Romeris University, Barrister (Lithuania); ad-
dress: 20 Ateites str., Vilnius LT-08303, Lithuania; e-mail: rjurkos@gmail.com

Karolis Kurapka – Doctoral Student of Institute of Public Law of Law Faculty of 
Mykolas Romeris University, Barrister (Lithuania); address: 20 Ateites str., Vilnius 
LT-08303, Lithuania; e-mail: karolis@kurapka.eu



A First Printed Criminalist № 15/2017

26
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

5
/2

0
1

7

РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ

CRIMINAL INVESTIGATION

CRIMINALISTIC METHODICS  
OF INVESTIGATION: THEORETICAL, 
METHODOLOGICAL AND SCIENTIFIC 
PRINCIPLES* 

Valery TISCHENKO
Doctor of Law, Professor, Head of Criminalistics Department 
of National University «Odesa Law Academy», Associate 
Member of the National Academy of Legal Sciences of Ukraine 
(Ukraine)**

Abstract
The article is highlighted some aspects of the current state of the criminalistic 

metrics of investigation. The article contains propositions on considering the investi-
gation methodics as an element of the forensic system and as a relatively autonomous 
complex of criminalistic knowledge. The works of forensic scientists on the indicated 
topics are analysed in the article. The strategic tasks of the criminalistic methodics 
of investigation are indicated. The content of the general provisions of the crimina- 
listic methodics of investigation is proposed to introduce its theoretical, methodolo- 
gical and scientific principles. The principles of selection and construction of methodics 
of investigation of particular crime in the practical activities of the investigator are 
formulated. A basic program for the crime investigation «step by step» was proposed. 
The problem of classification of criminalistic methodics is studied and it is noted that 
specific criminalistic methodics can be expressed in three forms: descriptive, forma- 
lized and mixed.

Key words. Criminalistics, criminalistic methodics of investigation, criminalis-
tic technology, criminalistic tactics.

* Криміналістична методика розслідування: теоретичні, методологічні та науковознавчі  
засади.
** Тіщенко Валерій Володимирович – доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри 
криміналістики Національного університету «Одеська юридична академія», член-кореспон-
дент Національної академії правових наук України (Україна).

Вступ
Криміналістична методика 

розслідування інтегрує наукові 
положення всіх розділів кримі-
налістики – її загальної теорії 
та методології, криміналістич-

ної техніки і криміналістичної 
тактики, використовує поло-
ження різних наук – криміналь-
ного права, кримінального про-
цесу, кримінології, філософії, 
логіки, психології, теорії управ-
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ління та інших. Разом з тим 
криміналістична методика роз-
робляє власну теоретичну базу, 
на якій формуються і отриму-
ють подальший розвиток нау-
кові знання щодо її предмета до-
слідження, завдань, структури, 
принципів побудови та класифі-
кації окремих методик.

Цілком природно, що виник-
нення нових видів і різновидів 
злочинів, розвиток професій-
ної злочинності, її організова-
них форм, зростання злочинної 
протидії розслідуванню зумо-
вило пошук нових науково об-
ґрунтованих криміналістичних  
методів і засобів, програм і тех-
нологій розкриття злочинів, 
створення методик розсліду-
вання різних рівнів і різного 
характеру.

В останні роки в криміналіс-
тичній науці спостерігається 
поглиблена розробка її заключ-
ної частини – методики розслі-
дування злочинів, і зокрема її 
теоретичних основ. Цій проб- 
лемі присвячені монографічні  
дослідження І. О. Возгріна, 
В. К. Гавла, Ю. П. Гармаєва, 
В. А. Журавля, В. Є. Корноухо-
ва, С. Ю. Косарева, М. В. Суботі-
ної, В. В. Тіщенка, С. Н. Чурило-
ва, А. В. Шмоніна, Б. В. Щура, 
а також роботи інших авторів. 
Крім того, досліджуються і ок-
ремі положення, різні теоретич-
ні категорії і поняття методики 
розслідування: криміналістич-
на класифікація злочинів, кри-
міналістична характеристика 

злочинів, типові вихідні слід-
чі ситуації, технологія, програ-
мування і алгоритмізація роз-
слідування, слідчі завдання і 
тактичні операції та ін. Проте 
деякі з таких поглядів і новацій 
викликають чималі дискусії, 
а іноді й обґрунтовані запере-
чення. Тому хотілось би висло-
вити своє бачення деяких проб- 
лем криміналістичної методики 
розслідування.

Поняття, завдання і зміст 
криміналістичної методики 

розслідування
Значення методики розслі-

дування в криміналістичних 
знаннях важко переоцінити. 
М. П. Яблоков та О. Ю. Головін 
відзначають: «у ній (методиці) 
розроблюється стратегія всієї 
криміналістичної діяльності з 
розслідування злочинів. В силу 
цього методика розслідування 
не тільки стала таким розділом 
криміналістики, без викори-
стання наукових і практичних 
даних якого фактично немож-
ливо професійно вести розсліду-
вання злочинів, але є й найваж-
ливішим кінцевим продуктом 
криміналістичної науки»1. 

Задачі і функції методики  
розслідування обумовлюють 
аналіз слідчої діяльності як 
специфічного процесу пізнан-
ня розслідуваної події. Таке пі-
знання здійснюється шляхом  

1 Яблоков Н. П., Головин А. Ю. Кримина-
листика: природа и система. – М.: Юристь, 
2005. – С. 114.
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подальшого використання як  
джерел доказів. Поряд з цим  
складна система слідчої діяль- 
ності вимагає вмілої організа-
ції та ефективного управління. 
Тому в теорії криміналістич-
ної методики важливо виді-
ляти і досліджувати такі ас-
пекти слідчої діяльності, як 
пізнавальний, інформаційний та 
організаційно-управлінський1.

Базуючись на викладеному, 
криміналістичну методику як 
розділ криміналістики можна 
розглядати як систему науко-
вих положень і рекомендацій, 
спрямованих на вивчення за-
кономірностей механізму вчи-
нення і слідоутворення злочи-
нів різних категорій, а також їх 
розслідування шляхом визна-
чення стратегічних і тактич-
них завдань і розробку мето-
дів і технологій з їх поетапного 
вирішення.

Криміналістична методика 
на відміну від криміналістич-
ної тактики призначена вирі-
шувати стратегічні завдання 
розслідування, до яких слід 
віднести: 1) встановлення наяв-
ності чи відсутності події зло-
чину; 2) правильну і точну ква-
ліфікацію злочину (сукупності 
злочинів); 3) встановлення всіх 
обставин, що підлягають дока-
зуванню; 4) встановлення вин-
них осіб та їх ролі у підготов-

1 Тіщенко В. В. Теоретичні і практичні ос-
нови методики розслідування злочинів. –  
О., 2007. – С. 89-114.

ці, вчиненню та приховуванню 
злочину; 5) встановлення вчи-
неної фізичній чи юридичній 
особі шкоди та прийняття за-
ходів до її відшкодування;  
6) з’ясування обставин, що 
призвели до злочину, а також 
сприяли його вчиненню.

Зазначений комплекс стра-
тегічних завдань охоплює ос-
новні кримінально-правові та  
кримінально-процесуальні 
завдання розслідування у кон-
кретному кримінальному про-
вадженні. Функція криміна-
лістичної методики полягає  
в розробці комплексу методів  
і засобів з вирішення вказаних 
завдань.

Рішення стратегічних зав- 
дань здійснюється поетапно і 
послідовно шляхом виділення 
і поступового вирішення так-
тичних завдань за допомогою 
засобів тактичного характеру: 
окремих процесуальних і слід-
чих (розшукових) дій і тактич-
них операцій, оперативних та 
організаційних заходів, які на-
бувають специфічного змісту 
залежно від виду злочинів, що 
розслідуються. Організуючу 
роль у вирішенні стратегічних 
завдань виконує планування 
(програмування) розслідуван-
ня у конкретному проваджен-
ні. Таке планування повинно 
передбачати умови і послідов-
ність проведення не тільки ок-
ремих слідчих дій і тактичних 
операцій, але й їх комплексів, 
тобто стратегічних операцій. 
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За своїм змістом криміналіс-
тична методика розслідуван-
ня складається з двох частин: 
1) загальних (теоретичних, на-
укознавчих і методологічних) 
положень і 2) методик розслі-
дування окремих категорій 
злочинів.

До теоретичних основ кримі-
налістичної методик доцільно 
включити такі положення:

– визначення предмета, функ-
цій, завдань, структури кримі-
налістичної методики та її місця  
в системі криміналістики;

– джерела формування кри-
міналістичних методик і роз-
гляд методологічних підходів 
в розробці методик розслі-
дування окремих категорій 
злочинів;

– криміналістичний аналіз 
злочинної діяльності і діяльно-
сті з її розслідування;

– класифікації методик роз-
слідування за відповідними під-
ставами і призначенням; 

– принципи розробки окре-
мих методик розслідування і їх 
застосування в розслідуванні 
конкретних злочинів;

– структура методик роз-
слідування окремих категорій 
злочинів;

– технології побудови про-
грам і алгоритмів розкриття і 
розслідування злочинів.

Таким чином, загальні по-
ложення криміналістичної ме-
тодики розслідування включа-
ють її теоретичні, методологічні  
і наукознавчі положення. 

Наукові підходи і принципи 
формування окремих 

криміналістичних методик 
розслідування

Головна мета теоретичних і 
методологічних основ кримі-
налістичної методики розслі-
дування вбачається у створен-
ні системи наукових підходів і 
принципів формування окремих 
методик розслідування і умов їх 
використання в розслідуванні 
конкретних злочинів.

Дана мета може бути розді-
лена на такі завдання: 1) роз-
робка загальної теорії з техноло-
гії створення окремих методик; 
2) розробка рекомендацій щодо 
застосування та адаптації наяв-
них окремих методик у розслі-
дуванні конкретного злочину; 
3) розробка рекомендацій з по-
будови методики розслідування 
конкретного злочину при від-
сутності наукової методики роз-
слідування відповідної катего-
рії злочинів. Названі завдання 
можуть бути вирішені шляхом 
створення відповідної системи 
принципів розробки та побудо-
ви криміналістичної методики 
розслідування.

Виходячи із загальнофіло-
софського визначення прин-
ципу, в теоретичному аспек-
ті під останнім слід розуміти 
основне вихідне положення, 
підґрунтя системи, будь-якої 
теорії, вчення, що має вирі-
шальне значення в успішно-
му розв’язанні різних проблем, 
у тому числі гносеологічних. 
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керівна ідея, основне правило 
діяльності1.

Слід зазначити, що методи-
ка розслідування злочинів може 
розглядатися в двох значен-
нях: теоретичному – як розділ 
науки криміналістики, в яко-
му містяться наукові положен-
ня і рекомендації, спрямовані на 
розробку ефективних методів і 
засобів (методик) розкриття різ-
них категорій злочинів, та прак-
тичному – як технологія діяль-
ності слідчого, що спрямована на 
оптимальне обрання характеру, 
обсягу та послідовності слідчих 
дій і тактичних операцій відпо-
відно до завдань розслідування.

У зв’язку з цим убачається 
за доцільне поділяти принци-
пи криміналістичної методики 
на принципи наукової розроб-
ки положень окремих методик 
розслідування та на принципи 
практичної діяльності – стосов-
но обрання і застосування або 
побудови (якщо немає відповід-
них наукових розробок) методи-
ки в умовах розслідування кон-
кретного злочину.

Говорячи про науково-теоре-
тичні вихідні положення мето-
дики розслідування, як розділу 
криміналістики, слід виходи-
ти з логічних, гносеологічних 
принципів та принципів кри-
міналістики як науки в цілому.  

1 Айдинян Р. Н. Система понятий и прин-
ципов гносеологии. – Л., 1991; Демин В. Н. 
Принципы материалистической диалектики 
в научном познании. – М., 1979.

До них, зокрема, належать 
принципи історизму, відповід-
ності наукових рекомендацій 
вимогам закону, інтересам і за-
питам практики, використання 
новітніх досягнень науки і тех-
ніки та емпіричних досліджень, 
об’єктивності, наукової обґрун-
тованості, системності, цілісно-
сті, самостійності та ін.

Уявляється, що до специфіч-
них принципів наукового фор-
мування окремих методик роз-
слідування можна віднести 
такі вихідні положення:

– вивчення основних об’єктів 
криміналістичної методики зло-
чину і слідчо-криміналістичної 
діяльності – з позицій системно- 
діяльнісного і функціонального 
підходів;

– використання положень і 
новітніх досягнень інших наук, 
як гуманітарних, так і природ-
ничих і технічних;

– розробка методичних реко-
мендацій на основі криміналістич-
ного аналізу злочинів: криміна-
лістичної класифікації останніх і 
створення їх інформаційно-пізна-
вальних моделей – криміналістич-
них характеристик відповідних 
груп, видів і підвидів злочинів;

– використання досвіду слід-
чої практики шляхом його ана-
лізу та узагальнення з наступ-
ною екстраполяцією в теорію 
розкриття злочинів;

– розробка методичних реко-
мендацій на основі криміналіс-
тичної систематики і класифі-
кації злочинів;
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– розробка окремих методик 
розслідування з урахуванням 
особливості предмета доказуван-
ня у справах певної категорії;

– визначення напрямків і 
завдань розслідування з ура-
хуванням специфіки етапів 
розслідування;

– розробка методичних реко- 
мендацій на основі виділення  
типових слідчих ситуацій та ін-
формаційно-ситуаційної оцін- 
ки завдань і перспектив роз- 
слідування;

– виділення типових стра-
тегічних і тактичних завдань 
розслідування і розробка опти-
мальних програм їх вирішення;

– розгляд специфічних так-
тичних і технічних прийомів 
і засобів, що використовують-
ся під час проведення окре-
мих слідчих дій і тактичних 
операцій.

Названі принципи знахо-
дяться в площині наукової ді-
яльності, що спрямована на 
розробку окремих методик роз-
слідування різного рівня і зна-
чення: комплексних, міжви-
дових, видових та групових 
(підвидових) тощо.

Вважаємо за доцільне виді-
лення також принципів практич-
ної діяльності слідчого з розслі-
дування конкретного злочину. 
Можна погодитися з О. Н. Ко-
лесниченком, який визначав їх 
як «найбільш важливі основ-
ні положення, що сприяють об-
ранню слідчим раціональної 
(оптимальної) методики роз-

слідування конкретного злочи-
ну»1. Необхідно лише уточнити, 
що з урахуванням евристично-
го та індивідуально-визначено-
го характеру кожного випадку 
розслідування можна говорити 
не тільки про обрання відповід-
ної методики з ряду розробле-
них і запропонованих методів,  
а й про необхідність пошуку 
найбільш вдалих шляхів роз-
слідування, вдосконалення в 
практичній діяльності існу-
ючих методик, доповнення, а 
можливо, й перегляду деяких 
їх положень, тобто про побу-
дову методики розслідування 
по конкретному провадженні 
на базі теоретичних положень 
і принципів криміналістичної 
методики як розділу криміна-
лістики. Про самостійну по-
будову слідчим методики як 
творчого підходу в практичній 
діяльності слід говорити і в тих 
випадках, коли наукою ще не 
розроблена методика розсліду-
вання з тієї чи іншої категорії 
злочинів.

«При плануванні своєї робо-
ти, – відмічає В. П. Антипов, 
слідчий, виходячи з рекоменда-
цій окремої методики розсліду-
вання подібних злочинів і прак-
тики у справах цієї категорії, з 
урахуванням особливостей зло-
чину і ситуації, що утворилася 
на момент складання плану, фак-
тично розробляє індивідуальну  

1 Колесниченко А. Н. Принципы методики 
расследования // Криминалистика и судеб-
ная экспертиза. – К., 1979. – Вып. 18. – С. 64.
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кретного злочину»1.
На наш погляд, принципи об-

рання і побудови методики роз-
слідування конкретного зло-
чину в практичній діяльності 
слідчого можуть бути сформу-
льовані таким чином:

1. Обрання напряму розслі-
дування і досягнення його кін-
цевої мети, виходячи з кримі-
нально-правової оцінки події і 
предмета доказування. Пред-
мет доказування за умови пра-
вильної кваліфікації злочину 
визначає для слідчого кінцеві  
рубежі його діяльності з роз-
слідування конкретної кримі-
нальної справи, повноту і межі 
процесуального дослідження. 
Звичайно, на початковому ета-
пі розслідування, тим більш 
на початку розслідування кри-
мінального провадження, точ-
но кваліфікувати злочинну по-
дію досить важко. Вона може 
змінюватися й уточнюватися  
під час усього розслідування, 
що залежить в основному від 
повноти і достовірності доказо-
вої інформації. Відповідно змі-
нюється й уточнюється коло 
обставин, що підлягають уста-
новленню. Однак не врахову-
вати предмет доказування з са-
мого початку розслідування 
не можна, бо така діяльність 
слідчого буде деструктивною 

1 Антипов В. П. Планирование расследования 
в проблемных ситуациях // Вопросы борьбы 
с преступностью. – М., 1981. – Вып. 36. –  
С. 80.

щодо її системи, аналогічною 
безцільному безпредметному  
блуканню в лабіринтах пізнан-
ня. Визначення належності по-
дії, яка розслідується, до пев-
ного типу, роду, виду, групи 
злочинів на основі наукової 
криміналістичної класифіка-
ції, що дозволяє правильно ви-
брати відповідну рекомендова-
ну криміналістикою методику 
або констатувати її відсутність, 
а також визначити особливос-
ті злочину, який розслідується. 
Використання в розслідуванні 
даних відповідної криміналіс-
тичної характеристики катего-
рії злочинів, до якої належить і 
цей злочин, що дозволяє з’ясу-
вати типову модель зазначеної 
категорії злочинів, висунути 
типові слідчі версії щодо події 
в цілому, окремих її обставин, 
причетних до неї осіб, визна-
чити характер і місцезнахо-
дження інших слідів.

2. Ситуаційний підхід до по-
становки тактичних завдань 
і засобів їх вирішення, який пе-
редбачає використання типо-
вих слідчих ситуацій за цією 
методикою, типових завдань і 
типових програм їх вирішення. 
Слідчий, що спирається на тео-
ретичні положення криміналіс-
тичної методики, досвід слідчої 
практики в розслідуванні з кон-
кретної справи, самостійно оці-
нює ситуацію, яка склалася,  
в її інформаційно-пізнавально-
му аспекті з урахуванням часу 
від моменту вчинення злочину і 
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конструює конкретну програму  
розслідування. За наявності ти-
пових програм розслідування 
необхідно пам’ятати про їх ко-
регування згідно з конкретною 
ситуацією.

3. Етапність методики роз-
слідування, яка передбачає ви-
ділення двох основних етапів 
і вирішення на кожному з них 
властивих йому завдань: почат-
ковий етап передбачає встанов-
лення основних обставин події і 
особу підозрюваного, а наступ-
ний – встановлення всіх обставин 
злочину і всіх його учасників, 
тобто повне розкриття злочину.

4. Планомірність ходу роз-
слідування. Цей принцип озна-
чає використання планування 
для здійснення всіх процесу-
альних, слідчих (розшукових) 
та організаційних дій в певній 
послідовності. Крім того, потре-
бують визначення послідовно-
сті також постановка і вирішен-
ня тактичних завдань.

5. Використання в діяльно-
сті з розкриття злочинів різ-
них форм і методів взаємодії 
слідчого з оперативними під-
розділами кримінальної полі-
ції, іншими правоохоронними 
органами, населенням. Вив- 
чення практики показує, що 
тільки на основі тісної та постій-
ної взаємодії слідчого з праців-
никами оперативних апаратів 
правоохоронних органів (перш 
за все органів МВС і СБУ) вда-
ється розкривати тяжкі та добре 
організовані злочини. Така взає-

модія повинна передбачатися з 
самого початку кримінального 
провадження, оцінки вихідної 
ситуації і продовжуватися до 
з’ясування всіх обставин злочи-
ну, встановлення та затриман-
ня підозрюваного, складання 
обвинувального акту. Важливо 
також вміло взаємодіяти в необ-
хідних випадках з посадовими 
особами та рядовими працівни-
ками підприємств, установ, ор-
ганізацій, окремими громадя-
нами. Нарешті, при побудові 
методики розслідування зло-
чину необхідно передбачати 
тактику, форми та методи взає-
модії з захисниками підозрюва-
ного (обвинуваченого).

6. Застосування сучасних 
наукових та технічних мож-
ливостей у розслідуванні кож-
ного злочину. При обранні того 
чи іншого методу або прийому 
розслідування необхідно мати 
їх наукове та техніко-кримі-
налістичне забезпечення. При 
цьому йдеться про використан-
ня не тільки сучасних кримі-
налістичних рекомендацій, а й 
нових засобів та методів, розроб- 
лених і в інших галузях нау-
ки і техніки. Такі методи та за-
соби мають застосовуватися в 
різних формах (використання 
знань спеціалістів у ході про-
ведення слідчих дій, проведен-
ня різних судових експертиз, 
спеціальної довідкової інфор-
мації). Тільки таке комплекс- 
не застосування спеціальних 
науково-технічних даних може  
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7 забезпечити ефективний пошук 
та повноцінне дослідження до-
казової інформації.

Побудова і зміст базових 
програм розслідування

Викладені принципи з ура-
хуванням структури слідчої ді-
яльності дозволяють у практич-
ному аспекті подати методику 
розслідування окремих катего-
рій злочинів у вигляді універ-
сальних програм щодо його по-
чаткового і наступного етапів. 
Це пояснюється особливостя-
ми слідчих завдань на вказаних 
етапах та характером засобів  
з виявлення та дослідження до-
казової інформації на кожному 
з них. Технологія такої діяльно-
сті може бути виражена у вигля-
ді ланцюга змістовно і логічно 
з’єднаних розумових і практич-
них актів та операцій.

Тому можна запропонувати 
базову програму поетапного роз-
слідування злочину, незалежно 
від його виду, що складається з 
таких алгоритмів.

Початковий етап розсліду- 
вання. 

1. Аналіз отриманої інформа-
ції щодо сутності кримінально- 
релевантної події, виділення 
ознак, що вказують на певний 
вид злочину і створюють мож-
ливість здійснення його по-
передньої кваліфікації та ви-
значення предмета і напряму 
розслідування. 

2. Аналіз вихідної інформа-
ції з метою віднесення події до 

певного типу, роду, виду, підви-
ду злочинів на основі наукової 
криміналістичної класифікації, 
що дозволяє правильно вибра-
ти та застосувати відповідну ме-
тодику розслідування або кон-
статувати відсутність такої, 
визначити типові і специфічні 
ознаки конкретного злочину та 
застосувати метод евристично-
го програмування1 з викорис-
танням елементів моделі базо-
вої методики. 

3. Використання даних кри-
міналістичної характеристики 
відповідного виду злочинів, до 
якого належить розслідуваний 
злочин, що дозволить викори-
стати типову модель цієї катего-
рії злочинів, висунути загальні 
та окремі версії, з’ясувати ха-
рактер, місцезнаходження та 
значення слідів учинення таких 
злочинів. 

4. З’ясування змісту конкрет-
ної слідчої ситуацій та її спів-
ставлення з типовими ситуація-
ми, викладеними у відповідних 
криміналістичних методиках. 
Визначення джерел вихідної ін-
формації, її негативні риси (не-
повноту, недостовірність, неви-
значеність), шляхи її перевірки, 
поповнення і конкретизації. 

5. Формулювання тактичних 
завдань, що випливають з кон-
кретної слідчої ситуації, та пла-
нування слідчих дій або тактич-
них операцій для їх вирішення. 

1 Зорин Г. А. Криминалистическая методо-
логия. – Минск, 2000. – С. 144-179.
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6. Розробка конкретних вер-
сій, зміст яких випливає з ха-
рактеру, ступеня повноти та 
достовірності інформації щодо 
сутності події, з оцінки слід-
чої ситуації та необхідності 
встановлення криміналістично  
значущих обставин події, що 
розслідується. 

7. Використання взаємодії 
слідчого з оперативними підроз-
ділами правоохоронних органів, 
патрульної поліції, всіх реаль-
них можливостей для швидких, 
рішучих і раптових для підозрю-
ваного заходів із його затриман-
ня і припинення злочину, роз-
криття злочину по «гарячих 
слідах».

Подальший етап розсліду- 
вання 

8. Аналіз та синтез резуль-
татів вирішення тактичних за-
вдань і перевірки версій, отри-
маних на початковому етапі 
розслідування. 

9. Побудова інформаційної 
моделі кримінально-релевант-
ної події, що розслідується, на 
основі даних, отриманих на по-
чатковому етапі розслідування. 

10. З’ясування ступеня вирі-
шення завдань, що ставились на 
початковому етапі розслідуван-
ня, причин, які заважили вирі-
шенню певних завдань та нових 
методів і засобів їх розв’язання. 

11. Складання розгорнутого 
плану розслідування, деталізу-
ючи його стосовно певних обста-
вин злочину, перевірки версій 
щодо запідозрених осіб. 

12. Визначення комплексу  
дій з пошуку і встановлення 
всіх учасників підготовки, вчи-
нення і приховування злочи-
ну (злочинної діяльності), ролі 
кожного з них, характеру зв’яз-
ків між ними та з потерпілими. 

13. Визначення тактичних 
операцій по встановленню всіх 
епізодів злочинної діяльності, 
форм злочинної організовано-
сті, тривалості та масштабу. 

14. Вивчення особи підозрю-
ваного, його ролі в підготовці та 
здійсненні злочину (злочинної 
діяльності) з метою ефективно-
го застосування запобіжних за-
ходів, тактичних прийомів або 
їх комплексів та викриття зло-
чинця, встановлення обставин, 
які обтяжують або пом’якшу-
ють його відповідальність. 

15. Виявлення протидії роз-
слідуванню з боку зацікавле-
них осіб та визначення засобів її 
подолання. 

16. Встановлення розміру шко- 
ди, заподіяної злочином щодо 
кожного потерпілого, прийнят-
тя заходів для розшуку викра-
деного майна та відшкодування 
матеріального збитку.

Наведена базова програма  
розслідування може доповню- 
ватися, деталізуватися, уточ-
нюватися залежно від характе-
ру, масштабів злочинної діяль-
ності, кількості її епізодів, кола 
учасників та потерпілих, кон-
кретних обставин такої діяль-
ності, ступеня і змісту протидії 
розслідуванню.
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7 Висновки
Висловлені погляди на по-

няття, зміст і завдання кри-
міналістичної методики роз-
слідування стосуються лише 
частини проблем, що стоять пе-
ред криміналістичною наукою. 
Обсяг статті не дозволяє розгля-
нути їх. Хочеться лише назвати 
деякі з них. 

Так, заслуговує на увагу по-
дальша розробка технологіч-
ного підходу в аналізі слідчої 
діяльності, діяльності з підго-
товки, вчинення та приховуван-
ня злочинів (злочинної діяльно-
сті), а також його застосування 
в розробці методики розсліду-
вання злочинів. Зауважимо 
лише на те, що технологія доз-
воляє оптимально здійснювати 
діяльність з розслідування зло-
чинів завдяки організації і ко-
ординації всіх необхідних дій і 
заходів, що виконуються відпо-
відно до комплексної програми 
розслідування з послідовного і 
поетапного вирішенню постав-
лених завдань. 

Необхідно відзначити тісну  
залежність між принципами 
розробки окремих методик і ви-
значенням структури останніх,  
що не завжди враховується  
в літературі. 

На нашу думку, саме запро-
поновані принципи побудови 
окремих методик розслідуван-
ня дозволяють відповідним чи-
ном сформувати їхню струк-
туру та включати до неї такі 
елементи:

1) криміналістичний аналіз 
відповідної категорії злочинів 
(їх криміналістична класифіка-
ція і характеристика);

2) обставини, що підлягають 
з’ясуванню і встановленню;

3) вихідні типові слідчі си-
туації, типові версії, завдан-
ня і засоби їх перевірки і вирі- 
шення (криміналістичні про- 
грами) на початковому етапі 
розслідування;

4) слідчі ситуації, завдання 
і програми їх вирішення на по-
дальшому і заключному етапах 
розслідування;

5) тактичні та організаційні 
особливості проведення слідчих 
дій і тактичних операцій.

Названі елементи деталізу-
ються і наповнюються відповід-
ним змістом по кожній конкрет-
ній методиці розслідування.

Заслуговують на увагу проб- 
леми класифікації криміналіс-
тичних методик, створення за-
гальної (базової) моделі окре-
мих методик розслідування, 
форми викладання окремих ме-
тодик розслідування та ін. По-
гляд на зазначені проблеми 
автор викладав у своїх попе-
редніх роботах1.

1 Тищенко В. В. Теоретические основы кри-
миналистической методики расследова-
ния преступлений: проблемы и тенденции // 
Наукові праці Національного університету 
«Одеська юридична академія». – Том Х. – О.: 
Юрид. літ., 2011. – С. 362-371; Тищенко В.  
Содержание и границы методик расследова-
ния преступлений // Криминалистика и су-
дебная экспертиза: наука, обучение, практи-
ка. – Т. 1. – Х.: Апостіль, 2014. – С. 474- 480. 
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PLACE AND ROLE OF CRIMINALISTIC 
METHODICS IN THE STRUCTURE  
OF CRIMINALISTICS*

Bohdan SHCHUR
Doctor of Law, Professor, Head of Сriminal Law and Procedure 
Department of Lviv University of Trade and Economics, 
Honoured Lawyer of Ukraine (Ukraine)**

Abstract
The place of criminalistics methodics in the structure of criminalistics and some 

its progress trends are lightened in the article. Criminalistics on the modern stage is 
characterized by the considerable increase of role of such part, as criminalistics me-
thodics. Exactly in this part there is combination of recommendations of criminalis-
tics technique and tactics in relation to originality of separate types of crimes, it ap-
pears its pragmatic role. In other words criminalistic methods is close most character 
to practical activity of bosies of pre-trial investigation, to disclosing and investiga-
tion of different categories of crimes. In this connection, at determination of direc-
tions of scientific research in the sphere of criminalistic methodics, it is necessary 
first of all to go a scientist out the necessities of judicial and investigative practice, 
prognostic vision of credible ways of development and structural changes of criminal 
displays, international experience of committing them, as for today, unfortunately, 
there is certain disproportion between the queries of practice and scientific develop-
ments. It is justly marked in criminalistics literature, that without regard to active 
researches of modern problems of criminalistic methodics, it is impossible to say, that 
majority from them is successfully untied. 

Key words. Criminalistic methodics, crime investigation, criminalistic methodics 
trends, type of crimes, specific criminalistic methodics.

У спеціальних літератур-
них джерелах зазначається, що 
криміналістична методика роз-
вивається й удосконалюється за 
законами, які є загальними для  
всього криміналістичного знан-
ня, але разом із тим у завершаль-
ному розділі криміналістики 

* Місце та роль криміналістичної методики в структурі криміналістики.
** Щур Богдан Володимирович – доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри кри-
мінального права та процесу Львівського торговельно-економічного університету, заслуже-
ний юрист України (Україна).

вони набувають особливого зна-
чення. При цьому вчені-кримі-
налісти й називають такі зако-
ни: закон зв’язку і наступності 
поміж існуючими і виникаючи-
ми криміналістичними методич-
ними концепціями; закон ак-
тивного творчого пристосування  
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досягнень інших наук до кри-
міналістичної методики роз-
слідування злочинів; закон 
обумовленості розвитку кримі-
налістичної методики розсліду-
вання злочинів потребами слід-
чої практики; закон інтеграції 
і диференціації криміналістич-
ного методичного наукового 
знання; закон прискорення тем-
пів розвитку криміналістичної 
методики розслідування злочи-
нів на підставі науково-техніч-
ного прогресу1.

На теперішній час наукові 
розроблення з криміналістичної 
методики здійснюються за кіль-
кома напрямами: 1) подальше 
формування методологічних за-
сад криміналістичної методики –  
її загальних положень (концеп-
туальних підходів, принци-
пів, функцій, структури тощо);  
2) створення окремих криміна-
лістичних методик (відносно  
категорій, видів, підвидів зло-
чинів та ін.); 3) розроблен-
ня криміналістичних методик 
щодо різних видів діяльності: 
слідчої, судової, прокурорської, 
адвокатської; 4) пропонування 
окремих засобів криміналістич-
ної методики – методичних ре-

1 Возгрин И. А. Понятие и содержание кри-
миналистической методики расследования 
преступлений // Курс криминалистики: В 3 
т. Т. II. Криминалистическая методика: Ме-
тодика расследования преступлений про-
тив личности, общественной безопасности 
и общественного порядка / под ред. О. Н. 
Коршуновой и А. А. Степанова. – СПб.: 
Изд-во «Юридический центр Пресс», 2004. –  
С. 41-44. 

комендацій, методів, приймів, 
технологій тощо. 

Підтвердженням цьому є мір-
кування й інших учених-кри-
міналістів. Так, О. Я. Баєв 
зазначає, що розвиток кримі-
налістичної методики – завер-
шального розділу науки кримі-
налістики, що акумулює в собі 
за суттю всі досягнення попе-
редніх її розділів, що «присто-
совують» їх до потреб судово-
го дослідження окремих видів 
та категорій злочинів, відбува-
ється у таких напрямах: 1) по-
глиблене, на сучасному рівні 
розвитку науки, вивчення тео-
рії криміналістичної методики, 
сутності наукових та методич-
них засад судового досліджен-
ня (переважно розслідування) 
окремих видів і категорій зло-
чинів; 2) створення «праце- 
здатних» криміналістичних ха-
рактеристик окремих видів та 
різновидів злочинів. Тут вель-
ми цікавим у науковому і, без-
перечно, значущими у практич-
ному відношенні уявляються 
дослідження щодо створення 
узагальнених криміналістич-
них портретів (їх ще йменують 
в літературі «психологічними  
профілями») осіб, що вчиня-
ють злочини окремих видів, пе-
реважно «серійних» злочинців; 
3) найактуальнішим напря-
мом розвитку цього розділу нау- 
ки криміналістики є адаптація 
деяких вже розроблених окре-
мих методик до реалій сучасно-
ї дійсності, що викликають як 
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вже відомих злочинів (вбивств, 
шахрайств тощо), так і виник-
нення деліктів, які раніше не 
визнавалися злочинами, та-
ких, зокрема, як захоплення  
заручників, незаконне позбав-
лення волі, злочини у сфері 
комп’ютерної інформації тощо. 
Особливу увагу криміналістів 
на теперішній час по праву ви-
кликають проблеми криміна-
лістичного забезпечення розслі-
дування серійних і замовлених 
злочинів, а також злочинів, що 
вчиняються групами, у тому 
числі організованими1.

Метою даного дослідження є 
звернення до проблеми кримі-
налістичної методики з огляду 
на сучасний стан та перспективи 
розвитку. Для досягнення мети 
автор поставив такі завдання: 
висвітлити місце криміналіс-
тичної методики в структурі 
криміналістики та встанови-
ти тенденції розвитку кримі-
налістичної методики. Також 
автор ставить завдання довес- 
ти, що криміналістична мето-
дика є певним поєднанням ре-
комендацій криміналістичної 
техніки та тактики щодо своє- 
рідності окремих видів зло-
чинів (через це виявляється 
її прагматична роль). Для ви-

1 Баев О. Я. Российская криминалисти-
ка начала XXI века: направления разви-
тия, современные проблемы // Баев О. Я. 
Проблемы криминалистики и уголовного 
процесса (статьи разных лет). – Воронеж: 
Воронеж. гос. ун-т, 2006. – С. 85, 86. 

рішення вказаних завдань та 
досягнення поставленої мети 
автор здійснює огляд криміна-
лістичної літератури і робить 
власні висновки. 

На активний розвиток кри-
міналістичної методики звер-
тає увагу А. В. Шмонін. Він 
зазначає, що є підстави вважа-
ти, що на сьогодні розпочався 
новий етап розвитку криміна-
лістичної методики як завер-
шального розділу криміналіс-
тики. На сучасному етапі вона 
піднялася на нову висоту, от-
римуючи можливість поясни-
ти вибірковість в діяльності з 
розслідування злочинів та його 
детермінацію не просто «зов- 
нішніми причинами» (сліда-
ми злочину) або «внутрішніми 
підставами» (досвідом, знан-
нями, навчанням, навичками 
тощо), а й тією системною єд- 
ністю, яку породжує при взає-
модії суб’єкт та об’єкт пізнан-
ня. Прояв даної тенденції, воче-
видь, слід пов’язувати з появою 
криміналістичної ситуалогії  
(М. П. Яблоков, Т. С. Волчець-
ка та ін.) і криміналістичної  
технології (В. О. Образцов, 
А. В. Шмонін та ін.)2. На дум-
ку А. В. Шмоніна це є не випад-
ковим. Саме ситуаційний та  
технологічний підходи у своїй  
єдності є основоположним та 
центральним під час визначення  

2 Шмонин А. В. Методология кримина- 
листической методики: монография. – 
М.: Юрлитинформ, 2010. – С. 377. 
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предмета криміналістичної ме- 
тодики1. 

Цікавими є підходи тих уче-
них-криміналістів, які намага- 
ються визначити певні напрями  
удосконалення криміналістич- 
них методик. Зокрема, Є. П. Іщен- 
ко та А. О. Топорков зазначають, 
що формування окремих кри-
міналістичних методик здій- 
снюється в останні роки за двома 
головними напрямами: 1) удо-
сконалення існуючих і розроб- 
лення нових методик. До ос-
танніх відносяться такі, які 
пов’язані з появою нових скла-
дів злочинів, що посягають, на-
приклад, на охоронювані інфор-
маційні відносини, економічну 
безпеку, екологію та ін. Доопра-
цювання існуючих методик 
може бути викликана появою 
нових способів учинення і при-
ховування злочинів, наприклад 
із застосуванням комп’ютер-
них мереж, із зміною контин-
генту суб’єктів злочинних пося-
гань (виникнення організованих 
груп, співтовариств); 2) розроб- 
лення окремо методичних ре-
комендацій високого ступеню 
спільності, що охоплює декілька  
видів і навіть родів злочинів, 
але вчинюваних в специфіч-
них умовах місця та часу або 
особами, які мають певну озна-
ку2. Аналогічну позицію щодо 

1 Шмонин А. В. Методология криминалис-
тической методики: монография. – М.: Юр-
литинформ, 2010. – С. 377. 
2 Ищенко Е. П., Топорков А. А. Криминалис-
тика: учебник / под ред. Е. П. Ищенко. – М.: 

формування окремих кримі-
налістичних методик за дво-
ма напрямами висловлює й 
О. Р. Россинська3. 

На думку В. А. Журавля, 
удосконалення криміналістич-
них методик повинно здійсню-
ватися на підставі узагальнення 
та теоретичного пояснення на-
копиченого емпіричного мате-
ріалу і пізнання наукових фак-
тів, що належать як до сфери 
вчинення злочинів, так і до сфери  
їх розкриття, розслідування 
та попередження. Виходячи зі 
сказаного, перед науковцями 
постають такі завдання: уніфі-
кувати сучасні погляди на мету, 
завдання, структуру, зміст кри-
міналістичних методик на осно-
ві запровадження універсаль- 
ної, базової моделі; модернізува-
ти існуючі та розробити нові ме-
тодичні рекомендації з розслі-
дування тих чи інших категорій 
злочинів за рахунок більш ши-
рокого застосування криміналіс-
тичної класифікації злочинів, 
криміналістичної їх характери-
стики, типових слідчих ситуа-
цій та версій; викласти відпо-
відні методичні рекомендації у 
найбільш доступній для сприй-
няття формі, у тому числі й у ви-
гляді певних програм та алгорит-
мічних схем, котрі реалізуються 
на базі сучасних комп’ютерних  

Юрид. фирма “КОНТРАКТ”: ИНФРА-М, 
2005. – С. 483, 484.
3 Россинская Е. Р. Криминалистика. Вопро-
сы и ответы: учеб. пособие для вузов. – М.: 
ЮНИТИ-ДАНА, 2000. – С. 238.
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7 технологій1. При цьому В. А. Жу- 

равель підкреслює, що учені- 
криміналісти мають вирішува-
ти такі завдання: уніфікувати 
сучасні погляди на предмет кри-
міналістичної методики, сферу 
реалізації, структуру як розділу  
криміналістики; розробити 
принципи формування кримі-
налістичних методик судового 
розгляду кримінальних справ 
різних категорій злочинів, 
їх мету, завдання, структуру, 
зміст, визначити суб’єктів реа-
лізації тощо2.

Слушні міркування щодо 
перспективних напрямів роз-
витку методик розслідування  
висловлює Н. Н. Давидова і вва- 
жає, що такими є: 1) удоскона-
лення існуючих методик розслі-
дування окремих видів злочи-
нів; 2) створення нових методик 
розслідування окремих видів 
злочинів із урахуванням відпо-
відних закономірностей, прин-
ципів та вимог, що застосовують-
ся для побудови цих методик 
(єдина структура, побудова ме-
тодик розслідування на резуль-
татах вивчення та узагальнення 

1 Журавель В. А. Напрями вдосконалення 
криміналістичних методик розслідування 
злочинів // Криміналістика у протидії зло-
чинності: тези доповідей наук.-практ. конф. 
(Київ, 16 жовтня 2009 р.). Видання при-
свячене 45-річчю кафедри криміналістики 
Київського національного ун-ту внутрішніх 
справ. – К.: “Хай-Тек Прес”, 2009. – С. 42. 
2 Журавель В. А. Направления модернизации 
криминалистических методик // Криміналіс-
тика XXI століття: матеріали міжнар. на-
ук.-практ. конф., 25–26 листоп. 2010 р. – Х.: 
Право, 2010. – С. 293.

практики, з урахуванням мож-
ливих слідчих ситуацій тощо); 
у межах даного перспективно-
го напряму можна виокремити 
розвиток нетрадиційних мето-
дик, структура яких не відпо-
відає типовій структурі, роз-
виток комбінованих методик, 
а також розроблення методик 
розслідування класів злочи-
нів (у галузі економічної діяль-
ності: вчинених неповнолітні-
ми, екологічних злочинів та 
ін.); 3) комплексування існую-
чих методик розслідування ок-
ремих видів злочинів залеж-
но від слідчих ситуацій та за 
елементами криміналістичної  
характеристики злочинів; 4) ви- 
користання положень розробле-
них криміналістичних методик 
розслідування злочинів в теорії 
адміністративно-процесуальної  
діяльності, в оперативно-роз-
шукових методиках; 5) алго-
ритмізація методик розсліду-
вання окремих видів злочинів  
з використанням електронно- 
обчислювальної техніки3. На 
нашу думку, виокремлені тен-
денції є справедливими. Це сто-
сується й формування окремих 
криміналістичних методик, й 
використання таких розробок  

3 Давыдова Н. Н. Перспективные направ- 
ления развития методик расследования пре- 
ступлений // Роль кафедры криминалистики 
юридического факультета МГУ им. М. В. Ломо-
носова в развитии криминалистической нау-
ки и практики: 2-х т.: Т. 1: материалы конф. –  
Москва, МГУ имени М. В. Ломоносова, 18–
19 октября 2010 г. – М.: МАКС Пресс, 2010. –  
С. 104-105. 
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в інших правових галузях, й ал-
горитмізації щодо застосування 
та реалізації криміналістичних 
методик. 

Важливою тенденцією кри-
міналістичної методики є роз-
роблення систем методичних 
рекомендацій для оптимізації 
діяльності органів досудового 
розслідування. Настав час адап-
тування окремих криміналіс-
тичних методик до вимог слід-
чої практики, переходу від 
описового характеру цих мето-
дик – до робочих програм. Мова 
йде про те, що методичні реко-
мендації мають бути «доступ-
ними для сприйняття» слідчим, 
тобто вони повинні бути адресо-
вані представникам органів до-
судового розслідування1. Дане 
питання може бути вирішене 
шляхом здійснення програму-
вання розслідування, запрова-
дженням дієвих комп’ютерних 
програм. Своєрідною тенденцією  
розвитку криміналістичної ме-
тодики є розширення її меж. 
Криміналістичні методики роз-
роблюються не тільки щодо роз-
слідування певних видів (груп) 
злочинів, а й в інших сферах 
пізнавальної діяльності (судо-
вій, прокурорській, адвокат-
ській). Зокрема, І. І. Когутич 

1 Шепітько В. Ю. Криміналістичне забезпе-
чення діяльності органів досудового слід-
ства у боротьбі зі злочинністю в Україні // 
Правова система України: історія, стан та 
перспективи: у 5 т. Т. 5: Кримінально-пра-
вові науки. Актуальні проблеми боротьби зі 
злочинністю в Україні / за заг. ред. В. В. Ста-
шиса. – Х.: Право, 2008. – С. 835.

пише, що різноманіття шляхів 
вирішення питання про понят-
тя криміналістичної методики 
можна і треба пояснювати тим, 
що останніми роками науковці  
пов’язують зміни у предметі  
криміналістичної методики (як 
і криміналістичної техніки і 
тактики) з необхідністю дослі-
дження та розробки прийомів 
і методів не тільки досудового 
розслідування, а й для дослідчої 
діяльності, врегульованої ст. 97 
КПК України, а також для су-
дового розгляду кримінальних 
справ2. Автор підкреслює, що 
«невже тільки стадією досудо-
вого розслідування обмежуєть-
ся сфера реалізації своєї функції 
криміналістичною методикою? 
Якщо кримінальна справа з за-
твердженим прокурором обви-
нувальним висновком передана  
до суду, то невже не виникає не-
обхідності у використанні су-
дом криміналістичних методик 
судового розгляду відповідних 
категорій кримінальних справ, 
адаптованих саме для ситуацій, 
що можуть виникати на цій ста-
дії кримінального судочинства3. 
Аналогічної позиції дотриму-
ються й деякі інші вчені-кри-
міналісти. Так, В. К. Гавло вка-
зує, що відповідь, як видається,  

2 Когутич І. І. Використання знань та засобів 
криміналістичної тактики і методики під час 
розгляду кримінальних справ у суді: моно-
графія. – Львів: Тріада плюс, 2009. – С. 243.
3 Когутич І. І. Використання знань та засобів 
криміналістичної тактики і методики під час 
розгляду кримінальних справ у суді: моно-
графія. – Львів: Тріада плюс, 2009. – С. 247.
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7 повинна бути однозначна: пред-
метом криміналістичної методи-
ки виступає пізнання закономір-
ностей застосування методики 
і в процесі судового розгляду,  
а, отже, сфера долучення її нау-
кового потенціалу розповсюджу-
ється й на судове слідство у формі 
оптимально розробленої методи-
ки щодо його проведення1. 

В юридичній літературі приді-
лялася певна увага визначенню 
динаміки підготовки дисерта-
ційних робіт з криміналістики, 
у тому числі й з криміналістич-
ної методики. Так, А. В. Іщенко 
спеціально дослідив тематичну  
спрямованість дисертаційних 
досліджень проблем методики  
розслідування окремих видів 
злочинів. За його результата-
ми, найбільша активність у роз-
робленні зазначеної проблема-
тики припадає на вісімдесяті 
роки ХХ ст., коли було захище-
но більше 50% кандидатських 
дисертацій. Пошуки науковців 
у цій розгалуженій проблема-
тиці зосереджуються на таких 
напрямах: а) загальні питання 
методики розслідування роз-
крадань; б) специфіка розсліду-
вання розкрадань у конкретних 
галузях виробництва; в) особли-
вості розслідування розкрадань 
залежно від способу їх учинен-
ня. Головна увага вчених-кри-

1 Гавло В. К. Общие положения кримина-
листической методики расследования от-
дельных видов преступлений // Кримина-
листика: учебник / под ред. Л. Я. Драпкина,  
В. Н. Карагодина. – М.: Юрид. лит., 2004. – С. 460. 

міналістів зосереджена на ви-
світленні специфіки методики 
розслідування у певних галу-
зях виробництва. Цим питан-
ням присвячено 65,7% робіт. 
Наступним за інтенсивністю до-
сліджень напрямом роботи вче-
них-криміналістів є розробка  
проблем методики розсліду-
вання злочинів проти громад-
ської безпеки, громадського по-
рядку та народного здоров’я. 
Дисертації цієї спрямованості 
становлять 11% від загальної  
кількості з проблем методики 
розслідування2. 

Науковий аналіз проведе-
них досліджень дозволяє ствер-
джувати, що останнім часом 
незначна кількість дисерта-
ційних досліджень присвячу-
валась проблемам формування 
методологічних засад криміна-
лістичної методики. Більшість 
дисертаційних праць була при-
свячена розробленню окремих 
криміналістичних методик. 

Дослідження місця та ролі 
криміналістичної методики в 
структурі криміналістики доз-
волили встановити її перспек-
тиви та тенденції, серед яких 
можна виокремити: форму-
вання окремих криміналістич-
них методик, використання та-
ких розробок в інших правових 
галузях, алгоритмізацію щодо 
застосування та реалізації кри-

2 Іщенко А. В. Методологічні проблеми кри-
міналістичних наукових досліджень: моно-
графія / за ред. І. П. Красюка. – К.: Нац. акад. 
внутр. справ України, 2003. – С. 258-264.
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міналістичних методик. Важ-
ливою тенденцією криміналіс-
тичної методики є розроблення 
систем методичних рекоменда-
цій для оптимізації діяльності 
органів досудового розслідуван-
ня. Своєрідною тенденцією роз-
витку криміналістичної мето-

дики є розширення її меж. Так 
само важливим є те, що кримі-
налістичні методики розроб- 
люються не тільки щодо роз-
слідування певних видів (груп) 
злочинів, а й в інших сферах піз-
навальної діяльності (судовій, 
прокурорській, адвокатській). 
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NATURAL AND ARTIFICIAL AGING  
OF DOCUMENTS: ESSENCE AND SIGNS*

Galina AVDEEVA 
PhD in Law, Senior Staff Scientist, Leading researcher of Aca- 
demician Stashis Scientific Research Institute for the Study  
of Crime Problems (Ukraine)**

СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА

FORENSIC EXAMINATION

Abstraсt 
Some kinds of external influence on documents lead to their natural or artificial 

aging. Such changes may be the reason for the impossibility of establishing the date 
of create of the document and serve as a basis for the occurrence of experts’ mistakes.

Signs of artificial aging of the document take changes in the paper (yellowing of 
individual areas and their deformation), color changing of strokes, loss of gloss of 
ballpoint pen paste and its appearing on the backside of document, occurrence of traces 
of fusion in the form of a wavy surface and detachment of fragments of strokes on the 
surface of the lines of the toner of the laser printer and etc. Due to prolonged exposure 
to direct sunlight paper yellowing occurs and slight deformation, the color of strokes 
of the ballpoint pen paste become lighter.

It is extremely important for the expert at the initial stage of the study to identify 
signs of artificial aging of the document and (if they are present) not to attempt fur-
ther research on the chemical-physical properties of the ballpoint pen paste. In this 
case, he must formulate a conclusion about the impossibility of resolving the issue of 
establishing the date of execution of the document because of the appearance of irre-
versible changes in physicochemical properties of materials of the document.

Unfortunately, as evidenced by publications on the Internet, the expert does not 
always manage to find the traces of artificial aging in the document, so this in some 
cases leads to experts’ mistakes.

These problems can be overcome by conducting experimental studies to develop 
methods for searching signs of artificial aging of documents, which are made using 
with different materials of the letter, by the action of various external factors (light 
of different wavelengths, different temperatures, air currents of varying strength, 
different chemicals and etc.). This will increase the reliability and objectivity of the 
expert’s conclusion on establishing the absolute age of documents.

Key words: forensic examination, aging of documents, traces of natural aging, 
traces of artificial aging, age of documents, experts’ mistakes.

* Природне та штучне старіння документів: сутність та ознаки.
** Авдєєва Галина Костянтинівна – кандидат юридичних наук, старший науковий співробіт-
ник, провідний науковий співробітник Науково-дослідного інституту вивчення проблем зло-
чинності імені академіка В. В. Сташиса (Україна).
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7 Вступ
Відповідно до ст. 1 Закону  

України «Про інформацію» «до-
кумент – матеріальний носій, що 
містить інформацію, основними 
функціями якого є її збережен-
ня та передавання у часі та про-
сторі»1. Більшість документів 
являють собою тексти і підпи-
си, виконані рукописним та/або 
машинним способом, відбитки 
печаток і штампів та ін., зафік-
совані на паперовому носії.

Офіційні і неофіційні доку-
менти є одним з видів доказів  
у судочинстві. В них зафіксовано 
фактичні дані, на підставі яких 
слідчий (суд) встановлює наяв-
ність або відсутність оспорюва-
них фактів і обставин. Під час 
розслідування злочинів (розгля-
ду справ) здійснюється оцінка 
документів з метою встановлен-
ня їх належності, допустимості, 
достатності та достовірності для 
залучення до матеріалів спра-
ви лише таких, що містять прав-
диву та об’єктивну інформацію. 
Визначення часу виготовлен-
ня документа є одним зі шляхів 
встановлення його справжності 
та достовірності походження 
або, навпаки, констатації факту 
його фальсифікації.

Слідчому (суду) іноді дово-
диться стикатися з підроблени-
ми документами (довідками, до-
говорами, розписками, актами,  
протоколами та ін.), в яких під-

1 Про інформацію : Закон України. Редакція 
від 01.01.2017. – Режим доступу: http://
zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2657-12.

писи і печатки проставлені  
в більш пізні терміни, ніж ство-
рено документ, або текст доку-
мента нанесений за допомогою 
принтера на чистий лист паперу 
з рукописним підписом особи, 
нанесеним на цей лист задовго  
до нанесення тексту. У таких 
випадках для визначення по-
слідовності нанесення штрихів 
та фактичного періоду виготов-
лення документа залучається 
судовий експерт. Розбіжності 
у даті, вказаній у документі, 
та фактичного періоду його ви-
готовлення, свідчить про факт 
підробки документа. 

Визначення давності виготов-
лення документів здійснюєть-
ся експертом статичним та ди-
намічним способами. Статичний 
спосіб передбачає порівняння 
паперу та фарбувальних речовин 
документа з аналогічними зраз-
ками, що використовувалися  
в певні періоди часу. Динаміч-
ний спосіб полягає у досліджен-
ні змін фізико-хімічних власти-
востей матеріалів документів  
у часі з урахуванням показни-
ків їх природного старіння. 

Експертиза давності виго-
товлення документів дозволяє 
встановити такі факти: 1) дату 
складання документа і його час- 
тин; 2) послідовність нанесен-
ня тексту, підписів, відбитків 
печаток і штампів; 3) факт на-
явності слідів природного або 
штучного старіння. Залежно  
від виду матеріалів письма, екс-
перт має певні обмеження щодо 
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встановлення дати виготов-
лення документа та його окре-
мих частин. Зокрема, фактична 
дата виконання підпису куль-
ковою ручкою в більшості ви-
падків може бути встановлена 
протягом трьох років, а гелієвою –  
до одного року. Дату виконан-
ня записів, виконаних ручкою 
з чорнилами на водяній основі 
або графітовим олівцем взагалі 
встановити неможливо, оскіль-
ки у складі їх барвників відсут-
ні компоненти, які змінюються 
в часі. Однак, якщо в таких за-
писах містяться пересічні штри-
хи, експерт може спочатку вста-
новити послідовність нанесення 
штрихів тексту, рукописних за-
писів і відбитків печаток, визна-
чити дату їх нанесення і за цими 
показниками приблизно встано-
вити дату виконання інших за-
писів. При цьому, на жаль, не-
можливо достовірно встановити 
дату виготовлення документів у 
таких випадках: 1) відсутність 
порівняльних зразків матеріалів 
письма; 2) документи виготовле-
ні у термін, який перевищує три 
роки; 3) умисне штучне старіння 
документів. 

Експертне завдання з визна-
чення давності виконання доку-
мента розподіляється на вста-
новлення абсолютної і відносної 
давності. 

Сутність абсолютної та 
відносної давності документів

Абсолютною давністю є без-
посередній час виготовлення  

документа (рік, місяць, день). 
Її можна встановити шля-
хом дослідження пасти геліє-
вих та кулькових ручок, чор-
нил для струминного принтера 
та штемпельної фарби, які міс-
тять у своєму складі органічні 
розчинники.

Вирішення експертного зав- 
дання щодо встановлення аб-
солютної давності виконання 
документа зазвичай розпочи-
нається з встановлення факту 
відповідності ознак матеріалів 
документа ознакам матеріалів, 
які фактично використовува-
лись у зазначений в документі 
період часу. Зокрема, кулько-
ві ручки почали використовува-
тися лише з 40-х рр. минулого 
століття, а пасти кулькових ру-
чок з фталоцианіновими фарбни- 
ками – з 50-х рр. За умови збі-
гу таких ознак наступним ета-
пом дослідження є здійснення 
газохроматографічного дослі-
дження матеріалів письма про-
тягом 30 діб шляхом вимірю-
вання концентрації органічних 
розчинників пасти кулькової 
ручки, які поступово в умовах 
природного старіння докумен-
та з певною швидкістю випа-
ровуються з написів. На основі 
отриманих кількісних показ-
ників будується графік випа-
рювання летючих розчинни-
ків, за яким експерт виконує 
розрахунок дати складання до-
кумента (його частини). Якщо 
швидкість випарювання роз-
чинника протягом 30 діб не 
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7 змінюється, експерт формулює 
висновок про те, що написи в 
документі, зокрема, виконані  
кульковою ручкою, здійснені  
раніше, ніж три роки тому і 
дату виконання документу ви-
значити неможливо. 

Відносною давністю доку-
мента та його частин є послі-
довність виготовлення окремих 
частин документа (тексту, під-
пису, відбитка печатки та ін.). 
Вирішення експертного завдан-
ня з встановлення відносної 
давності документа здійсню-
ється експертом як за умови на-
явності, так і за відсутності по-
рівняльних зразків. 

Деякі види зовнішнього впли-
ву на документ, що призводять 
до старіння документа (природ-
ного або штучного) можуть при-
звести до неможливості вирі-
шення питань з встановлення 
не лише абсолютної давності до-
кумента, а й відносної давності 
частин документа, зокрема, при 
відсутності в документі пересіч-
них штрихів, та можуть слугу-
вати підґрунтям для виникнен-
ня експертних помилок. 

Сутність та ознаки природного 
та штучного старіння 

документів
Старінням взагалі є сукуп-

ність фізичних і хімічних проце-
сів, що відбуваються в матеріа-
лі та призводять до незворотних 
змін його властивостей1. Проце-

1 ГОСТ 9.710-84 Единая система защиты от 
коррозии и старения. Старение полимер-

си старіння розподіляються на 
природні і штучні.

При природному старінні фі-
зико-хімічні властивості мате-
ріалів документів змінюються  
під впливом зовнішніх умов збе-
рігання документа (без умис- 
ного чи неумисного впливу лю-
дини на цей процес). Швид-
кість старіння залежить від 
зовнішніх чинників (світлових 
умов зберігання, температури 
та вологості, наявності біоло-
гічних і хімічних речовин) та 
внутрішніх властивостей ма-
теріалу документа (структури, 
складу матеріалів та ін.). Най-
більш безпечними умовами збе-
рігання документа є сейфове, 
яке характеризується відсут-
ністю зовнішнього світла та по-
токів повітря, кімнатною тем-
пературою та вологістю повітря 
близько 40-60%2. 

Під час природного старін-
ня матеріалів письма (чорнил, 
паст, друкарських фарб та ін.) 
змінюються їх якісні та кіль-
кісні характеристики (склад, 
морфологічні та фізико-хімічні  
властивості). Зокрема, відбува-
ється вицвітання і знижуєть-
ся контрастність штрихів, ви-
конаних кульковою ручкою, 
внаслідок руйнування молекул 
фарбників органічної природи 

ных материалов. Термины и определения. –  
Режим доступу: http://vsegost.com/Catalog/ 
20/20530.shtml.
2 Див.: Кутукова Г. Н. Факторы старения и 
виды повреждения документов. – Режим до-
ступу: http://niab.by/stat/kutukawa_factory/
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та випарювання розчинників  
і загусників. 

Штучним старінням є про-
цес старіння документа в умо-
вах, які відрізняються від умов 
темнового сейфового зберіган-
ня, а саме: на відкритому по-
вітрі, при високій або низь-
кій температурі, при високій 
або низькій вологості, під дією 
прямих сонячних променів та 
ін. Одночасна дія цих негатив-
них факторів значно збільшує 
швидкість штучного старіння 
документа.

Штучне старіння докумен-
та може відбуватися як без 
участі людини, так і внас-
лідок її дій (умисних чи не- 
умисних). Зокрема, штучне 
неумисне старіння документа 
може відбутися через виготов-
лення великої кількості копій 
документа на копіювальному 
пристрої, під час якого доку-
мент піддавався дуже інтен-
сивному світловому та тепло-
вому впливу. 

Умисне штучне старіння до-
кументів у більшості випадків 
здійснюється з протиправною 
метою. Такі дії часто здійсню-
ються для того, щоб сфальсифі-
кувати дату виготовлення доку-
мента і ввести експерта в оману 
щодо фактичної дати виготов-
лення документа або його час- 
тин. На жаль, правопорушни-
кам іноді вдається обдурити не 
лише правозастосовні органи, а 
й судових експертів, використо-
вуючи методи штучного старін-

ня документів, і вони активно 
діляться таким досвідом в ме-
режі Internet1. Для своїх про-
типравних дій такі особи здій-
снюють прасування документів 
гарячою праскою, нагрівання 
у мікрохвильовій печі або в ду-
ховій шафі, тримання під впли-
вом прямих сонячних променів 
та на радіаторі опалення, оброб-
ку розчинами різних хімічних 
речовин та ін. 

Ознаками штучного старін-
ня документа є зміни зовніш-
нього вигляду паперу (пожов-
тіння окремих ділянок та їх 
деформація), зміни кольору 
штрихів і втрата блиску пасти 
кулькової ручки та її прояв на 
зворотному боці листа, виник-
нення слідів оплавлення у ви-
гляді хвильоподібної поверхні 
та відшаровування фрагмен-
тів штрихів з поверхні штри-
хів тонера лазерного принтера 
та ін.

Внаслідок тривалої дії пря-
мих сонячних променів виникає 
пожовтіння паперу та незнач- 
на його деформація, штрихи 
пасти кулькової ручки стають 
світлішими.

1 Див., наприклад: Как состарить доку-
менты? Форум. – Режим доступу: http://
zahvat.ru/show/forum/kak-sostarit-dokumenty; 
Состаривание документов. Форум. – Ре-
жим доступу: https://bitcointalk.org/index.
php?topic=108962.0 ; Как «состарить» доку-
мент? Форум. – Режим доступу: http://forum.
yurclub.ru/index.php?showtopic=132846м ; 
Как в микроволновке можно поджарить дол-
говую расписку? Форум. – Режим доступу: 
http://forum.garant.ru/?read,2,1683124 та ін. 
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7 Експерту важливо диферен-

ціювати низькотемпературний  
(до 100° C) вплив та високотем-
пературний (більше 100° C). 
Низькотемпературний вплив 
здійснюється шляхом тримання 
документа на радіаторі опалення 
або у духових шафах газових і 
електричних печей, під стру-
менем гарячого повітря фену  
(в т. ч. будівельного) та ін. Стійкі 
характерні зміни (морфологіч-
ні ознаки) у документі після та-
кого впливу на нього не спосте-
рігаються, зокрема, структура 
поверхні штрихів тонера лазер-
ного принтера не змінюється та 
має дрібнозернисту структуру 
(див. рис. 1). Після високотем-
пературного впливу шляхом 
контакту з нагрітими до висо-
кої температури предметами 
(зокрема, праскою) залишають-
ся сліди, які характеризуються  
такими ознаками: підвищена  
гладкість поверхні паперу, втра-
та дрібнозернистої структури 
штрихів та поява гладкої не-
рівної поверхні тонера після 
його повторного розплавлення 
та твердіння (див. рис. 2), змі-
на кольору фарбників штрихів, 
відшарування фрагментів то-
нера принтера в межах штри-
хів (див. рис. 3), розмазування 
фарбувальної речовини штри-
хів за їх межі, наявність в то-
нері сторонніх мікрочастинок, 
наявність на поверхні доку-
мента численних забруднень 
неправильної форми фрагмен-
тами розплавленого тонера, 

збирання фарбника кулько-
вої ручки у масив шароподіб-
них утворень в межах штрихів,  

Рис. 1. Загальний вигляд зернистої 
поверхні штриха, виконаного за до-
помогою лазерного принтера, після 
тримання документа у духовій шафі 

при температурі 80° C протягом  
5 хв. (збільшення 200х). 

Рис. 2. Загальний вигляд гладкої по-
верхні штриха, виконаного за до-

помогою лазерного принтера, після 
тримання документа у духовій шафі 

при температурі 150° C протягом  
10 хв. (збільшення 200х).
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зміни інтенсивності видимої 
люмінесценції окремих ділянок 
паперу та ін. 

Видимих ознак штучного ста-
ріння документа, що виникли 
внаслідок багаточисленних світ-
лових дій електрофотографіч-
них копіювальних пристроїв без 
додаткового механічного впли-
ву, на жаль, не виникає. Однак 
після багаторазового «прогону» 
документа через вузол, що по-
дає папір на лазерних принтерах 
та електрофотографічних копі-
ювальних пристроях без друку 
або копіювання тексту, на по-
верхні документа виникають ба-
гаточисленні мікрозабруднення 
тонером, кількість та щільність 
яких значно перевищує норму 
(див. рис. 4). 

Окрім того, деякі вузли та-
ких пристроїв здатні розігріти 
документ до 180-200° C, завдяки 

чому полімерний тонер та пас-
та кулькових ручок в штрихах 
документа спочатку розм’як-
шуються, а потім знову засти-
гають та стають хрупкими1.  

Внаслідок таких дій виникають 
стійкі ознаки штучного високо-
температурного впливу на доку-
мент, зокрема, у вигляді втра-
ти блиску штрихів та відриву 
фрагментів тонера від поверх-
ні штрихів та їх переміщення 
за межі штрихів. Однак, екс-
перт під час встановлення дати 
складання документа не завжди 
може виявити ознаки штучно-
го старіння, внаслідок чого його 

1 Див. : О естественном и искусственном ста-
рении документов // Институт судебных экс-
пертиз и криминалистики. – Режим досту-
пу: https://ceur.ru/library/articles/jekspertiza/
item196511/

Рис. 3. Загальний вигляд знаку  
з відшаруваннями фрагментів тонера  
лазерного принтера після прасування 
документа праскою при температурі 

150° C протягом 5 хв.  
(збільшення 100х).

Рис. 4. Загальний вигляд мікро- 
забруднень тонера на поверхні доку-
мента після десятиразового «прогону» 

документу через вузол, що подає  
папір на електрофотографічному  

копіювальному пристрої  
(збільшення 200х).



Криминалист первопечатный № 15/2017

54
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

5
/2

0
1

7 висновки можуть не відповіда-
ти дійсності1. 

Цікаві результати експери-
ментальних досліджень доку-
ментів в умовах їх штучного 
старіння отримала М. В. Торо-
пова (в документах містилися 
штрихи, виконані за допомо-
гою тонера лазерного принтера 
та пасти кулькової ручки). Нею 
встановлено, що після триман-
ня документа в мікрохвильо-
вій печі протягом 2-3 хв. жод-
них змін пасти кулькової ручки 
в штрихах не відбувається, а то-
нер принтера в межах штрихів 
здобуває ознаки розплавлення 
(поверхня в межах штриха стає 
більш гладкою та опуклою). 
Прасування документа прас- 
кою, нагрітою до 100° C, протя-
гом 2,5 хв. також не призвело 
до зовнішніх змін пасти куль-
кової ручки, а тонер принтера 
має ознаки розплавлення та пе-
реміщення вздовж руху праски  
(в межах штрихів). Зміни ко-
льору пасти кулькової ручки 
виникають після прасування 
документа протягом 10 хв. пра-
скою, нагрітою до 150° C. 2

1 Див.: Негодина О. А. Давность выполне-
ния документов: проблемы и условия досто-
верного определения // Актуальные формы 
борьбы с преступлениями и иными правона-
рушениями. – Барнаул: ФГКОУ ВПО «Бар-
наульский юрид. ин-т МВД РФ», 2016. – 
Вып. 14-1. – С. 102.
2 Див.: Торопова М. В. Возможности экс-
пертного исследования документов, под-
вергавшихся агрессивному воздействию, с 
целью установления последовательности 
выполнения в них реквизитов // Фотогра-
фия. Изображение. Документ. – СПб.: Госу-

Об’єктами судової експер-
тизи щодо встановлення дав-
ності документа іноді слугують 
документи, які піддавалися ла-
мінуванню. При «холодному» 
ламінуванні плівка легко відша-
ровується від документа, не зав-
даючи додаткових пошкоджень 
та не змінюючи хіміко-фізичні  
властивості матеріалів доку-
мента. Встановити абсолют-
ну давність таких документів 
можливо. При «гарячому» ла-
мінуванні здійснюються змі-
ни у фізико-хімічному складі 
штрихів кулькової ручки зав-
дяки контакту з нагрітою вище 
за 100° C плівкою, яку видалити  
з поверхні документа без по-
шкоджень неможливо. Такі до-
кументи експертному дослі-
дженню не підлягають. 

На початковому етапі екс-
пертного дослідження для уник-
нення експертних помилок судо-
вий експерт має встановити факт 
наявності/відсутності слідів ста-
ріння документа загалом, та, зо-
крема, слідів штучного старіння 
на його окремих ділянках. Внас-
лідок виявлення ознак штучно-
го старіння документа експерт 
повинен формулювати висновок 
про неможливість встановлення 
дати його складання (абсолютної 
давності) через незворотні зміни 
фізико-хімічних властивостей 
матеріалів письма. 

дарственный музейно-выставочный центр 
РОСФОТО, 2015. – Вып. 4 (4). – С. 73–79.
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Висновок
На сьогодні штучне старін-

ня документів, виконаних за 
допомогою різних матеріалів 
письма, внаслідок відсутності  
методик виявлення його ознак 
у переважній більшості випад-
ків значно ускладнює прове-
дення експертизи з метою вста-
новлення абсолютної давності 
(дати) виконання документа та 
часто унеможливлює отриман-
ня об’єктивного висновку. 

Експерту вкрай важливо на 
початковому етапі дослідження 
виявити ознаки штучного ста-
ріння документа та за умови їх 
наявності не намагатися здій- 
снювати подальше дослідження 
хіміко-фізичних властивостей 
матеріалів письма, а сформулю-
вати висновок про неможливість 
вирішення питання щодо вста-
новлення дати виконання доку-
мента через появу незворотних 
змін у фізико-хімічних власти-
востях матеріалів письма. На 
жаль, як свідчать публікації в 
мережі Internet1, експерту не 

1 Как состарить документы? Форум. – Ре-
жим доступу: http://zahvat.ru/show/forum/
kak-sostarit-dokumenty; Состаривание до-

завжди вдається вчасно виявити 
в документі сліди його штучного 
старіння, що в окремих випад-
ках призводить до формулюван-
ня помилкових висновків.

Вказані проблеми можна по-
долати шляхом проведення екс-
периментальних досліджень з 
метою розроблення методик ви-
явлення ознак штучного старін-
ня документів, виконаних з ви-
користанням різних матеріалів 
письма, під дією різних зовніш-
ніх факторів (світла різної дов-
жини хвилі, різної температу-
ри, потоків повітря різної сили, 
різних хімічних речовин та ін.). 
Це дозволить підвищити досто-
вірність та об’єктивність вис-
новку експерта з встановлення 
абсолютної давності виконання 
документа.

кументов. Форум. – Режим доступу: https://
bitcointalk.org/index.php?topic=108962.0; 
Как «состарить» документ? Форум. – Ре-
жим доступу: http://forum.yurclub.ru/index.
php?showtopic=132846м; Как в микровол-
новке можно поджарить долговую распис-
ку? Форум. – Режим доступу: http://forum.
garant.ru/?read,2,1683124 та ін.

References
1. About information: Law of Ukraine [Pro informatsiyu: Zakon Ukrayiny]. Kyyiv, 

2017.
2. GOST 9.710-84 Unified system of protection against corrosion and aging. Aging 

of polymeric materials. Terms and Definitions [GOST 9.710-84 Yedinaya sistema 
zashchity ot korrozii i stareniya. Stareniye polimernykh materialov. Terminy i 
opredeleniya]. Moscow, 1984. 

3. Kutukova G. Aging factors and types of damage to documents. [Kutukova G. 
Faktory stareniya i vidy povrezhdeniya dokumentov]. Minsk, 2012.



A First Printed Criminalist № 15/2017

56
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

5
/2

0
1

7 4. About the natural and artificial aging of documents. Institute of Forensic Sci-
ence and Criminalistics [O yestestvennom i iskusstvennom starenii dokumentov. 
Institut sudebnykh ekspertiz i kriminalistiki]. Moscow, 2016.

5. Negodina O. Implementation data of documents: problems and conditions for re-
liable determination [Negodina O. Davnost’ vypolneniya dokumentov: problemy 
i usloviya dostovernogo opredeleniya]. Barnaul, 2016. 

6. Toropova M. Possibilities of expert examination of documents that have been 
subjected to aggressive influence for the purpose of establishing the sequence of 
execution of requisites in them [Toropova M. Vozmozhnosti ekspertnogo issledo-
vaniya dokumentov, podvergavshikhsya agressivnomu vozdeystviyu, s tsel’yu 
ustanovleniya posledovatel’nosti vypolneniya v nikh rekvizitov]. Moscow, 2015. 
Vol. 4 (4).

Information about author
Galina Avdeeva – PhD in Law, Senior Staff Scientist, Leading Researcher of Aca-
demician Stashis Scientific Research Institute for the Study of Crime Problems, 
Associate Professor of Criminalistics Department of Yaroslav the Wise National  
Law University; address: 49 Pushkinska str., Kharkiv 61002, Ukraine; e-mail: 
gkavdeeva@gmail.com



A First Printed Criminalist № 15/2017

57
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

5
/2

0
1

7

THE CLASSIFICATION OF HOME-MADE 
FIREARMS*

Pavel GIVERTS
Ballistic Examiner of Firearms Laboratory Israel Police, Dis-
tinguished Member of Association of Firearms and Tool Mark 
Examiners (AFTE), Associated Member (Personal Member-
ship) of Firearms/GSR Working Group of European Network 
of Forensic Science Institutes (Israel)**

Abstract
The article describes the systems of classification of firearms and home-made weap-

ons. These systems make it possible to determine the type of the investigated object. Cur-
rently used systems divide home-made firearms into groups based on different criteria 
such as the length of the barrel, caliber, level of automatization, etc. Home-made fire-
arms can be objects modified to shot lethal ammunition, or totally home-made weapons 
as well as mixed types. The increase in variety and number of different constructions of 
home-made firearms, which has been observed for the past decades, made existing classi-
fications inadequate. These drawbacks in current systems of classification and variety of 
investigated evidences call for the necessity of extension and reinvention. This article is 
dedicated to the above described problem and its solution. The survey of thousands of evi-
dences which have been examined for the past 20 years in the ballistic laboratory of Israel 
Police made it possible to define four new classification criteria. These criteria enable the 
examiner to better describe the examined evidence, determine their characteristic fea-
tures, group them, and consequently, examine these evidences using most appropriate 
methods. With the purpose to fully explain the extensions and changes in the system of 
classification of home-made firearms and also in order to illustrate its using the article 
provides some examples. These examples show the whole range of home-made firearms 
received in the ballistic laboratory of Israel Police. It includes all kinds of evidences from 
very primitive constructions, to evidences which are almost identical to legal manufac-
tured firearms.

Key words. Firearm examination, homemade firearm, classification.

* Классификация самодельного огнестрельного оружия.
** Гиверц Павел – эксперт баллистической лаборатории полиции Израиля, заслуженный член 
Ассоциации экспертов огнестрельного оружия и следов инструмента, ассоциированный член 
(персональное членство) в рабочей группе FA/GSR Европейской Сети Институтов Судебных 
Наук (Ізраиль).

Введение
Вопрос классификации объек-

тов при проведении криминали-
стических экспертиз оружия яв-
ляется довольно важным, так 
как классификация позволяет 
определить к какому типу отно-

сится исследуемый объект и ка-
кими методиками и подходами 
необходимо воспользоваться при 
его исследовании, на какие осо-
бенности, присущие конкретно-
му типу, следует обратить осо-
бое внимание. Необходимость 
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7 четкой классификации особен-
но ярко выражена при эксперти-
зе самодельных и нестандартных 
образцов. Это связанно с боль-
шим разнообразием исследуе-
мых образцов, их различными 
конструкциями, уровнем изго-
товления и т.д. Системы класси-
фикации используются для выбо-
ра методик и учета особенностей 
экспертизы таких образцов. Кро-
ме этого, она может предоставить 
дополнительную информацию 
необходимую, как на этапе рас-
следований конкретных преступ- 
лений, так и на этапе контроля и 
предотвращения незаконного обо-
рота оружия. Рассмотрение образ-
цов исследованного самодельного 
оружия с учетом различных клас-
сификационных признаков мо-
жет помочь в выявлении тенден-
ций в изготовлении незаконного 
огнестрельного оружия, выявить 
общие источники и изготовите-
лей оружия в делах, на первый 
взгляд, не связанных и т.д.

При этом можно отметить, что 
конструкции образцов самодель-
ного оружия изменяются и раз-
виваются. Это можно объяснить, 
как изменением в конструкции 
стандартного оружия, так и из-
менением техники обработки 
материалов, уровнем доступно-
сти инструментов, распростране- 
нием информации, чему очень 
способствует интернет, и появле-
нием новых технологий.

Поэтому, несмотря на то, что 
вопросам классификации огне-
стрельного оружия было посвя-

щено немало научных работ как 
во второй половине прошлого 
века1, так и в настоящее время2, 
вопрос полной и удобной клас-
сификации самодельного ог-
нестрельного оружия остается 
актуальным.

Дискуссия
В первых системах классифи-

кации самодельного огнестрель-
ного оружия использовалось ма-
лое количество признаков. Так, 
среди выделяемых критериев  
были наличие нарезов в стволе 
(т.е. деление на нарезное и глад-
коствольное), разделение по дли-
не ствола на короткоствольное 

1 Лукин Ю. Н. Вопросы исследования само-
дельного оружия // Экспертная техника. –  
№ 28. – 1969. – С. 58-59; Пестун М. С. Поня-
тие самодельного оружия // Ученые записки 
Саратовского юридического института им.  
Д. И. Курского. – Вып. 11. – 1964. – С. 177-
183; Устинов А. И. Криминалистическое ис-
следование самодельного огнестрельного ору-
жия: пособие для экспертов-криминалистов и 
оперативных работников. – М.: ВНИИ МООП 
СССР, 1964. – 179 с.; Комаринец Б. М. Судебно- 
баллистическая экспертиза: учебно-метод. 
пособие – Вып. 1. – М.: ВНИИСЭ, 1974. –  
166 с.; Плескачевский В. М. Криминалисти-
ческое понятие оружия и его классифи-
кация // Совершенствование кримина-
листических средств и методов борьбы  
с преступностью: межвуз. сб. науч. тр. – 
1988. – С. 11-20; Плескачевский В. М. Ору-
жие в криминалистике. Понятие и классифи-
кация. – М.: НИПКЦ ВОСХОД, 1999. – 387 с.
2 Говенко Ю. А., Таболова Э. С. Понятие ог-
нестрельного оружия и его классификация //  
Университетская наука. – № 1. – 2016. – 
С. 272-276; Мельник Р. В., Кравчук О. В. Кла- 
сифікація саморобної вогнепальної зброї // 
Університетські наукоі записки. – № 1(53). – 
2015. – С. 222-230.
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и длинноствольное, деление по 
типу боеприпаса на дульнозаряд-
ные образцы, образцы под мелко-
калиберный патрон и под патрон 
для боевого оружия. По уровню 
изготовления выделялись образ-
цы, изготовленные заводским 
или кустарным способом. 

В системах классификаций 
огнестрельного оружия разра-
ботанных Е. Н. Тихоновым1, 
А. И. Устиновым2, Ю. Н. Луки-
ным3 и другими можно выде-
лить основные признаки, ис-
пользуемые для подразделения 
исследуемых образцов само-
дельного оружия на группы:

– способ изготовления – за-
водское и кустарное;

– назначение – боевое, спор-
тивное, охотничье;

– длина ствола – коротко-
ствольное (до 20-ти см), средне-
ствольное (20-40 см) и длинно-
ствольное (длина ствола свыше 
40 см);

– конструктивные особенности 
канала ствола – гладкостволь-
ный, нарезной, комбинирован-
ный (когда нарезы только у 
дульного среза);

1 Тихонов Е. Н. Криминалистическое поня-
тие огнестрельного оружия // Вопросы со-
ветского государства и права в период раз-
витого социализма. – 1977. – С. 222-226.
2 Устинов А. И. Криминалистическое иссле-
дование самодельного огнестрельного ору-
жия: пособие для экспертов-криминалистов 
и оперативных работников. – М.: ВНИИ 
МООП СССР. – 1964. – 179 с.
3 Лукин Ю. Н. Вопросы исследования само-
дельного оружия // Экспертная техника. –  
№ 28. – 1969. – С. 58-59.

– калибр – малый (диаметром 
до 6,5 мм), средний (диаметр от 
6,5 до 9 мм), большой (диаметр 
свыше 9 мм);

– способ заряжания – дуль-
нозарядное и казнозарядное;

– количество зарядов – одно-
зарядное и многозарядное;

– способ перезарядки и сте-
пень автоматизации – неавто- 
матическое, самозарядное, авто- 
матическое;

– характер стрельбы – оди-
ночный, автоматический, се-
рийный, комбинированный;

Кроме этого, по технологии 
изготовления образцы были 
разделены на четыре группы:

– переделка заводского ору- 
жия; 

– переделка предметов, не 
являющихся оружием, но легко  
поддающихся переделке в ору- 
жие;

– образцы самодельного ору-
жия, при изготовлении кото-
рых использовались детали от 
заводского оружия;

– образцы с самодельным из-
готовлением всех деталей.

К сожалению, с увеличением 
количества различных конструк-
ций самодельного огнестрельно-
го оружия эта классификация 
в некоторых случаях является 
недостаточной.

На основании опыта бал-
листической лаборатории по-
лиции Израиля, в которой за 
последние 20 лет было исследо-
вано несколько тысяч самодель-
ных образцов, можно выделить  
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онные признаки, а также расши-
рить существующую систему.

Рассмотрим некоторые пред- 
лагаемые параметры класси- 
фикации.

Классификация по уровню 
изготовления. Образцы само-
дельного огнестрельного ору-
жия могут очень сильно разли-
чаться по уровню изготовления. 
Даже тогда, когда используется 
одна конструкция, уровень из-
готовления конкретных экзем-
пляров может указывать на раз-
личных изготовителей. 

По качеству изготовления са-
модельное огнестрельное ору-
жие можно разделить на не-
сколько уровней:

– примитивный – элементы  
образца имеют очень простые 
формы или используются под-
ручные детали такие, как гвоз-
ди, трубы, куски арматуры и т. д.  
Вся механическая обработка 
элементов выполнена на очень 
непрофессиональном уровне;

– ручное изготовление – все 
или большинство элементов вы-
полнены на высоком уровне, но 
используется в основном ручные 
методы обработки или ручной 
легкодоступный инструмент, но 
не станочная обработка;

– кустарное производство – 
используется станочное обору-
дование и ручная обработка. 
Качество обработки довольно 
высокое, размеры и формы де-
талей могут повторяться от об-
разца к образцу, но при этом 

отличия от заводского изготов-
ления различимы;

– промышленное изготовле-
ние – изготовление деталей с ис-
пользованием станкового обору-
дования и высоким качеством 
обработки, а также использо-
вание современных промыш-
ленных технологий таких, как 
станки с числовым программ-
ным управлением и др.; уро-
вень изготовления сложно от-
личим от уровня изготовления 
стандартного оружия;

– высокотехнологичное/экс-
периментальное – детали изготов-
лены с применением новейших 
технологий (таких как трехмер-
ная печать или порошковая ме-
таллургия), которые в основном 
не применяются при изготовле-
нии стрелкового оружия.

Разделение по конструкции 
самодельного оружия. По этому 
критерию образцы самодельного 
оружия могут быть:

– примитивными – в которых 
используются наиболее прими-
тивные схемы, не требующие 
особого уровня знаний и умений 
для их реализаций;

– заимствованными – в та-
ких образцах используются 
известные схемы стрелкового 
оружия, но при этом они не яв-
ляются копиями конкретных 
моделей. Создание таких кон-
струкций требует определен-
ных умений и более высокого 
уровня обработки;

– переделанными не стрел-
ковыми – когда для стрельбы 
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боевыми патронами переделы-
вают образцы, не предназначен-
ные для этого, например, газо-
шумовое оружие, сигнальные 
устройства или пневматическое 
оружие;

– переделанным стрелковым 
оружием – когда образцы стрел-
кового оружия переделываются 
для использование другого ка-
либра или ведение стрельбы в 
режимах, не предусмотренных 
в конструкции (например, веде-
ние автоматической стрельбы);

– скопированным стрелковым 
оружием – когда самодельные 
образцы являются достаточно 
точными копиями существую-
щих образцов;

– скопированным не стрел-
ковым образцом с последую-
щей переделкой – копируется 
образец, не предусмотренный 
для стрельбы боевыми патро-
нами (например, сигнальный 
пистолет-ручка) с дальнейшей 
доработкой;

– оригинальными (авторские 
образцы) – с применением но-
вых схем оружия, включая но-
вую компоновку и/или модер-
низацию известных схем.

Как видно из данного раз-
деления, которое построено на 
основании экспертной практи-
ки, большое внимание уделяет-
ся образцам скопированным с 
заводских. Что подтверждает  
замечание Б. М. Комаринца  
«самодельное оружие весьма 
разнообразно по устройству, но 
всегда изготавливается умыш-

ленно или невольно по образцу 
заводского оружия»1. Но при 
этом экспертная практика по-
казывает, что встречаются об-
разцы с полностью или частич-
но оригинальными решениями 
в конструкции.

Разделение по устройству 
канала ствола – такое разде-
ление особенно важно при экс-
пертизе пуль, выпущенных из 
исследуемого оружия. Для са-
модельных стволов следует вы-
делить дополнительные катего-
рии такие, как: 

– самодельный ненарезной, 
имеется в виду такой тип нена-
резного ствола, который слож-
но отнести к гладкоствольным 
из-за грубого профиля внутрен-
ней поверхности;

– самодельный гладкостволь-
ный, отличный от предыдущей 
группы качеством обработки 
внутренней поверхности ствола;

– самодельный нарезной – 
самодельный ствол в котором 
были выполнены нарезы (в том 
числе и спиральные), при этом 
качество нарезов позволяет с 
легкостью установить их не за-
водское производство;

– самодельный частично на-
резной – в отличии от стандарт-
ных комбинированных стволов, 
где нарезы присутствуют толь-
ко на части длины ствола, в этой 
группе самодельных стволов на-
резы могут быть нанесены на 

1 Комаринец Б. М. Судебно-баллистиче-
ская экспертиза. – Вып. 1. – М.: ВНИИСЭ. –  
1974. – 166 с.
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поверхности ствола;
– ствол стандартного оружия.
Также имеет смысл ввести 

дополнительное деление для 
самодельных стволов по соот-
ветствию их диаметра диаме-
тру пули (не критично для об-
разцов, предназначенных для 
стрельбы дробью):

– с внутренним диаметром, 
подходящим к диаметру пули;

– с внутренним диаметром, 
меньшим, чем диаметр пули;

– с внутренним диаметром, 
большим, чем диаметр пули;

– с переменным внутренним 
диаметром;

Зачастую различные конструк-
тивные особенности стволов,  
как стандартных, так и само-
дельных, можно различить и по 
следам, оставленным на пулях. 
Такие следы и их классифика-
ция были описаны в статье, опуб- 
ликованной в журнале между-
народной ассоциации экспертов 
баллистов в 2010 г.1.

Разделение по диаметру ство-
ла (калибру). Принятая на се-
годняшний день классифи-
кация по калибру ствола не 
полностью отражает как юри-
дическую сторону вопроса, так 
и криминалистическую. На-
пример, дульная энергия ма-
локалиберного патрона калибра 
5.6 мм (22 Long Rifle) состав-

1 Giverts P., Schecter B., Hocherman G. Exa- 
mination and Classification of Extraneous 
Marks on Discharged Bullets. – AFTE Journal. – 
# 42-4. – 2010. – P. 357-363.

ляет 157 Джоулей, а патрона 
калибра 5.56х45 мм, который 
попадает в ту же категорию ма-
локалиберных – 1692 Джоуля.  
Для сравнения энергия па-
трона калибра .45ACP (кото-
рый относится к крупнокали-
берным, так как диаметр пули 
у него 11.43 мм) – 446 Джоу-
лей, что в четыре раза ниже, чем 
у патрона калибра 5.56х45 мм. 
По этой причине, более логич-
ной кажется классификация 
по энергии патрона. Но для на-
чала стоит рассмотреть раз-
личия в понятии «калибр» в 
разных странах. В странах быв-
шего Советского Союза обычно 
применяется термин «калибр 
стрелкового оружия – вели-
чина, характеризующая внут- 
ренний диаметр канала ствола.  
Для нарезного оружия это но-
минальный диаметр канала 
ствола, измеренный по полям 
нарезов либо ствола, а для глад-
коствольного – количество круг- 
лых калиберных пуль, отливае-
мых из одного английского фун-
та свинца (453.6 г)» (в соответ-
ствии со словарем терминов2). 
Но фактически этим терми-
ном в таком его понимании не 
пользуется даже большинство 
мировых производителей ору-
жия и боеприпасов. Так, напри-
мер, револьверные патроны 38-го  
и 357-го калибра имеют один 
диаметр пули (более того, ре-

2 Словарь основных терминов судебно-бал-
листической экспертизы. – М.: РФЦСЭ, 
2003.
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вольверы калибра 357Magnum 
предназначены и для стрельбы 
патронами калибра 38Special, 
но не наоборот). Другой при-
мер – различные девятимилли-
метровые патроны могут иметь 
различный диаметр пули, так у 
патрона 9 мм Парабеллум диа-
метр пули 9.01 мм, а у патрона 
9 мм Макаров – 9.27 мм. 

В западной практике, и в Из-
раиле в том числе, пользуются 
определением, приведенным в 
словаре терминов AFTE1. Где на-
равне с определением калибра 
для ствола и для пули, анало-
гичным используемому в стра-
нах бывшего Советского Сою-
за и процитированного выше,  
используют «калибр» как тер-
мин обозначающий конкрет-
ный патрон, подходящий к 
патроннику оружия. Т.е. назва-
ние калибра – это только имя, 
которое может не нести ника-
кой информации о размере и ха-
рактеристиках самого патрона. 
В дальнейшем, в рамках данной 
статьи, под понятием калибра 
будет пониматься именно это 
определение.

По конструктивным харак-
теристикам, мощности и типу 
оружия, для которого в основ-
ном используются патроны, 
калибры унитарных патронов 
можно разделить на следующие 
группы:

– пистолетные – предназна- 
ченные в основном для самоза- 

1 AFTE Glossary. – 6th Ed. – AFTE. – 2017.

рядных пистолетов и пистолет- 
пулеметов;

– револьверные – предназна-
ченные для револьверов и име-
ющие меньшие ограничения по 
форме пули, так как нет проб- 
лемы задержек из-за утыка-
ния пули при заряжании, как 
это может случаться в само-
зарядном оружии. Обычно та-
кие патроны имеют цилиндри-
ческую гильзу с выступающей 
закраиной;

– винтовочные – предназна-
ченные для винтовок различ-
ных конструкций и характе- 
ризующиеся сравнительно боль-
шой энергией пули;

– промежуточные – исполь-
зуются в автоматах и штурмо-
вых винтовках, являясь по сути 
уменьшенными для снижения 
отдачи и облегчения носимого 
боекомплекта винтовочными 
патронами;

– ружейные – патроны, ис-
пользуемые для гладкостволь-
ного оружия и имеющие в ос-
новном дробовой заряд;

– патроны для механическо-
го инструмента – патроны ис-
пользуемые для различного ме-
ханического инструмента и не 
предназначенные для стрельбы 
пулей или дробью;

– особые – все типы патро-
нов, которые не отнесены к дру-
гим группам.

При этом следует учитывать, 
что это деление не является стро-
го однозначным. Так, например, 
патроны калибра 5.6 мм (22Long 
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автоматических пистолетах, так 
и в револьверах и даже в мелко-
калиберных винтовках. 

Применительно к самодель-
ному оружию эту классифика-
цию необходимо расширить, до-
бавив группы:

– стандартные патроны (вклю-
чая приведенное выше разделе-
ние на типы);

– самодельные патроны;
– переделанные патроны.
Кроме этого можно использо-

вать классификацию по соответ-
ствию патронника калибру. Так 
как патронники самодельного 
оружия могут соответствовать 
патронам одного стандартного 
калибра или самодельного/пе-
ределанного калибра (что можно  
установить только при наличии 
таких самодельных/переделан-
ных патронов). Так же на этапе 
экспертного исследования мо-
жет быть затруднительно опре-
делить калибр, используемый с 
исследуемым экземпляром не-
типичного оружия и тогда сле-
дует отнести его к группе неиз-
вестных патронов (возможно 
самодельных или переделан-
ных, но это нельзя установить 
в делах, где патроны не посту-
пили на экспертизу). Дополня-
ют деление по соответствию па-
тронника калибру экземпляры 
нетипичного оружия, у кото-
рых конструкция позволяет ис-
пользовать патроны различных 
калибров. Подразумеваются не 
образцы с которыми можно ис-

пользовать взаимозаменяемые 
калибры, такие как калибр 22 
Short патроны которого мож-
но использовать с оружием ка-
либра 22 Long Rifle, а образцы, 
у которых нет точного соответ-
ствия одному калибру. Такое 
обычно свойственно примитив-
ному типу нетипичного оружия 
с патронником, который только 
частично поддерживает патрон 
и позволяет производить вы-
стрел совершенно различными 
по размеру и форме патронами.

Примеры использования 
классификации

Чтобы проиллюстрировать 
как используется предложенное 
расширение классификации са-
модельного огнестрельного ору-
жия рассмотрим несколько 
примеров.

Один из экземпляров наибо-
лее простого типа самодельно-
го оружия приведен на фото 1.  
Представленный образец изго- 
товлен из кусков водопровод- 
ных труб и штуцера, изогну-
той и заточенной арматуры, кус- 
ка резины. Патронника и ствола  
как таковых не существует, есть 
только элемент переменного диа-
метра, в который можно зарядить 
патроны различного калибра. 
При использовании предлагае-
мых расширений классификации 
его можно описать как:

– по уровню изготовления –  
примитивный;

– по конструкции – прими- 
тивная;
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Фото 1. Образец примитивного само-
дельного огнестрельного оружия

Фото 2. Образец самодельного ружья 
под переделанный патрон 

– по каналу ствола – ствол не- 
нарезной, переменного диаметра;

– по калибру патронов – стан-
дартные патроны различных 
(нескольких) калибров.

На фото 2 представлен обра-
зец самодельного ружья1 под 
переделанный патрон для меха-
нического инструмента калибра 
6.8 мм (см. фото 3). Этот образец 
является:

– по уровню изготовления – 
ручное изготовление;

– по конструкции – заим-
ствованная конструкция;

1 Giverts P., Argaman U., Shoshani E. An Im-
provised Shotgun and Ammunition. – AFTE 
Journal. – # 44-1. – 2012. – P. 72-74.

– по каналу ствола – ствол са-
модельный гладкоствольный с 
внутренним диаметром, подхо-
дящим к диаметру пули;

– по калибру патронов – пе-
ределанные патроны.

На фото 4 представлены два об-
разца самодельного огнестрель-
ного оружия. Верхний явля-
ется стандартной ракетницей, 
которая за счет использования 
самодельного ствола была мо-
дернизирована для стрельбы 
патронами калибра 22LR (так 
же можно применять патроны 
калибров 22Long и 22Short ко-
торые имеют сходные размеры 
при меньшей длине). В соответ-
ствии с предложенным расши-
рением классификации этот об-
разец можно описать, как:

Фото 3. Патрон для механического 
инструмента калибра 6.8 мм переде-
ланный для стрельбы из самодельного  

ружья

Фото 4. Ракетница, модернизирован-
ная для стрельбы патронами калибра 
22LR (вверху) и самодельная копия 

такой модифицированной ракет-
ницы (внизу)
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7 – по уровню изготовления – 
промышленное (для самодель-
ных элементов);

– по конструкции – переде-
ланное не стрелковое;

– по каналу ствола – ствол са-
модельный гладкоствольный;

– по калибру патронов – стан-
дартные патроны группы калиб- 
ров 22LR.

В нижней части той же ил-
люстрации представлена само-
дельная копия такой переделан-
ной ракетницы. Для нее отличие 
описания будет только в двух 
пунктах:

– по уровню изготовления –  
промышленное;

– по конструкции – скопиро-
ванное не стрелковое с последу-
ющей переделкой.

На фото 5 представлен экзем-
пляр самодельного пистолет пу-
лемета калибра 9 мм Парабеллум. 
Представленный образец пред-
назначен для стрельбы в одиноч-
ном и автоматическом режимах 
и имеет самодельный нарезной 
ствол (см. фото 6). В предложен-
ной системе классификации он 
описывается:

– по уровню изготовления –  
кустарное; 

– по конструкции – заим-
ствованная (ближайший аналог 
пистолет пулемет Карл-Густав);

– по каналу ствола – само-
дельный нарезной;

– по калибру патронов – пи-
столетный патрон, калибр 9 мм 
Парабеллум.

Образец самодельной копии 
штурмовой винтовки М-16 пред-
ставлен на фото 7. В нем исполь-
зованы детали оригинального 
оружия, такие как ствол, затвор, 
элементы ударно-спускового меха-
низма. Корпусные детали выпол-
нены промышленными методами 
и сложно отличимы от оригиналь-
ных. На корпусе нанесены надпи-
си и маркировки повторяющие 
оригинальные (см. фото 8) вплоть 

Фото 5. Самодельный пистолет 
пулемет Фото 7. Самодельная копия М-16

Фото 6. Самодельный нарезной ствол 
пистолет пулемета
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7Фото 8. Маркировка на самодельном 
образце (слева) и оригинальной М-16 

(справа) 

до маркировки нанесённой ар- 
мией Израиля. Описание такого 
образца в системе классификации:

– по уровню изготовления – 
промышленное (с использова-
нием оригинальных деталей); 

– по конструкции – скопиро-
ванное стрелковое;

– по каналу ствола – стандарт-
ный (нарезной);

– по калибру патронов – про-
межуточный, 5.56х45 мм.

На фото 9 представлен автор-
ский образец пистолет-пулеме-
та только с автоматическим ре-
жимом стрельбы и со стволом от 
стандартного оружия калибра  
9 мм Парабеллум. В соответствии 

с расширенной классификацией 
он может быть описан, как:

– по уровню изготовления –  
кустарное; 

– по конструкции – ориги-
нальное (авторский образец);

– по каналу ствола – ствол 
стандартного оружия;

– по калибру патронов – пи-
столетный патрон, калибр 9 мм 
Парабеллум.

Заключение
В статье предлагается расши-

рить применяемые классифика-
ции самодельного огнестрель-
ного оружия дополнительными 
группами. Такое расширение 
позволяет не только более точно 
описать исследуемый объект, 
но и правильно выбрать мето-
дики его экспертного исследо-
вания. Кроме того, что немало-
важно, введение предлагаемых 
дополнительных групп позво-
лит выделить тенденции и зако-
номерности в появлении и/или 
распространении новых и су-
ществующих конструкций са-
модельного оружия. Для этого 
можно анализировать резуль-
таты классификации исследо-
ванного самодельного оружия, 
как в одной лаборатории, так и 
в нескольких различных. Такой 
анализ поможет отслеживать 
трафик самодельного оружия и 
выявлять его источники.

Фото 9. Авторский образец пистолет 
пулемета
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(Австрія), віце-директор Міжнародного кримінологічного товариства.

Близько середини позами-
нулого століття у двох найбіль-
ших тепер австрійських містах 
побачили світ два найвизначні-
ші представники карного права.

26 грудня 1847 р. в сім’ї 
верховного військового комі-
сара Густава Гросса народився 
син, якому судилося поставити 
за мету здобути юридичну осві-
ту, яка до того часу вважалася 
абстрактною. Це навчання ске-
рувало його наукові інтереси до 
практичних аспектів вивчення 

злочинця, його поведінки та пе-
реслідування злочинців. Саме 
Ганс Гросс став фундатором су-
часної криміналістики. 

2 березня 1851 р. у Відні на-
родився Франц фон Ліст, син 
Генерального прокурора Ав-
стрії, першого представника 
прокуратури при Верховному і 
Касаційному судах у Відні. Піс-
ля отримання ступеня доктора 
права у Віденському універси-
теті, у 1876 р. йому було прису-
джено звання приват-доцента 
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7 карного права Грацького уні-
верситету. Це стало початком 
стрімкої та успішної універси-
тетської кар’єри, яка піднесла 
його до найважливіших кафедр 
Німеччини. Як засновник су-
часної школи карного права та 
соціології, Ліст мав на меті зо-
середити увагу на особистості 
зловмисника з погляду права 
та оцінці його дій. Цю проблему  
Ліст узагальнив одним речен-
ням: мова йде про покарання  
не вчинку, а особи, що його 
вчинила.

Хоча обидва криміналісти 
австрійського походження по-
черпнули більшість своїх цін-
них ідей із зарубіжжя (тут варто 
згадати Пітаваля, Бертільйона,  
Ломброзо та Аве-Лаллемана), 
вся їхня творчість позначена  
типово австрійським духом. 
Цей дух можна помітити за допо-
могою вивчення деталей, які на 
перший погляд здаються незнач-
ними. Він виражається також 
ретельним підбором прикладів, 
що ілюструють і доповнюють 
виклад матеріалу, гармонійним 
мистецьким поєднанням розма-
їтих посутніх міркувань форму-
ють чітко продуману й резюмо-
вану систему.

Франц фон Ліст здобув ме-
тодичну освіту зі спеціальності 
під керівництвом свого батька 
та Юліуса фон Глазера, продов-
жуючи навчання в Геттінгені 
та Гейдельберзі, натомість Ганс 
Гросс був в основному автоди-
дактом. Як засновник кримі-

налістики він не мав можливо-
сті перетворити й розширити 
існуючу наукову систему. Це 
було зовсім нове поле діяльно-
сті, яке він мав опанувати. Саме 
тому, на відміну від Франца фон 
Ліста, він не отримав перших 
академічних лаврів у молодому  
віці. Лише згодом, у зрілому 
51 віці, він починає викладати 
в університеті. Оминаючи про-
міжний етап приват-доцента 
кaрного права, одразу ж обій-
няв посаду на кафедрі кaрного 
права і кaрного процесу в уні-
верситеті на той час австрійсь- 
кого міста Черновіц.

У 1869 р., після успішного 
складання державного іспиту, 
Ганс Гросс пройшов стажуван-
ня в судовій колегії. Наступного 
року став доктором права в уні-
верситеті рідного міста. Далі 
були тридцять насичених років 
праці, спочатку слідчим суд-
дею, потім прокурором і вреш-
ті головою судової палати в кар-
них справах суду його рідного 
краю, Штирії. Ще на початку 
своєї кар’єри він із певною три-
вогою усвідомлює, наскільки 
випускник юридичного відді-
лення слабо підготовлений цим 
суто нормативним навчанням 
до завдань, які його чекають у 
професійній діяльності. Конста-
тація цього факту підштовхну-
ла його зі справжньою “Божою 
іскрою” впрягтися в робо-
ту, щоб виправити даний недо-
лік. Із невтомною енергією він 
починає системно студіювати  
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медицину, психологію, хімію, 
фізику та інші експерименталь-
ні дисципліни, щоб збагнути, 
наскільки вони необхідні для 
точної юридичної оцінки спра-
ви в ході судового процесу.

У професійній діяльності він 
постійно перевіряв набуті те-
оретичні знання на практиці. 
Саме в такий спосіб Ганс Гросс 
цілком сумлінно записав чис-
ленні спостереження, які зго-
дом критично проаналізував і 
продумано інтерпретував. Фун-
даментальним принципом його 
методу дослідження були без-
посередні спостереження та на-
бутий досвід у якомога більшій 
кількості окремих випадків.

Під впливом великого розча-
рування внаслідок критики на 
початку століття теорій Ломб-
розо, він пише у 1902 р. такі 
лаконічні фрази: “Ніде закон 
більшості не відіграє таку вели-
ку роль, як у нашій галузі. Кіль-
кість обмежених спостережень 
може призвести до найбільш 
серйозних помилок. Вчорашнє 
правило може бути сьогодні ви-
нятком, а завтра цей виняток 
може стати правилом”. 

Cаме в цьому дусі у 1893 р. 
виходить його Керівництво 
для судових слідчих (Handbuch 
für den Untersuchungsrichter),  
за цією книгою 1897 р. йде Кри-
мінальна психологія (Krimi- 
nalpsychologie), друга з основних 
праць Ганса Гросса.

Керівництво для судових 
слідчих стало настільною кни-

гою для тих, хто мав займати-
ся проясненням карних справ. 
Ця праця корисна не лише для 
судового слідчого, якому автор 
дає загальні вказівки, як нале-
жить проводити розслідування, 
опитувати свідків, приступати 
до огляду місць, звертатися до 
експертів, ідентифікувати зло-
чинця та предмети, якими він 
користувався; це також дуже 
важливий навчальний посіб-
ник (Lehrbuch), завдяки якому 
судові слідчі та чиновники, що 
проводять кримінальне розслі-
дування, мають змогу ознайо-
митися з професійними вимога-
ми до їх діяльності: планування 
розслідування, відбирання від-
битків пальців, розшифровка 
секретних документів і вивчен-
ня заборонених методів спіл-
кування у в’язницях. У кінці 
книги наведені основні форми 
злочинності, де автор дає чудо-
ві поради, які тактики застосо-
вувати в кожній конкретній си-
туації, а також як констатувати 
факт, щоб винести звинуваче-
ному точний, із погляду кримі-
нології, вирок. 

Кримінальна психологія не 
лише ознайомлює читача з роз-
витком ідеї та процесом ухва-
лення рішення у карній справі,  
а й демонструє різноманітні 
можливості застосування знань 
психології у карному процесі.  
Гросс висвітлює психологію 
розслідування, допиту підозрю-
ваного, заслуховування свідків 
та розгляду доказів, наведених 
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психологію самого судді. 
Цими двома працями Ганс 

Гросс заклав основи сучасної 
криміналістики. Важко пере-
оцінити їх значення в теперіш-
ній судовій системі. Кожний 
жандарм, кожний працівник 
поліції отримує солідну базову 
освіту щодо техніки проведення 
допиту, кримінальної тактики 
та найбільш різноманітних на-
прямків науки про розслідуван-
ня відповідно до запровадже-
них Гансом Гроссом принципів.  
Кожен відділ поліції має у своєму 
розпорядженні технічну лабо-
раторію, де систематично вико-
ристовують дані сучасної науки 
згідно цих принципів боротьби 
зі злочином.

В університетах криміналіс-
тика як навчальна дисципліна 
поступово виходить на один рі-
вень із формальним та матері-
альним карним правом.

⃰
*  *  *

Гансу Гроссу вдалося здобу-
ти визнання саме завдяки осо-
бистим якостям та своїм за- 
слугам. Неможливо недооціни- 
ти й значний вплив ініціативи  
Франца фон Ліста, його Між-
народного cоюзу криміналістів 
(Internationale Kriminalistische 
Vereinigung). Вони відкрива-
ли шлях. Коли в 1899 р. Франц 
фон Ліст прочитав вступну лек-
цію в Берліні, обґрунтовуючи  
поняття цілісності науки кар- 
ного права (gesamte Strafrecht- 

swissenschaft), описуючи зав- 
дання та методи, наукова й екс-
периментальна система Ганса  
Гросса вже міцно утвердила-
ся в геніальній концепції кри-
міналіста. Ліст виокремив 
такі завдання науки про карне 
право:

1. Професійна підготовка кри- 
міналіста-практика:

а) логічне викладання таких 
юридичних дисциплін, як кар-
не право та карний процес (на-
ука карного права у вузькому 
розумінні);

б) залучення до практич-
них та технічних аспектів ро-
боти в державних установах 
(криміналістика);

2. Причинний опис:
а) злочину (кримінологія);
б) покарання (пенологія);
3. Розвиток законодавства 

про боротьбу зі злочином, бо-
ротьбу, яка усвідомлює свої 
цілі через покарання та пов’яза-
ні заходи безпеки(кримінальна 
політика). 

Ліст поділяв думку Ганса 
Гросса щодо необхідності роз-
вивати практичні навички сту-
дента факультету права для за-
безпечення якісної й повної 
юридичної освіти. Виходячи із 
цих міркувань, він, більше ніж 
хто інший, відкрив шляхи до 
ідей Гросса. Проте йому не вда-
лося досягти мети, яку він по-
ставив перед собою, а саме від-
криття спеціальних інститутів 
кримінологічних досліджень 
у німецьких університетах.  
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Підготовлений ним спільно з 
Лінденау і Штрасманому 1914 р. 
Меморандум до прусського Мі-
ністерства не дав жодних 
результатів.

Гроссу в цьому плані більше 
пощастило. Завдяки зв’язкам 
із Департаментом загальної 
освіти в Австрії йому вдалося 
відкрити у 1912 р. при Граць-
кому університеті заснований 
ним інститут криміналістики. 
Це була перша академічна нау-
ково-дослідна установа, що пе-
редбачала розгляд усіх прак-
тичних проблем, пов’язаних зі 
злочином та необхідністю його 
розслідування. Заснування 
цього інституту було неймовір-
ним успіхом.

Ганс Гросс зібрав у своєму Ін-
ституті досить повчальну й важ-
ливу з точки зору криміналь-
ної політики колекцію: таємні 
засоби спілкування звинуваче-
них, свідчення, інструменти ді-
яльності злочинців, сліди їх 
перебування та заняття у в’яз-
ниці. Ця колекція стала корис-
ною допомогою для наукового 
дослідження та навчання в га-
лузі криміналістики. Він також 
приєднав до свого Інституту ла-
бораторію судових експертиз, 
яка незабаром стала в пригоді 
практикам у різних питаннях 
щодо слідів, фальсифікації, по-
рівняння почерку, підробки до-
кументів, розпізнання зброї та 
інструментів злому. Успіх за-
безпечила наявність числен-
них даних і, насамперед, участь 

асистента Губерта Штрайхера.  
Унаслідок такої діяльності у сфе-
рі експертизи цей заклад став 
через кілька років центром, 
який уможливив ознайомлення 
з конкретними прикладами, що 
вилилося в наукові досліджен-
ня. У такий спосіб цей інститут 
забезпечив найкращий зв’язок 
між теорією та практикою.

⃰
*  *  *

Творча праця Ганса Гросса  
була настільки потужною, 
що після його смерті 9 грудня 
1915 р. й далі успішно розвива-
лася, в основному завдяки по-
мітним публікаціям самого 
засновника. 

Ще за життя Ганса Гросса 
його Керівництво для судового 
слідчого було перекладено май-
же всіма мовами цивілізованих 
народів. Воно навіть неодно-
разово перевидавався багать-
ма іноземними мовами. Свід-
ченням живої сили його ідей у 
наш час є той факт, що лише два 
роки тому з-під досвідченого  
пера відомого лондонського кри-
міналіста Рональда Гова вий- 
шло нове англомовне видання 
керівництва. Генеральний про-
курор Австрії Ервайн Гьоплер 
узяв на себе підготовку нового 
німецькомовного видання після 
смерті Гросса. Проте саме про-
фесор Ернст Зеєліг доклав най-
більше зусиль, щоб пов’язати 
опублікований більше 50 років 
тому твір зі значним прогресом 
у галузі криміналістики.
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Гросса не обмежується двома ос-
новними вищезазначеними пра-
цями. Вона також проявилася в 
публікаціях численних матері-
алів та мемуарів, виданих в Ар-
хівах кримінальної антрополо-
гії та криміналістики (Archiv 
für Kriminalanthropologie und 
Kriminalistik). Згаданий Ар-
хів, заснований у 1898 р. са-
мим Гроссом, перестав вида-
ватися під назвою Archiv für 
Kriminоlogie лише у 1944 р. че-
рез воєнні події. Це передове 
видання нових ідей у цій галу-
зі солідною кількістю 114 томів 
було в усі часи, особливо під ке-
рівництвом Роберта Гейндля, 
справжньою скарбницею для 
криміналістів.

Ідеї Ганса Гросса набули по-
пулярності та поширення не 
лише в його рідній країні, вони 
також укорінилися в багатьох 
інших місцях. Так, у 1902 р. 
швейцарець Р. А. Рейсс засну-
вав при Університеті Лозанни  
“Інститут наукової поліції”, 
який досі процвітає під мудрим 
керівництвом професора М. Бі-
шоффа. У 1923 р. Г. Боне від-
крив при Університеті м. Кельн 
“Інститут кримінальних наук”. 
Того ж року, завдяки розумінню 
та підтримці Міністерства осві-
ти Австрії, граф В. Гляйшпах, 
професор карного права і кар-
ного процесу, спромігся відкри-
ти при Віденському універси-
теті “Інститут карних наук та 
криміналістики”. Душею цього  

інституту став запрошений 
із Граца до Відня Г. Штрай-
хер, який 1933 р., після виходу  
В. Гляйшпаха на пенсію, очолив 
цю установу, яка отримала назву 
“Університетський інститут кри-
мінології” (Universitätsinstitut 
für Kriminologie) і функціонує  
нині під керівництвом автора  
цих рядків. У 1930 р. Г. Содер-
ман заснував у Стокгольмі “Офі-
ційний інститут кримінальної 
техніки”, який суттєво позна-
чився на розвитку цієї галузі в 
англо-американських країнах. 
Книга Содермана (у співавтор-
стві з О’Коннелль, 4-те видання, 
1952) “Сучане кримінальне роз-
слідування” стала настільною 
книгою американських кримі-
налістів. У 1930-х рр. засновані 
дві найбільші установи, де вив- 
чалася техніка судового розслі-
дування під керівництвом по-
ліції, а саме Федеральне бюро 
розслідування Сполучених Шта-
тів Америки та Інститут кримі-
налістики при Бюро криміналь-
ної поліції Німеччини в Берліні, 
юридична адреса якого на да-
ний момент у Вісбадені. 

Організація цих інститутів 
різного спрямування сприяла 
поширенню подібних центрів. 
Попри окремі розбіжності, 
їх об’єднували фундаментальні 
принципи.

Ганс Гросс і Франц фон 
Ліст схилялися до універсаль-
ності розслідування та практи-
ки криміналістики, натомість 
Р. А. Рейсс, Гарі Содерман та  
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їх послідовники обрали на-
прямок спеціалізації. Засно-
вані ними інститути повністю 
служили боротьбі зі злочинні-
стю й, відповідно, мали вели-
кий успіх як техніки судового 
розслідування. 

Два австрійські інститути 
представляють інший фунда-
ментальний принцип. Ґрунтую-
чись переважно на ідеях Ліста й 
свідомо відмовляючись від так 
званих технічних “рекордів”, 
завдяки різнобічним векто-
рам своїх інтересів, вони нама-
галися діяти більш узагальне-
но, більш широко й узгоджено 
з усіма карними дисциплінами 
та іншими допоміжними наука-

ми. Не варто забувати про люди-
ну в цій діяльності. Виходячи з 
таких міркувань, Віденський Ін-
ститут у рамках загальних допо-
міжних карних наук зосередив 
увагу на соціології та кримі-
нальній психології, Грацький 
Інститут під керівництвом Лен-
ца та Зеєліга скерував зусилля  
на кримінальну біологію й пено- 
логію. 

Отже, їхня праця й нині живе 
та розвивається.

Переклад для журналу  
«Revue Internationale de Criminologiie 

et de Police Technique» здійснив  
Андре де Пфайффер,  

адвокат, асистент юридичного  
факультету, Женева.
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ВИЗИТ К БЕРТИЛЬОНУ*

Роберт ГЕЙНДЛЬ**

Более двадцати лет тому на-
зад мне пришлось впервые уви-
деть Альфонса Бертильона.

Бертильон представлял со-
бой совершенно исключитель-
ного человека в научном мире. 
Он был не только «светилом» в 
сфере своей специальности, но 
и творцом ее. Он создал ту нау-
ку, мастером которой он назы-
вался. Он вступил на новую по-
чву и в продолжении тридцати 
лет неустанно ее культивиро-
вал. Его трудами создалась но-
вая область науки, «научная 
уголовная полиция».

* Гейндль Р. Уголовная техника. Из мастерской уголовного розыска / под общ. ред. М. Н. Гернета, 
П. И. Люблинского, А. Н. Трайнина; пер. с нем. под ред. П. И. Люблинского. – Москва: 
Изд-во Право и жизнь, 1925. – С. 3-7. Роберт Гейндль – доктор права, начальник полиции  
Дрездена (1912), редактор журнала «Archiv fur Anthropologie und Kriminalistik» (позже – 
«Archiv fur Kriminologie») (c 1915-1917), начальник Центрального учреждения по уголовной 
идентификации, полицейской статистике и полицейской связи в Баварии (1946-1949), 
награжден Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland (1953).
** Heindl R. Criminal technique. From the workroom of Criminal Investigation Department. Edited 
by M. Hernet, P. Lublinskiy, A. Trainin. Translation by the edition of P. Lublinskiy. Moscow, 1925. –  
P. 3-7. Robert Heindl – Doctor of Law, Head of Dresden Police Department (1912), Chief Editor 
of the Journal «Archiv fur Anthropologie und Kriminalistik» (later – «Archiv fur Kriminologie») 
(from 1915-1917), Head of Central Criminal Identification Department, Police Statistics and Police 
Communications in Bavaria (1946-1949), awarded – Verdienstorden der Bundesrepublik Deutsch-
land (1953).
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Бертильон претворил в ре-
альную жизнь то, что фанта-
зия писателя-романиста вопло-
тила в образе Шерлока Холмса. 
Он привел в систему практиче-
ское искусство Видока и других 
замечательных начальников в 
уголовной полиции. На место 
инстинкта, на место розыскного 
чутья он поставил научный ме-
тод расследования.

Когда, после целого ряда не-
удач и враждебных выпадов, 
он, наконец, пробился вперед 
и, сделавшись в восьмидесятых 
годах 19-го века начальником  
созданного им в Париже «Бюро 
идентификации», стал удачно 
применять свою систему изме-
рения тела в целях установлення 
личности преступника, он сразу 
стал всемирной знаменитостью, 
всемирной угрозой для преступ-
ников. Большинство культур-
ных государств ввели у себя его 
систему. Из всех крупных стран 
началось паломничество специ-
алистов по розыскной технике  
в Париж для изучения новой 
науки. Я тоже предпринял это 
путешествие в Мекку и, прежде 
всего, сделал удивительное от-
крытие: в самой Мекке пророк 
был наименее известен.

Я направился в Парижский 
Дворец Правосудия, чтобы найти 
там Бертильона в его кабинете.  
Но никто не мог мне указать его 
служебной комнаты. Я стоял бес-
помощно в большом фойе двор-
ца. Адвокаты, шмыгавшие мимо  
меня в своих черных мантиях, 

не могли мне дать никаких ука-
заний. Судьи не знали точно, 
в каком этаже здания находи-
лась эта знаменитость. От судеб-
ных служителей тоже ничего 
нельзя было добиться. В конце 
концов я сам нашел к нему до-
рогу. Мне пришлось подымать-
ся по узкой боковой лестнице 
вверх. Дверь кабинета была за-
перта. Я позвонил. Она откры-
лась. Но не было видно челове-
ка, который ее открыл. Я попал 
в узкую прихожую, которая вы-
ходила в коридор, и оттуда сно-
ва на лестницу. По некоторым 
проволочным приспособлениям 
на стене я понял, что замок две-
ри открывался сложным меха-
ническим способом. Своеобраз-
ная черта ученого отшельника! 
Другой сделал бы простой зво-
нок, какой обыкновенно раз-
дается в лавках, когда входит 
покупатель. Успех был бы, не-
сомненно, не меньшим, ибо, не-
смотря на таинственную прово-
локу, входящего не было видно. 

После некоторого блужда-
ния я обнаружил дверь, вошел 
и увидел, наконец, чиновни-
ка, которому и передал свое ре-
комендательное письмо. Меня 
повели к начальнику. Альфонс 
Бертильон сидел в маленькой  
невзрачной комнатке, выхо-
дившей во двор. Мне на встре-
чу медленно поднялся человек, 
которому тогда было лет около 
пятидесяти. Высокий, худой. 
Он встал, вытянувшись вперед, 
в черном, плотно застегнутом  
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лицо. Не промолвив ни слова, он 
сначала предоставил говорить 
мне в продолжении нескольких 
минут. Я говорил на ломаном 
французском языке, который, 
конечно, не становился лучше 
от его смущающего молчания по 
моему адресу. Наконец, он отве-
тил безукоризненным немецким 
языком. Нельзя сказать, что его 
язык был «свободным», так как 
он говорил, заикаясь и медлен-
но, как все сосредоточенно-мыс-
лящие. При этом он говорил до-
вольно тихо. Разговор и манеры 
его были сдержанными, почти 
робкими. Я испытал такое чув-
ство, что этот человек своим ви-
дом не мог бы запугать ни одно-
го преступника. И все же он был 
очень опасным для них челове-
ком. Он открыл антропометрию, 
эту технику нового времени, 
или, вернее, придал ей впервые 
необходимую для применения  
к целям уголовного розыска фор-
му. Всякий, желавший избежать 
поимки или наказания за реци-
див, раньше мог скрываться под 
различными именами то здесь, 
то там. Отныне его приметы на-
всегда были закреплены. Руки, 
ноги, пальцы его были измере-
ны с точностью до одного милли-
метра и зарегистрированы. Когда 
этого человека приводили вновь, 
его личность можно было узнать, 
несмотря на все псевдонимы. 

Антропометрия была первым 
достижением в области совре-
менной криминалистики и вступ- 

лением к ней. Бертильон, став 
на этот путь, покончил со старой 
системой собирания примет. Он 
создал «portrait parlé», «словес-
ный портрет». В то время как до 
того описания личности носили 
столь неопределенный характер, 
что могли соответствовать тыся-
чам людей, Бертильон пожелал 
ввести для каждого мыслимого 
типа точное обозначение. Он соз-
дал классификацию лбов и но-
сов, волос и зубов, нашел 11 цве-
тов глаза, 96 форм очертания уха. 
Все эти формы были снабжены 
этикетками и разбиты на рубри-
ки, в результате чего была созда-
на объемистая номенклатура.

Затем он обратился к фо-
тографии. Он изгнал из поли-
цейского оборота фотографии 
обычного типа, когда фотогра-
фируемого просят перед сним-
ком «сделать приятное лицо», 
и потребовал, чтобы все пор-
треты делались при определен-
ных и одинаковых условиях, 
именно в седьмую часть нату-
ральной величины. Они долж-
ны давать точный снимок лица в 
профиль и еn face. Ретушировка 
была, естественно, строго запре-
щена в Бертильонском ателье. 
Таким образом, он достиг того, 
что очертания носа, лба, рта 
и подбородка можно было ви-
деть отчетливо, что все детали 
уха были запечатлены точно, и 
что снятые таким образом в раз-
личных местах и в разное вре-
мя две фотографии можно было 
сравнивать с научной точностью 
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и пытаться установить по ним 
тождественность сфотографиро-
ванного лица.

Когда я несколько дней спус- 
тя, вновь посетил ателье Берти-
льона и, воспользовавшись раз-
решением префекта, остался в 
целях научной подготовки не-
которое время в идентифика-
ционном бюро, то эта кузница 
оружия для криминалистики 
обогатилась еще одним новше-
ством. Бертильон обратил на 
службу криминалистики мет- 
рическую фотографию.

Бертильон открыл еще ряд  
и других тонкостей уголовной 
техники, получивших призна-
ние во всех крупных управле- 
ниях полиции. Его система стала 
применяться на далеком Востоке 
и на далеком Западе, в России и 
в Америке. На севере Европы из-
меряли по Бертильону; на отда-
ленном островке южного моря я 
нашел измерительные приборы 
Бертильона. Его слава достигла 
апогея.

Но тем временем стала раз-
виваться на смену антропоме-
трии другая система. Англий-
ские колониальные чиновники 
в Индии обратили внимание на 
снятие отпечатков пальцев, спо-
соб, которым уже с давних вре-
мен пользовались индейцы, 
китайцы и ямайцы в целях уста-
новления личности человека.  
Сэр Эдуард Генри учредил в 
Калькутте дактилоскопическое 
бюро, которое по своей системе 
и поныне является образцовым. 

О разрабатываемых в Ин-
дии проектах я совершенно слу-
чайно узнал из газетной статьи 
еще тогда, когда в Германии 
регистрация преступников по 
отпечаткам пальцев была со-
вершенно неизвестной. Я раз-
добыл опубликованную британ-
ско-индийским правительством  
записку экспертов (Report by  
С. Strahan and A. Pedler, Cal-
cutta, 1897) и послал выдержку  
из неё Начальнику Мюнхен-
ской Уголовной полиции, что-
бы заинтересовать его этим ме-
тодом. Ответа на это обращение 
я не получил. Видно проект  
показался слишком «индус-
ским». Это было печальным 
дебютом для дактилоскопии в 
Германии, а для меня – в области 
криминалистики.

Лондонская полиция, на-
чальником которой был на-
значен Генри, первая в Европе 
стала официально применять 
способ отождествления по от-
печаткам пальцев и распроща-
лась с Бертильонской антропо-
метрией. Вместо громоздких, 
дорого стоящих измерительных 
приборов Бертильона, для но-
вой системы оказались нужны 
только маленький резиновый 
валик и немного типографской 
краски. Новый инструментарий 
мог уместиться в жилетном кар-
мане и мог быть приобретен за 
несколько копеек. Вместо того, 
чтобы тратить много времени 
на измерение всех частей тела и 
портить глаза миллиметровыми  
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приложить зачерненные паль-
цы к листу чистой бумаги.

В начале 1903 г. дактилоско-
пия встретила благоприятный 
прием и со стороны немецких 
полицейских властей.

Президент полиции Кеттиг, 
бывший тогда начальником 
Дрезденского уголовного розыс- 
ка, признал правильность и важ-
ность выводов, содержавшихся 
в записке британско-индийской 
комиссии экспертов, и ввел дак-
тилоскопию в практику розыска 
в Саксонии. Гамбургские вла-
сти тотчас подхватили это нов-
шество. Берлин последовал с не-
которыми колебаниями лишь к 
концу 1903 года. В Мюнхене дак-
тилоскопия была введена значи-
тельно позже. Лишь в 1908 году 
я получил предложение разра-
ботать детальный план созда-
ния «баварского окружного бюро 
идентификации», который затем 
в 1909 г. был осуществлен. Вско-
ре после того, бюро по иденти-
фикации возникло в Штутгарте, 
оно стало показательным очень 
быстро на ряду с Дрезденским. 
В настоящее время полицейские 
власти всего мира уже решитель-
но порвали с антропометрией, 
так как дактилоскопия оказа-
лась, вполне справедливо, более 
простой, надежной и дешевой.

Точно также на протяже-
нии нескольких лет отказались 
и от преувеличенной оценки 
Бертильоновского «словесного 
портрета».

Нужно также признать не-
удавшейся попытку Бертильо-
на применить свои кропотли-
вые измерительные методы 
к отождествлению почерков.  
У всех еще в памяти та роль, ко-
торую этот метод сыграл в деле 
Дрейфуса.

Благодаря всему этому в по-
следние годы жизни Бертильона 
к энтузиазму успеха и к громкой 
славе присоединились и горькие 
разочарования. В самом Пари-
же в полицейских кругах вы-
росла против него мощная оп-
позиция. Бульварная пресса 
старалась использовать неудачи 
уголовной полиции для неспра-
ведливых нападок на Бертильо-
на. Забыли, что он первый на-
шел дорогу к научному методу 
и что ему мы обязаны дальней-
шими достижениями в области 
уголовной техники.

Посетители, которые раньше  
стекались к нему в большом ко-
личестве, отошли и сделалось 
тише на боковой лестнице в 
«Palais de Justice». Туда весной 
1914 года наведался и последний 
гость, уведший творца антропо-
метрии с жизненной арены.

Предварительное замечание
Сделанные мною краткие за-

мечания об успехе Бертильона 
и о судьбе этой системы служат 
вместе с тем некоторым очер-
ком развития современной уго-
ловно-полицейской техники. 
До последнего десятилетия 19 
века в Европе вообще не было 



Le Criminaliste Premier Imprimeur № 15/2017

81
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

5
/2

0
1

7

речи об уголовной технике, о 
«police scientifique». Бертильон 
впервые дал толчок к образова-
нию этой науки. Как это бывает 
почти всегда, то дело, которому  
он положил начало, вскоре 
его опередило. И если теперь 
во многих вопросах мы считаем  
Бертильоновскую точку зре-
ния устарелой и отказываемся 
от нее, то это отнюдь не следует 
истолковывать как отсутствие с 
нашей стороны уважения к па-
мяти Нестора криминалистики, 
а лишь как проявление любви 
к прогрессу, как стремление к 
возможному усовершенствова-
нию и улучшению того оружия, 
которое имеется у государства 
против преступного мира. В на-
чале этого столетия я подвер-
гался ожесточённым нападкам 
со стороны некоторых упорных 
хвалителей Бертильона за же-
лание указать за нечто лучшее, 
что должно прийти на смену его 
догме, считавшейся в то вре-
мя еще единственно-спаситель-
ной, и я утверждаю, что меня 
побудило к тому не простое же-
лание быть в оппозиции. Разви-
тие последних двадцати лет по-
казало, что я был прав в этом 
отношении.

Не следует также считать 
умалением заслуг Бертильона 
мою попытку показать в даль-
нейшем, что идеи Бертильона 
не являлись оригинальными ни 
в целом, ни в частностях. Не-
большие исторические экскур-
сы, делаемые мною в отдельных 

отделах, могут показать слиш-
ком гордым сынам двадцатого 
столетия, что то, чему мы при-
выкли поражаться, как дости-
жению нашего времени, пред-
ставляет из себя в большинстве 
случаев лишь раскопки старо-
го, и что наш европейский мозг 
не смог выдумать почти ничего 
такого, что не было открыто ка-
ким-нибудь темноглазым азиа-
том несколько столетий или ты-
сячелетий тому назад.

С этой предпосылкой я при-
ступаю к изложению развития 
современного состояния уголов-
но-полицейской техники. Внача-
ле мы рассмотрим наиболее про-
стую полицейско-техническую 
задачу изучения отдельных при-
мет. Затем нас будут интересо-
вать технически более сложные 
методы идентификации: антро-
пометрия и дактилоскопия. На-
конец, мы рассмотрим меры, ко-
торые необходимо принять на 
месте совершения преступления. 

Я буду останавливаться здесь 
на наиболее важном и существен-
ном, на том, что должен знать 
всякий вообще образованный че-
ловек. Те же, кто интересуется 
деталями, могут прочитать мою 
недавно вышедшую книгу о «Сис- 
теме и практике дактилоскопии 
и других технических методов 
уголовной полиции». Настоящая 
книга опускает все то, что может 
и должно интересовать лишь спе-
циалиста – криминалиста, и слу-
жит лишь небольшим очерком 
для общей ориентировки. 
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Выдающийся криминалист 
Кристиан Якоб ван Ледден 
Хюлсебош (Christiaan Jacobus 
van Ledden Hulsebosch) родился 
20 марта 1877 г. в г. Амстердам 
(Королевство Нидерландов) в 
семье известного химика, фар-
мацевта, инспектора обществен-
ного здравоохранения в Гааге и 
консультанта полиции Mариуса 
Людвика Квирина вaн Ледден 
Хюлсебоша (Marius Lodewijk 
Quirijn van Ledden Hulsebosch, 
1849-1930) и Женсже Жерарди-
ны Коек (Jansje Gerardina Koek, 
1853-1919). 17 декабря 1903 г.  

КРИСТИАН ЯКОБ ВАН ЛЕДДЕН 
ХЮЛСЕБОШ* 
выдающийся криминалист, судебный химик, судебный фар-
мацевт и судебный микроскопист, руководитель Лаборато-
рии химических и микроскопических исследований (1910-
1950), основатель школы научных исследований полиции 
(1914), соучредитель и Первый президент Международной 
академии криминалистики (1929).**

* Christiaan Jacobus van Ledden Hulsebosch – eminent criminalist, forensic chemist, forensic 
pharmacist and forensic microscopist, head of Laboratory of chemical and microscopic researches 
(1910-1950), founder of scientific police researches (1914), founder of International Academy of 
Criminalistics (1929).
**  This essay is devoted to the biography of eminent criminalist Christiaan Jacobus van Ledden 
Hulsebosch. This biography is demonstrating historical procedure of criminalistics foundation and 
development, time of creation different studies and inventions. C. J. van Ledden Hulsebosch was 
famous during his work in Laboratory of chemical and microscopic researches, Police Office and 
University of Amsterdam. He taught course of Forensic Science and Science of Criminal Investiga-
tion on the Law Faculty of the University of Amsterdam.

Кристиан Якоб женился на 
Норе Маникус (Nora Manikus). 
В результате их брака родилось 
двое сыновей и дочь.

После обучения в гимназиях 
в Амстердаме и Тиле Кристиан 
Якоб (Ко) ван Ледден Хюлсебош 
изучал фармацию в 1897-1902 
в Амстердамском университете 
(University of Amsterdam). Еще 
до окончания своего обучения 
в университете, 9 марта 1902 г. 
Ко ван Ледден Хюлсебош был 
вынужден отправиться в г. Алк- 
мар вместо своего отца (который 
в это время участвовал в конфе-

ПОРТРЕТНА ГАЛЕРЕЯ ВИДАТНИХ
КРИМІНАЛІСТІВ

PORTRAIT GALLERY OF THE FAMOUS
    CRIMINALISTS
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ренции в г. Брюссель) для помо-
щи местной полиции в расследо-
вании сексуального убийства. Ко 
ван Ледден Хюлсебош обратил  
внимание на «немых свидете-
лей» («stille getuigen»), что по-
могло дать точное описание 
преступника и в результате опе-
ративно его задержать. Таким 
образом, Ко ван Ледден Хюлсе-

бош оказал помощь в расследо-
вании уголовного дела.

После обучения в Амстердам-
ском университете 24 декабря 
1902 г. был удостоен лицензии 
фармацевта и начал практику  
в аптеке своего отца (Amster-
dam, Nieuwendijk 17).

Продолжил обучение в Ин-
ституте криминалистики (Insti-
tut de Police Scientifique) Лозан- 
нского университета у профессо-
ра Рудольфа Арчибальда Рейсса. 
Также обучался судебным нау-
кам в Берлине, Дрездене и Вене.

К 1910 г. Ко ван Ледден Хюл-
себош превратил аптеку в пол-
ноценную Лабораторию хими-
ческих и микроскопических ис- 
следований (Laboratorium voor 
Chemisch en Mikroskopisch On- 
derzoek), где проводил опыты и 
исследования для физических 
и юридических лиц, а также су-
дебных органов. Фактически в 
1910 г. он окончил карьеру фар-
мацевта, сосредоточившись, к 
огорчению отца, исключитель-
но на научном расследовании 
преступлений.

Для удобства работы в своей  
лаборатории и на месте совер-
шения преступлений он исполь-
зовал изобретенные им инстру-
менты. Разработал специальные 
методы химического анализа  
для оценки подозрительных  
веществ. Начал использовать 
метод ультрафиолетовой флуо- 
ресценции при идентифика-
ции и анализе спермы, мочи, бе-
лых выделений, пота и пятен  

Ко ван Ледден Хюлсебош работает  
в своей лаборатории

Лаборатория химических  
и микроскопических исследований  

Ко ван Ледден Хюлсебоша 
(Амстердам)
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крови и следов. Был разрабо-
тан метод, с помощью которо-
го удалялись чернила с бумаги, 
а в некоторых случаях удавалось 
восстановить обгоревшую бу-
магу, чтобы текст снова стал 
разборчивым.

В результате современных 
научных исследований, лабо-
ратория фактически стала цент- 
ром криминалистических иссле-
дований в Королевстве Нидер-
ландов. Ко ван Ледден Хюлсе-
бош высоко ценил и использовал 
методы фотографии в своих ис-
следованиях. Для лаборатории 
приобреталось специальное обо-
рудование из-за рубежа. Лично  
Ко ван Ледден Хюлсебошу была 
выслана необходимая лампа  
и фильтры от Марии Кюри 
для криминалистических ис- 
следований.

В 1914 г. основал первую 
школу научных исследований 
полиции и начал преподавать 
Судебную Науку (the Science  
of Forensics). В 1916 г. стал на-
учным консультантом на юриди-
ческом факультете Амстердам- 

ского университета. В 1916- 
1942 – научный советник (хи-
мик) следственного отдела по-
лиции Амстердама. В 1919 г. 
после основания школы Наци-
ональной полиции Ко ван Лед-
ден Хюлсебош привлекался к 
преподаванию как експерт по 
дактилоскопии.

В 1923 г. стал приват-доцен-
том на юридическом факультете  
Амстердамского Университета,  
где он преподавал Науку по 
расследованию преступлений 
(the Science of Criminal Inves-
tigation). Первая лекция по 
данному предмету состоялась 
4 мая 1923 г. и касалась со-
временного исследования до-
кументов (het hedendaagsch 
documentenonderzoek).

В 1929 г. был одним из основа-
телей вместе с Марком Бишоф-
фом (Marc-Alexis Bischoff), Зиг-
фридом Тюркелом (Siegfried 
Carl Türkel), Георгом Поппом 
(Georg Popp) и Эдмондом Лока-
ром (Edmond Locard) Междуна-
родной академии криминали-
стики (Académie Internationale 
de Criminalistique), которая ба-
зировалась в Вене. Был Первым 
президентом академии. Акаде-

Обучение полицейских  
Ко ван Ледден Хюлсебошем

Фундаторы Международной  
Академии Криминалистики (1929)
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мия поставила перед собой цель 
продвижения криминалисти-
ки и смежных наук, а также 
усовершенствования процесса  
обмена новыми идеями и полу-
ченным экспертным опытом.

В ходе Второй Мировой Войны 
Ко ван Ледден Хюлсебош («Herr 
Hoelsebusch» как его именовали 
в то время) отметился во время 
оккупации Нидерландов немец-
кими войсками спасением ев-
рейских семей, по-скольку смог 
убедить их в качестве судебного 
эксперта, что евреи имели иное 
происхождение, предоставив под- 
деланные им документы. Также 
отметился предоставлением не-
видимых чернил для передачи 
секретных сведений заграницу, 
чем помог противодействовать 
оккупационному режиму в Коро-
левстве Нидерландов.

После Второй Мировой Вой-
ны в 1945 г. с целью описания 
опыта своей работы по крими-

Обложка книги Ко ван Ледден  
Хюлсебоша «Сорок лет  
следственной работы»

налистическим исследованиям  
издал труд «Сорок лет след-
ственной работы» («Veertig 
jaren speurderswerk»).

1 июля 1950 г. ушел в отставку 
с пониманием того факта, что 
не подготовил себе достойной 
замены. Умер 18 апреля 1952 г.  
в  г. Амстердам (Королевство Ни- 
дерландов) от сердечного при- 
ступа.

Ко ван Ледден Хюлсебош 
был награжен монархом Нидер-
ландов Офицером Ордена Оран-
ских-Нассау за особые заслуги  
перед государством (Officer in 
the Order of Orange-Nassau). 
Также был награжден Офи-
церским Крестом Бельгийско-
го Ордена Леопольда ІІ (the 

Ко ван Ледден Хюлсебош  
осуществляет функции эксперта  

на месте происшествия (1939)  
Фото: Spaarnestad Photo
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7 Officer's Cross in the Belgian 
Order of Leopold II). В 1981 г.  
создан Нидерландский поли-
цейский музей (Nederlands 
Politiemuseum), где размеща-
ется коллекция вещественных 
доказательств («немых свиде-
телей») по уголовным делам, в 
которых Ко ван Ледден Хюлсе-
бош лично принимал участие. 
Его именем назван Амстер-
дамский центр судебной экс-

пертизы и медицины (Co van 
Ledden Hulsebosch Centrum – 
Amsterdam Center of Forensic 
Science and Medicine).

Основные труды: «Het heden-
daagsch documentenonderzoek» 
(1923), «Veertig jaren speurders-
werk» (1945).

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

М. В. Шепитько
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СЛІДЧА ТА СУДОВА ПРАКТИКА

CRIMINAL CASES STUDY

INTERNATIONAL CRIMINAL COURT’ REPORT  
ON PRELIMINARY EXAMINATION ACTIVITIES 2017*

* Звіт Міжнародного Кримінального Суду про дії з попереднього розслідування 2017.
** В межах слідчої та судової практики публікується Звіт Канцелярії Прокурора Міжнародного 
Кримінального Суду (Гаага) про дії з попереднього розслідування щодо ситуації в Україні 
(4 грудня 2017). У Звіті надруковано висновки попереднього розслідування, здійснюваного 
Канцелярією Прокурора у відповідності до поданих більше ніж 20 звернень згідно Римсь-
кого Статуту щодо подій на Майдані Незалежності, в Криму та на сході України. Документ 
містить: Історію процесу, Попередні питання щодо юрисдикції, Контекст ситуації, Ймовірні 
злочини, Дії Кацелярії Прокурора, Висновки та наступні кроки.
1 The Prosecutor of the International Criminal Court, Fatou Bensouda, opens a preliminary exami-
nation in Ukraine, 25 April 2014.

4 December 2017

UKRAINE**

Procedural History
79. The situation in Ukraine 

has been under preliminary exa- 
mination since 25 April 2014. 
The Office has received a total 
of 70 communications under ar-
ticle 15 of the Statute in relation 
to crimes alleged to have been 
committed since 21 November 
2013.

80. On 17 April 2014, the Gov-
ernment of Ukraine lodged a dec-
laration under article 12(3) of 
the Statute accepting the juris-
diction of the Court over alleged 
crimes committed on its territory 
from 21 November 2013 to 22 
February 2014.

81. On 25 April 2014, in ac-
cordance with the Office’s policy 

on preliminary examinations, the 
Prosecutor opened a preliminary 
examination of the situation in 
Ukraine relating to the so-called 
“Maidan events”1.

82. On 8 September 2015, the 
Government of Ukraine lodged a 
second declaration under article 
12 (3) of the Statute accepting 
the exercise of jurisdiction of the 
ICC in relation to alleged crimes 
committed on its territory from 
20 February 2014 onwards, with 
no end date. On 29 September, 
the Prosecutor announced, based 
on Ukraine’s second declaration 
under article 12 (3), the exten-
sion of the preliminary examina-
tion of the situation in Ukraine to 
include alleged crimes occurring 
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7 after 20 February 2014 in Crimea 
and eastern Ukraine1.

Preliminary Jurisdictional 
Issues

83. Ukraine is not a State Par-
ty to the Statute. However, pur-
suant to the two article 12(3) 
declarations lodged by the Govern- 
ment of Ukraine on 17 April 2014 
and 8 September 2015, the Court 
may exercise jurisdiction over 
Rome Statute crimes committed 
on the territory of Ukraine from 
21 November 2013 onwards.

Contextual Background
Maidan events
84. At the start of the events 

that are the subject of the Office’s 
preliminary examination, the Go- 
vernment of Ukraine was domi- 
nated by the Party of Regions, 
led by the President of Ukraine 
at the time, Viktor Yanukovych. 
Mass protests in the area of In-
dependence Square (Maidan Ne-
zalezhnosti) in Kyiv began on 21 
November 2013, prompted by the 
decision of the Ukrainian Govern-
ment not to sign an Association 
Agreement with the EU. Over 
the following weeks, the protest 
movement, which became known 
as the “Maidan” protests, contin-
ued to grow in strength and re-
portedly diversified to include 
individuals and groups who were 

1 ICC Prosecutor extends preliminary examina-
tion of the situation in Ukraine following se- 
cond article 12(3) declaration, 29 September 
2015.

generally dissatisfied with the 
Yanukovych Government and de-
manded his removal from office.

85. Violent clashes occurred at 
several points in the context of 
the demonstrations, resulting  
in injuries both to protesters 
and members of the security for- 
ces, and deaths of some protes- 
ters. Violence escalated sharp-
ly on the evening of 18 Febru-
ary 2014 when the authorities re-
portedly initiated an operation 
to attempt to clear the square of 
protesters. Scores of people were 
killed and hundreds were injured 
within the following three days. 
On 21 February 2014, under EU 
mediation, President Yanukovych 
and opposition representatives 
agreed on a new government and 
scheduled the presidential elec-
tion for May 2014. However, on 
22 February 2014, the Ukrainian 
Parliament voted to remove Presi- 
dent Yanukovych, who left the 
country that day to the Russian 
Federation.

Events in Crimea and Eastern 
Ukraine from 20 February 2014 
onwards Crimea

86. From the last days of Feb-
ruary 2014, protests against the 
new Ukrainian Government be-
gan to grow, notably in the east-
ern regions of the country and in 
Simferopol, the capital of the Au-
tonomous Republic of Crimea. On  
27 February 2014, armed and most- 
ly uniformed individuals wea- 
ring no identifying insignia seized  
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control of government buil- 
dings in Simferopol, including 
the Crimean parliament buil- 
ding. The Russian Federation 
later acknowledged that its mili- 
tary personnel had been involved 
in taking control of the Crimean 
peninsula.

87. The incorporation of Crimea 
and the city of Sevastopol into 
the Russian Federation was an-
nounced on 18 March 2014, fol-
lowing a referendum held two 
days earlier that was declared 
invalid by the interim Ukraini-
an Government and by a majori- 
ty of States of the UN General 
Assembly.

88. In 2016, the Office made 
public its assessment that the 
situation within the territory 
of Crimea and Sevastopol would 
amount to an international armed 
conflict between Ukraine and the 
Russian Federation which be-
gan at the latest on 26 February 
2014, and that the law of interna-
tional armed conflict would con-
tinue to apply after 18 March 2014 
to the extent that the situation 
within the territory of Crimea and 
Sevastopol factually amounts to an 
ongoing state of occupation1. This 
assessment, while preliminary in 
nature, provides the legal frame-
work for the Office’s ongoing anal-
ysis of information concerning 
crimes alleged to have occurred 
in the context of the situation in 
Crimea since 20 February 2014.

1 See Report on Preliminary Examination Ac-
tivities 2016, para. 158.

Eastern Ukraine
89. In parallel to events in 

Crimea, anti-government pro-
tests took place in other regions 
of Ukraine following the depar-
ture of President Yanukovych, 
most notably in the east of the 
country. The situation deteriora- 
ted rapidly into violence and on 15 
April 2014, the Ukrainian Gov-
ernment announced the start of an 
“anti-terror operation”, deploy-
ing its armed forces to the eastern 
provinces of the country. By the 
end of April, the acting Ukraini-
an President announced that the 
Ukrainian Government was no 
longer in full control of the prov-
inces of Donetsk and Luhansk, 
declared that the country was on 
“full combat alert”, and reinstat-
ed conscription to the armed forc-
es by decree. On 2 May 2014, pro-
tests in Odessa between pro-unity 
and pro-federalism supporters 
turned violent and ended in more 
than 40 deaths, mainly of pro-fed-
eralism protesters who had taken 
refuge inside a trade union build-
ing, in which a fire then started.

90. Following “referendums” 
held on 11 May 2014 that were 
deemed illegitimate by the Ukrai-
nian Government, representa-
tives of the self-proclaimed “Do-
netsk and Luhansk People’s 
Republics” (“DPR”/”LPR”) made 
declarations claiming “indepen-
dence” from Ukraine. Both the 
DPR and the LPR also appealed 
to be incorporated into the Rus-
sian Federation. Both of the self-
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recognised by the vast majority 
of States.

91. The intensity of hostili-
ties in eastern Ukraine rapid-
ly increased. In spite of sever-
al attempts to broker a lasting 
ceasefire, including the “Minsk 
II” agreement of February 2015, 
which is monitored by the Organi-
zation for Security and Co-opera-
tion in Europe (“OSCE”), multiple 
violations of the ceasefire con-
tinue to be reported daily. Fight-
ing of varying degrees of intensi-
ty, and involving the use of heavy 
military weaponry by both sides, 
has persisted for over three years.

92. During the course of the 
conflict, periods of particularly 
intense battles were reported in 
Ilovaisk (Donetsk oblast) in Au-
gust 2014 and in Debaltseve (Do-
netsk) from January to February 
2015. The increased intensity of 
fighting during these periods has 
been attributed to alleged corre-
sponding influxes of troops, vehi-
cles and weaponry from the Rus-
sian Federation to reinforce the 
positions of the armed groups.

93. In January and February 
2017, intense shelling was repor- 
ted in Avdiivka and Yasynuvata, 
on both sides of the contact line in 
Donetsk oblast, notably in built- 
up residential areas, prompting 
the UN Security Council to ex-
press in a press statement dated 
31 January 2017 “grave concern” 
over the “dangerous deteriora-
tion” in eastern Ukraine, and the 

consequent “severe impact on the 
local civilian population”.

94. In its Report on Prelimi- 
nary Examination Activities 
2016, the Office assessed that by 
30 April 2014 the level of inten-
sity of hostilities between Ukrai-
nian government forces and anti- 
government armed elements in 
eastern Ukraine had reached a 
level that would trigger the ap-
plication of the law of armed con-
flict and that the armed groups 
operating in eastern Ukraine, in-
cluding the LPR and DPR, were 
sufficiently organised to qua- 
lify as parties to a non-interna-
tional armed conflict. The Office 
also cited additional information, 
pointing to direct military en-
gagement between the respective 
armed forces of the Russian Fe- 
deration and Ukraine, suggesting 
the existence of an international 
armed conflict in eastern Ukraine 
from 14 July 2014 at the latest, 
in parallel to the non-internatio- 
nal armed conflict.

95. For the purpose of deter-
mining whether the otherwise 
non-international armed conflict 
involving Ukrainian armed for- 
ces and anti-government armed 
groups could be actually inter-
national in character, the Office 
continues to examine allegations 
that the Russian Federation has ex-
ercised overall control over armed 
groups in eastern Ukraine. The exi- 
stence of a single international  
armed conflict in eastern Ukraine 
would entail the application of  
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articles of the Statute relevant to 
armed conflict of an international 
character for the relevant period.

Alleged crimes
96. The following summary of 

alleged crimes is preliminary in 
nature and is based on publicly 
available reports and other infor-
mation received by the Office, in-
cluding during the reporting pe-
riod. The descriptions below are 
without prejudice to the identi-
fication of any further alleged 
crimes which may be made by the 
Office in the course of its analy-
sis, and should not be taken as in-
dicative of, or implying any par-
ticular legal qualifications or 
factual determinations regarding 
the alleged conduct.

Crimea
97. Alleged disappearances and 

killings: information available 
suggests that during the period 
under consideration at least 10 
people went missing and are be-
lieved to have been killed, alle- 
gedly by members of self-defence 
militias. Reportedly, some of the 
victims had openly opposed the 
new status of Crimea, while oth-
ers were members of the Crimean 
Tatar community.

98. Alleged ill-treatment: bet- 
ween March and June 2014 mem-
bers of self-defence militias are 
alleged to have ill-treated at least 
10 people who were perceived to 
be “pro-Ukrainian” activists, in-
cluding by means of beatings and 

the use of electric shocks. Ill-
treatment reportedly occurred 
at checkpoints and in irregular 
places of detention.

99. Alleged forced conscription 
of Crimean residents to serve in the 
armed forces of the Russian Fede- 
ration: reportedly, male residents 
of Crimea of conscription age were 
subjected to conscription into the 
armed forces of the Russian Fede- 
ration on two occasions – in the 
spring of 2016 and in the period 
from April to July 2017. It is al-
leged that the de facto authori-
ties threatened with legal sanc-
tions those who refused to serve. 
As a result, some men reportedly 
fled Crimea to avoid conscription 
or criminal proceedings.

100. Alleged deprivation of 
the rights of fair and regular 
trial: in at least six criminal cas-
es, it is alleged that the defen-
dants’ rights to fair and regular 
trial were not respected and that 
the trials lacked fundamental ju-
dicial guarantees.

101. Alleged transfer of part of 
the civilian population of the Rus-
sian Federation into Crimea and 
of part of the population of Crimea 
outside the territory: allegedly, the 
authorities of the Russian Feder-
ation have facilitated, through a 
number of means, the migration 
to Crimea of a significant number 
of Russian citizens, with the inten-
tion to settle there permanently. 
Furthermore, it has been reported 
that the de facto authorities trans-
ferred a certain number of prison-
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in the Russian Federation.
102. Alleged seizure of proper- 

ty: the de facto authorities in 
Crimea have reportedly taken 
measures to transfer ownership 
of all public property in Crimea 
to themselves and to seize the pri-
vate immovable property of indi-
viduals who opposed the new sta-
tus of the peninsula.

103. Alleged harassment of 
Crimean Tatar population: since 
February 2014, members of the  
Crimean Tatar population and 
other Muslims residents of 
Crimea have allegedly been sub-
jected to harassment and intimi-
dation, including through a va-
riety of measures such as house 
searches, arrests, trials, and re-
strictions to freedoms of ex-
pression, assembly and associ-
ation. Reportedly, the Mejlis, 
the highest executive body of 
the Crimean Tatar people, was 
banned from operating on the 
alleged grounds that it was an 
“extremist” organisation. Repor- 
tedly, these measures have led 
members of the Crimean Tatar 
population to flee the territory.

Eastern Ukraine
104. The Office has recorded  

more than 1,200 incidents in-
volving crimes allegedly com-
mitted since 20 February 2014 in 
the context of events in eastern 
Ukraine.

105. Killings: according to 
the OHCHR, some 10,225 people 

have been killed and 24,541 in-
jured, including members of the 
armed forces and armed groups 
and civilians, since the start of 
the conflict. Between April 2014 
and August 2017, at least 2,505 
civilians were allegedly killed in 
armed hostilities. A further 298 
civilians, including 80 children, 
were killed in the downing of the 
civilian aircraft flight MH17 on 
17 July 2014. In the same pe- 
riod, between 7,000 and 9,000 ci-
vilians were reportedly injured. 
Most civilian deaths resulted 
from the shelling of populated 
areas in both government-con-
trolled territory and areas con-
trolled by armed groups, with 
smaller numbers allegedly killed 
or injured by firearms. A num-
ber of summary executions of 
persons who were hors de com-
bat, including members of armed 
groups and of Ukrainian for- 
ces who had been captured by the 
opposing side were also alleged. 
Such incidents were attributed to 
both pro- government forces and 
armed groups.

106. Destruction of civilian ob-
jects: in the course of the conflict 
hundreds of civilian objects, in-
cluding residential properties, 
schools and kindergartens have 
allegedly been destroyed or dam-
aged, largely by shelling, in both 
government - controlled territo-
ry and areas controlled by armed 
groups. In some cases, it is alleged 
that the shelling of such objects 
was deliberate or indiscriminate 
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or that civilian buildings inclu- 
ding schools have been improper-
ly used for military purposes.

107. Detention: all sides have 
allegedly captured and detained 
both civilians and fighters of the 
opposing side in the context of 
the conflict in eastern Ukraine. 
Ukrainian security forces are al-
leged to have held both civilians 
and alleged armed group mem-
bers without due process, while 
DPR and LPR forces are alleged 
to have arbitrarily detained, and 
in many cases ill-treated, civilians 
suspected of being pro-Ukrainian 
and members of Ukrainian armed 
forces. Irregular places of deten-
tion were reportedly used by both 
pro-Ukrainian forces and anti- 
government armed groups. Several 
hundred detentions have occurred 
during the conflict and in many in-
stances those detained have been 
exchanged in mutual prisoner re-
leases by both sides, though often 
after long periods of detention.

108. Torture/ill-treatment: 
torture or ill-treatment was re-
portedly perpetrated by both sides 
in the context of the conflict, in-
volving several hundred alleged 
victims. Beatings, electric shocks 
and other forms of physical abuse, 
as well as mock executions and 
other threats causing severe psy-
chological trauma were alleged-
ly inflicted on civilians, including 
persons suspected of allegiance to 
the opposing side in the conflict, 
and on members of both Ukrainian 
armed forces and armed groups. 

In the majority of the alleged in-
cidents, torture or ill-treatment 
occurred in the context of deten-
tion, frequently in “irregular” de-
tention facilities and often during 
interrogation. Torture and ill-
treatment were reportedly used 
to attempt to extract confessions 
from detained persons or to force 
them to cooperate.

109. Sexual and gender-based 
crimes:  while there are some docu-
mented instances of alleged sexu-
al and gender-based crimes in the 
context of the conflict in eastern 
Ukraine, the information avail-
able might suffer from underre-
porting due to social and cultur-
al taboos, and a lack of support 
services for victims in conflict- 
affected areas, among other fac-
tors. The majority of documen- 
ted instances allegedly occurred 
in the context of detention and 
targeted male and female victims, 
including civilians and members 
of the armed forces and volunteer 
battalions or armed groups. These 
alleged crimes were attributed to 
both state and non-state forces. 
In several reported cases, sexual 
violence, including rape, threats 
of rape, beating of genitals and 
forced nudity were perpetrated 
in the context of interrogations.

110. Disappearance: official 
statistics suggest that more than 
15,000 persons have been repor- 
ted as “missing” in the conflict 
zone since April 2014. However, 
many of these individuals were 
believed to be dead, detained in-
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reappeared. In spite of the lack of 
clear statistics on the actual num-
ber of alleged disappearances, re-
liable sources have document-
ed several instances of alleged 
forced disappearance, the majo- 
rity of which were attributed to 
pro- government forces.

OTP Activities
111. In the past year the Office 

has continued to review and con-
sider additional information of re- 
levance to the classification of the 
situation in Crimea and eastern 
Ukraine under international law.

112. In parallel, the Office 
has continued to gather, re-
ceive and review available infor-
mation from a range of sourc-
es on alleged crimes committed 
in Crimea and Eastern Ukraine, 
as well as to review further in-
formation received related to the 
Maidan events. The Office took 
a number of steps to gather fur-
ther information on the metho- 
dology used by various sources 
and to verify the seriousness of 
information received, including 
through external verification of 
information by consulting mul- 
tiple reliable sources.

113. The Office has further 
developed its database of over 
1,200 reported incidents alleged 
to have occurred in the context of 
the situation in Eastern Ukraine. 
This database has been updated 
as additional information became 
available and provides a basis for 

the preliminary crime pattern 
analysis conducted by the Office. 
This analysis focusses on identi-
fying key features of the conflict 
and of the alleged conduct of the 
different parties, such as the most 
affected locations, time frames 
and types of targets, the diffe- 
rent modus operandi employed, 
as well as casualty figures.

114. Due to the volume of in-
formation in its possession, and 
the broad range of types of con-
duct, the Office has sought to pri-
oritise certain types of alleged 
conduct believed to be most rep-
resentative of the patterns of al-
leged crimes and to analyse a se-
lection of incidents in greater 
detail with regard to the speci- 
fic elements of crimes under the 
Statute. The alleged crimes that 
have been the subject of analysis 
by the Office to date, including 
detention-related conduct and 
shelling in eastern Ukraine, re-
quire complex factual and legal 
assessments, such as in relation 
to the conduct of hostilities and 
the applicable legal framework.

115. In its analysis, the Office 
is also considering the relevance 
of information presented by both 
parties to the proceedings that 
Ukraine initiated before the ICJ 
against the Russian Federation for 
alleged violations of the Interna-
tional Convention for the Suppres-
sion of the Financing of Terrorism 
and the International Convention 
on the Elimination of All Forms of 
Racial Discrimination.
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116. During the reporting pe-
riod, the Office continued to en-
gage with State authorities and 
intergovernmental and non-gov-
ernmental organisations in or-
der to address a range of mat-
ters relevant to the preliminary 
examination and to seek addi-
tional information to further 
inform its assessment of the al-
leged crimes and other connec- 
ted issues. For that purpose, it 
has held a number of meetings 
with relevant stakeholders both 
at the seat of the Court and dur-
ing a mission to Ukraine in April 
2017. During this mission, the 
Office held extensive consulta-
tions with the Office of the Pros-
ecutor General of Ukraine in or-
der to assess the availability of 
information relevant to the Of-
fice’s analysis. The Office also 
met with other stakeholders, in-
cluding a number of civil society 
organisations, to further verify 
the seriousness of information 
received, and discuss coopera-
tion and progress in the prelimi-
nary examination.

117. The Office is analysing ad-
ditional information related to 
the Maidan events that it has re-
ceived in 2017. The new informa-
tion is being examined with regard 
to the Office’s previous prelimi-
nary analysis that the crimes al-
legedly committed during the pe-
riod 21 November 2013 to 22 
February 2014 would not amount 
to crimes against humanity under 
the Statute.

118. In September 2017, a rep-
resentative of the Office also trav-
elled to Ukraine to participate in a 
panel discussion hosted by the In-
ternational Renaissance Founda-
tion in the margins of the Yalta 
European Strategy annual meet-
ing. The event took place before 
an audience of conference partic-
ipants, experts in international 
and Ukrainian law and other in-
terested civil society stakehold-
ers and focused on the topic of 
“Returning justice to Crimea and 
eastern Ukraine”.

Conclusion and Next Steps
119. The Office will continue to 

engage with the Ukrainian authori- 
ties, civil society and other rele-
vant stakeholders on all matters 
relevant to the preliminary exami- 
nation of the situation in Ukraine.

120. The Office will continue 
its detailed analysis of the alleged 
crimes, under the strict guidance 
of the Statute and with a view to 
reaching conclusions on jurisdic-
tional issues within a reasonable 
time frame. Given the open-end-
ed nature of Ukraine’s acceptance 
of ICC jurisdiction the Office will 
also continue to record allegations 
of crimes committed in Ukraine to 
the extent that they may fall with-
in the subject-matter jurisdiction 
of the Court. In accordance with 
its policy on preliminary examina-
tion, the Office may further gath-
er available information on rele-
vant national proceedings at this 
stage of analysis.
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НОВЕ В ЗАКОНОДАВСТВІ

NEW LEGISLATION

ЗАКОН УКРАЇНИ*

Про основні засади забезпечення кібербезпеки України**

*  Відомості Верховної Ради (ВВР), 2017, № 45, ст. 403.
** Law of Ukraine «On the basic principles of providing cyber security of Ukraine». Vidomosti 
Verkhovnoi Rady. 2017. Vol. 45.

Цей Закон визначає правові 
та організаційні основи забезпе-
чення захисту життєво важли-
вих інтересів людини і громадя-
нина, суспільства та держави, 
національних інтересів Украї-
ни у кіберпросторі, основні цілі, 
напрями та принципи держав-
ної політики у сфері кібербез- 
пеки, повноваження державних 
органів, підприємств, установ, 
організацій, осіб та громадян  
у цій сфері, основні засади коор-
динації їхньої діяльності із за-
безпечення кібербезпеки.

Стаття 1. Визначення термінів
У цьому Законі наведені ниж-

че терміни вживаються в такому 
значенні:

1) індикатори кіберзагроз –  
показники (технічні дані), що ви-
користовуються для виявлення 
та реагування на кіберзагрози;

2) інформація про інцидент 
кібербезпеки – відомості про 
обставини кіберінциденту, зо-
крема про те, які об’єкти кібер-
захисту і за яких умов зазнали 
кібератаки, які з них успішно 

виявлені, нейтралізовані, яким 
запобігли за допомогою яких за-
собів кіберзахисту, у тому числі 
з використанням яких індика-
торів кіберзагроз;

3) інцидент кібербезпеки (далі –  
кіберінцидент) – подія або ряд 
несприятливих подій ненавмис-
ного характеру (природного, тех-
нічного, технологічного, помил-
кового, у тому числі внаслідок 
дії людського фактора) та/або та-
ких, що мають ознаки можли-
вої (потенційної) кібератаки, які 
становлять загрозу безпеці сис-
тем електронних комунікацій, 
систем управління технологічни-
ми процесами, створюють імовір-
ність порушення штатного режи-
му функціонування таких систем 
(у тому числі зриву та/або блоку-
вання роботи системи, та/або не-
санкціонованого управління її 
ресурсами), ставлять під загрозу 
безпеку (захищеність) електро-
нних інформаційних ресурсів;

4) кібератака – спрямовані 
(навмисні) дії в кіберпросторі, 
які здійснюються за допомогою 
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засобів електронних комуніка-
цій (включаючи інформаційно- 
комунікаційні технології, про-
грамні, програмно-апаратні за-
соби, інші технічні та техно-
логічні засоби і обладнання) та 
спрямовані на досягнення од-
нієї або сукупності таких цілей: 
порушення конфіденційності, 
цілісності, доступності електрон- 
них інформаційних ресурсів, 
що обробляються (передаються, 
зберігаються) в комунікаційних 
та/або технологічних системах, 
отримання несанкціонованого 
доступу до таких ресурсів; по-
рушення безпеки, сталого, на-
дійного та штатного режиму 
функціонування комунікацій-
них та/або технологічних сис-
тем; використання комуніка-
ційної системи, її ресурсів та 
засобів електронних комуніка-
цій для здійснення кібератак на 
інші об’єкти кіберзахисту;

5) кібербезпека – захищеність 
життєво важливих інтересів лю-
дини і громадянина, суспільства 
та держави під час використан-
ня кіберпростору, за якої забез-
печуються сталий розвиток ін-
формаційного суспільства та 
цифрового комунікативного се-
редовища, своєчасне виявлен-
ня, запобігання і нейтралізація 
реальних і потенційних загроз 
національній безпеці України  
у кіберпросторі;

6) кіберзагроза – наявні та по-
тенційно можливі явища і чин-
ники, що створюють небезпеку 
життєво важливим національ-

ним інтересам України у кібер-
просторі, справляють негатив-
ний вплив на стан кібербезпеки 
держави, кібербезпеку та кібер-
захист її об’єктів;

7) кіберзахист – сукупність 
організаційних, правових, інже-
нерно-технічних заходів, а та-
кож заходів криптографічного 
та технічного захисту інформа-
ції, спрямованих на запобіган-
ня кіберінцидентам, виявлення 
та захист від кібератак, ліквіда-
цію їх наслідків, відновлення 
сталості і надійності функціо-
нування комунікаційних, тех-
нологічних систем;

8) кіберзлочин (комп’ютерний 
злочин) – суспільно небезпечне 
винне діяння у кіберпросторі та/
або з його використанням, від-
повідальність за яке передбаче-
на законом України про кримі-
нальну відповідальність та/або 
яке визнано злочином міжна-
родними договорами України;

9) кіберзлочинність – сукуп-
ність кіберзлочинів;

10) кібероборона – сукупність 
політичних, економічних, соці-
альних, військових, наукових, 
науково-технічних, інформацій-
них, правових, організаційних 
та інших заходів, які здійсню-
ються в кіберпросторі та спря-
мовані на забезпечення захисту 
суверенітету та обороноздатно-
сті держави, запобігання виник-
ненню збройного конфлікту та 
відсіч збройній агресії;

11) кіберпростір – середови-
ще (віртуальний простір), яке 
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снення комунікацій та/або ре-
алізації суспільних відносин, 
утворене в результаті функціо-
нування сумісних (з’єднаних) 
комунікаційних систем та за-
безпечення електронних кому-
нікацій з використанням мережі 
Інтернет та/або інших глобаль-
них мереж передачі даних;

12) кіберрозвідка – діяль-
ність, що здійснюється розвіду-
вальними органами у кіберпро-
сторі або з його використанням;

13) кібертероризм – терорис-
тична діяльність, що здійсню-
ється у кіберпросторі або з його 
використанням;

14) кібершпигунство – шпигун-
ство, що здійснюється у кіберпро-
сторі або з його використанням;

15) критична інформаційна 
інфраструктура – сукупність 
об’єктів критичної інформацій-
ної інфраструктури;

16) критично важливі об’єк-
ти інфраструктури (далі – об’єк-
ти критичної інфраструктури) –  
підприємства, установи та ор-
ганізації незалежно від форми 
власності, діяльність яких без-
посередньо пов’язана з техно-
логічними процесами та/або 
наданням послуг, що мають ве-
лике значення для економіки та 
промисловості, функціонуван-
ня суспільства та безпеки насе-
лення, виведення з ладу або по-
рушення функціонування яких 
може справити негативний 
вплив на стан національної без-
пеки і оборони України, навко-

лишнього природного середови-
ща, заподіяти майнову шкоду 
та/або становити загрозу для 
життя і здоров’я людей;

17) Національна телекомуні-
каційна мережа – сукупність спе-
ціальних телекомунікаційних 
систем (мереж), систем спеціаль-
ного зв’язку, інших комунікацій-
них систем, які використовують-
ся в інтересах органів державної 
влади та органів місцевого само-
врядування, правоохоронних ор-
ганів та військових формувань, 
утворених відповідно до закону, 
призначена для обігу (передаван-
ня, приймання, створення, оброб- 
лення, зберігання) та захисту на-
ціональних інформаційних ре-
сурсів, забезпечення захищених 
електронних комунікацій, на-
дання спектра сучасних захище-
них інформаційно-комунікацій-
них (мультисервісних) послуг в 
інтересах здійснення управління 
державою у мирний час, в умовах 
надзвичайного стану та в особ- 
ливий період, та яка є мережею 
(системою) подвійного призна-
чення з використанням частини 
її ресурсу для надання послуг, 
зокрема з кіберзахисту, іншим 
споживачам;

18) національні електронні 
інформаційні ресурси (далі – на-
ціональні інформаційні ресур-
си) – систематизовані електронні 
інформаційні ресурси, які міс-
тять інформацію незалежно від 
виду, змісту, форми, часу і міс-
ця її створення (включаючи пуб- 
лічну інформацію, державні ін-
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формаційні ресурси та іншу ін-
формацію), призначену для за-
доволення життєво важливих 
суспільних потреб громадянина, 
особи, суспільства і держави. Під 
електронними інформаційними 
ресурсами розуміється будь-яка 
інформація, що створена, запи-
сана, оброблена або збережена у 
цифровій чи іншій нематеріаль-
ній формі за допомогою електрон- 
них, магнітних, електромагніт-
них, оптичних, технічних, про-
грамних або інших засобів;

19) об’єкт критичної інфор-
маційної інфраструктури – ко-
мунікаційна або технологічна 
система об’єкта критичної інф-
раструктури, кібератака на яку 
безпосередньо вплине на стале 
функціонування такого об’єкта 
критичної інфраструктури;

20) система управління техно-
логічними процесами (далі – тех-
нологічна система) – автомати-
зована або автоматична система, 
яка є сукупністю обладнання, за-
собів, комплексів та систем об-
робки, передачі та приймання, 
призначена для організаційно-
го управління та/або управлін-
ня технологічними процесами 
(включаючи промислове, елек-
тронне, комунікаційне обладнан-
ня, інші технічні та технологічні 
засоби) незалежно від наявності 
доступу системи до мережі Інтер-
нет та/або інших глобальних ме-
реж передачі даних;

21) системи електронних ко-
мунікацій (далі – комунікаційні 
системи) – системи передаван-

ня, комутації або маршрутиза-
ції, обладнання та інші ресурси 
(включаючи пасивні мережеві 
елементи, які дають змогу пе-
редавати сигнали за допомогою 
проводових, радіо-, оптичних 
або інших електромагнітних за-
собів, мережі мобільного, су-
путникового зв’язку, електрич-
ні кабельні мережі в частині, 
в якій вони використовуються 
для цілей передачі сигналів), 
що забезпечують електронні 
комунікації (передачу елек-
тронних інформаційних ресур-
сів), у тому числі засоби і при-
строї зв’язку, комп’ютери, інша 
комп’ютерна техніка, інформа-
ційно-телекомунікаційні систе-
ми, які мають доступ до мережі 
Інтернет та/або інших глобаль-
них мереж передачі даних.

Терміни «національна без-
пека», «національні інтереси», 
«загрози національній безпе-
ці» вживаються в цьому Законі 
у значенні, визначеному Зако-
ном України «Про основи націо- 
нальної безпеки України».

Стаття 2. Принципи застосу-
вання Закону

1. Цей Закон не поширюєть-
ся на:

1) відносини та послуги, по- 
в’язані із змістом інформації,  
що обробляється (передається, 
зберігається) в комунікаційних 
та/або в технологічних системах;

2) діяльність, пов’язану із 
захистом інформації, що ста-
новить державну таємницю, 
комунікаційні та технологічні  
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оброблення;

3) соціальні мережі, при-
ватні електронні інформацій-
ні ресурси в мережі Інтернет 
(включаючи блог-платформи, 
відеохостинги, інші веб-ресур-
си), якщо такі інформаційні ре-
сурси не містять інформацію, 
необхідність захисту якої вста-
новлена законом, відносини та 
послуги, пов’язані з функціону-
ванням таких мереж і ресурсів;

4) комунікаційні системи, які 
не взаємодіють з публічними ме-
режами електронних комунікацій 
(електронними мережами загаль-
ного користування), не підключе-
ні до мережі Інтернет та/або інших 
глобальних мереж передачі даних 
(крім технологічних систем).

2. Застосування законодав-
ства у сфері кібербезпеки та прий- 
няття суб’єктами владних пов- 
новажень рішень на виконання 
норм цього Закону здійснюють-
ся з додержанням принципів:

1) мінімально необхідного ре-
гулювання, згідно з яким рішен-
ня (заходи) суб’єктів владних 
повноважень повинні бути не-
обхідними і мінімально достат-
німи для досягнення мети і зав- 
дань, визначених цим Законом;

2) об’єктивності та правової 
визначеності, максимально мож-
ливого застосування національ-
ного та міжнародного права щодо 
повноважень і обов’язків дер-
жавних органів, підприємств, 
установ, організацій, громадян 
у сфері кібербезпеки;

3) забезпечення захисту прав 
користувачів комунікаційних 
систем та/або споживачів по-
слуг електронних комуніка-
цій, та/або послуг із захисту ін-
формації, кіберзахисту, у тому 
числі прав щодо невтручання у 
приватне життя і захисту персо-
нальних даних;

4) прозорості, згідно з яким 
рішення (заходи) суб’єктів влад-
них повноважень мають бути 
належним чином обґрунтовані 
та повідомлені суб’єктам, яких 
вони стосуються, до набрання 
ними чинності (їх застосування);

5) збалансованості вимог та 
відповідальності, згідно з яким 
має бути забезпечено баланс між 
встановленням відповідальності 
за невиконання вимог кібербез-
пеки та кіберзахисту, а також 
за запровадження надмірних 
вимог та обмежень;

6) недискримінації, згідно з 
яким рішення, дії та бездіяльність 
суб’єктів владних повноважень не 
можуть призводити до юридично-
го або фактичного обсягу прав та 
обов’язків особи, який є:

– відмінним від обсягу прав та 
обов’язків інших осіб у подібних 
ситуаціях, якщо тільки така від-
мінність не є необхідною та мі-
німально достатньою для задо-
волення загальносуспільного 
інтересу;

– таким, як і обсяг прав та 
обов’язків інших осіб у непо-
дібних ситуаціях, якщо така 
однаковість не є необхідною 
та мінімально достатньою для  
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задоволення загальносуспіль-
ного інтересу;

7) еквівалентності вимог до 
забезпечення кібербезпеки об’єк-
тів критичної інфраструктури, 
згідно з яким застосування пра-
вових норм повинно бути яко-
мога більш рівнозначним щодо 
кіберзахисту комунікаційних 
та технологічних систем об’єк-
тів критичної інфраструктури, 
що належать до одного сектору 
економіки та/або які здійсню-
ють аналогічні функції.

Зазначені принципи застосо-
вуються без переваги будь-яко-
го з них з урахуванням мети і 
завдань цього Закону.

Стаття 3. Правові основи за- 
безпечення кібербезпеки України

1. Правову основу забезпе-
чення кібербезпеки України ста-
новлять Конституція України, 
закони України щодо основ наці-
ональної безпеки, засад внутріш-
ньої і зовнішньої політики, елек-
тронних комунікацій, захисту 
державних інформаційних ре-
сурсів та інформації, вимога щодо 
захисту якої встановлена зако-
ном, цей та інші закони України, 
Конвенція про кіберзлочинність, 
інші міжнародні договори, зго-
да на обов’язковість яких надана 
Верховною Радою України, ука-
зи Президента України, акти Ка-
бінету Міністрів України, а та-
кож інші нормативно-правові 
акти, що приймаються на вико-
нання законів України.

2. Якщо міжнародним дого-
вором України, згоду на обов’яз-

ковість якого надано Верхов-
ною Радою України, передбачено 
інші правила, ніж встановлені 
цим Законом, застосовуються по-
ложення міжнародного договору 
України.

Стаття 4. Об’єкти кібербез- 
пеки та кіберзахисту

1. Об’єктами кібербезпеки є:
1) конституційні права і сво-

боди людини і громадянина;
2) суспільство, сталий розви-

ток інформаційного суспільства 
та цифрового комунікативного 
середовища;

3) держава, її конституційний 
лад, суверенітет, територіальна 
цілісність і недоторканність;

4) національні інтереси в усіх 
сферах життєдіяльності особи, 
суспільства та держави;

5) об’єкти критичної інфра- 
структури.

2. Об’єктами кіберзахисту є:
1) комунікаційні системи всіх 

форм власності, в яких обробля-
ються національні інформаційні 
ресурси та/або які використову-
ються в інтересах органів держав-
ної влади, органів місцевого само-
врядування, правоохоронних 
органів та військових формувань, 
утворених відповідно до закону;

2) об’єкти критичної інфор-
маційної інфраструктури;

3) комунікаційні системи, 
які використовуються для за- 
доволення суспільних потреб 
та/або реалізації правовідно- 
син у сферах електронного  
урядування, електронних дер- 
жавних послуг, електронної  
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ментообігу.
3. Порядок формування пере-

ліку об’єктів критичної інфор-
маційної інфраструктури, пере- 
лік таких об’єктів та порядок 
їх внесення до державного реє-
стру об’єктів критичної інфор-
маційної інфраструктури, а та-
кож порядок формування та 
забезпечення функціонування  
державного реєстру об’єктів 
критичної інформаційної інф-
раструктури затверджуються 
Кабінетом Міністрів України.

Повноваження щодо форму-
вання та забезпечення функціо-
нування реєстру об’єктів кри- 
тичної інформаційної інфра-
структури у банківській системі 
України покладаються на Націо-
нальний банк України.

Стаття 5. Суб’єкти забезпе-
чення кібербезпеки

1. Координація діяльності  
у сфері кібербезпеки як складо-
вої національної безпеки Укра-
їни здійснюється Президентом 
України через очолювану ним 
Раду національної безпеки і 
оборони України.

2. Національний координаці-
йний центр кібербезпеки як ро-
бочий орган Ради національної 
безпеки і оборони України здійс-
нює координацію та контроль за 
діяльністю суб’єктів сектору без-
пеки і оборони, які забезпечують 
кібербезпеку, вносить Президен-
тові України пропозиції щодо 
формування та уточнення Стра-
тегії кібербезпеки України.

3. Кабінет Міністрів України  
забезпечує формування та реалі-
зацію державної політики у сфе-
рі кібербезпеки, захист прав і 
свобод людини і громадянина, 
національних інтересів Украї-
ни у кіберпросторі, боротьбу з кі-
берзлочинністю; організовує та 
забезпечує необхідними сила-
ми, засобами і ресурсами функ-
ціонування національної систе-
ми кібербезпеки; формує вимоги 
та забезпечує функціонування 
системи аудиту інформаційної 
безпеки на об’єктах критичної 
інфраструктури (крім об’єктів 
критичної інфраструктури у бан-
ківській системі України).

4. Суб’єктами, які безпосе-
редньо здійснюють у межах 
своєї компетенції заходи із за-
безпечення кібербезпеки, є:

1) міністерства та інші цент- 
ральні органи виконавчої влади;

2) місцеві державні адміні- 
страції;

3) органи місцевого самовря- 
дування;

4) правоохоронні, розвіду-
вальні і контррозвідувальні орга-
ни, суб’єкти оперативно-розшу-
кової діяльності;

5) Збройні Сили України, інші 
військові формування, утворені 
відповідно до закону;

6) Національний банк України;
7) підприємства, установи та 

організації, віднесені до об’єк-
тів критичної інфраструктури;

8) суб’єкти господарювання,  
громадяни України та об’єднан-
ня громадян, інші особи, які про-
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вадять діяльність та/або надають 
послуги, пов’язані з національни-
ми інформаційними ресурсами, 
інформаційними електронними 
послугами, здійсненням електрон- 
них правочинів, електронними 
комунікаціями, захистом інфор-
мації та кіберзахистом.

5. Суб’єкти забезпечення кі- 
бербезпеки у межах своєї ком- 
петенції:

1) здійснюють заходи щодо 
запобігання використанню кі-
берпростору у воєнних, розвіду-
вально-підривних, терористич-
них та інших протиправних і 
злочинних цілях;

2) здійснюють виявлення і ре-
агування на кіберінциденти та кі-
бератаки, усунення їх наслідків;

3) здійснюють інформацій-
ний обмін щодо реалізованих та 
потенційних кіберзагроз;

4) розробляють і реалізують 
запобіжні, організаційні, освітні 
та інші заходи у сфері кібербезпе-
ки, кібероборони та кіберзахисту;

5) забезпечують проведення 
аудиту інформаційної безпеки, 
у тому числі на підпорядкова-
них об’єктах та об’єктах, що на-
лежать до сфери їх управління;

6) здійснюють інші заходи із 
забезпечення розвитку та безпе-
ки кіберпростору.

Стаття 6. Об’єкти критичної 
інфраструктури

1. До об’єктів критичної інф-
раструктури можуть бути відне-
сені підприємства, установи та 
організації незалежно від фор-
ми власності, які:

1) провадять діяльність та на-
дають послуги в галузях енерге-
тики, хімічної промисловості, 
транспорту, інформаційно-кому-
нікаційних технологій, електрон- 
них комунікацій, у банківсько-
му та фінансовому секторах;

2) надають послуги у сферах 
життєзабезпечення населення, 
зокрема у сферах централізова-
ного водопостачання, водовідве-
дення, постачання електричної 
енергії і газу, виробництва про-
дуктів харчування, сільського 
господарства, охорони здоров’я;

3) є комунальними, аварій-
ними та рятувальними служба-
ми, службами екстреної допо-
моги населенню;

4) включені до переліку під-
приємств, що мають стратегічне 
значення для економіки і безпе-
ки держави;

5) є об’єктами потенційно не- 
безпечних технологій і вироб- 
ництв.

2. Критерії та порядок відне-
сення об’єктів до об’єктів кри-
тичної інфраструктури, перелік 
таких об’єктів, загальні вимоги 
до їх кіберзахисту, у тому чис-
лі щодо застосування індика-
торів кіберзагроз, та вимоги до 
проведення незалежного аудиту 
інформаційної безпеки затвер-
джуються Кабінетом Міністрів 
України, а в банківській сис-
темі України – Національним 
банком України.

3. Вимоги і порядок проведен-
ня незалежного аудиту інфор-
маційної безпеки на об’єктах  
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новлюються відповідними норма-
тивно-правовими актами з аудиту 
інформаційної безпеки, що за-
тверджуються Кабінетом Міні-
стрів України.

Розроблення нормативно-пра-
вових актів з незалежного аудиту 
інформаційної безпеки на об’єк-
тах критичної інфраструктури 
здійснюється на основі міжна-
родних стандартів, стандартів 
Європейського Союзу та НАТО  
з обов’язковим залученням 
представників основних суб’єк-
тів національної системи кібер-
безпеки, наукових установ, не-
залежних аудиторів та експертів 
у сфері кібербезпеки, громад-
ських організацій.

4. Відповідальність за забез-
печення кіберзахисту комуніка-
ційних і технологічних систем 
об’єктів критичної інфраструк-
тури, захисту технологічної ін-
формації відповідно до вимог 
законодавства, за невідкладне ін-
формування урядової команди 
реагування на комп’ютерні над-
звичайні події України CERT-UA  
про інциденти кібербезпеки, за 
організацію проведення неза-
лежного аудиту інформаційної 
безпеки на таких об’єктах покла-
дається на власників та/або ке-
рівників підприємств, установ та 
організацій, віднесених до об’єк-
тів критичної інфраструктури.

5. Обмін інформацією про 
інциденти кібербезпеки, що 
містить персональні дані, здій- 
снюється з дотриманням вимог 

Закону України «Про захист 
персональних даних».

Стаття 7. Принципи забезпе-
чення кібербезпеки

1. Забезпечення кібербезпе-
ки в Україні ґрунтується на 
принципах:

1) верховенства права, закон-
ності, поваги до прав людини і 
основоположних свобод та їх за-
хисту в порядку, визначеному 
законом;

2) забезпечення національ-
них інтересів України;

3) відкритості, доступності, 
стабільності та захищеності кі-
берпростору, розвитку мережі 
Інтернет та відповідальних дій 
у кіберпросторі;

4) державно-приватної взає-
модії, широкої співпраці з гро-
мадянським суспільством у 
сфері кібербезпеки та кіберза-
хисту, зокрема шляхом обмі-
ну інформацією про інциденти 
кібербезпеки, реалізації спіль-
них наукових та дослідниць-
ких проектів, навчання та під-
вищення кваліфікації кадрів  
у цій сфері;

5) пропорційності та адек-
ватності заходів кіберзахисту 
реальним та потенційним ри-
зикам, реалізації невід’ємно-
го права держави на самозахист 
відповідно до норм міжнародно-
го права у разі вчинення агре-
сивних дій у кіберпросторі;

6) пріоритетності запобіжних 
заходів;

7) невідворотності покарання 
за вчинення кіберзлочинів;
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8) пріоритетного розвитку та 
підтримки вітчизняного науко-
вого, науково-технічного та ви-
робничого потенціалу;

9) міжнародного співробіт- 
ництва з метою зміцнення взаєм-
ної довіри у сфері кібербезпеки 
та вироблення спільних підходів 
у протидії кіберзагрозам, консо-
лідації зусиль у розслідуванні та 
запобіганні кіберзлочинам, не-
допущення використання кібер-
простору в терористичних, воєн-
них, інших протиправних цілях;

10) забезпечення демокра-
тичного цивільного контролю за 
утвореними відповідно до зако-
нів України військовими фор-
муваннями та правоохорон-
ними органами, що провадять 
діяльність у сфері кібербезпеки.

Стаття 8. Національна систе-
ма кібербезпеки

1. Національна система кі-
бербезпеки є сукупністю суб’єк-
тів забезпечення кібербезпеки 
та взаємопов’язаних заходів по-
літичного, науково-технічного, 
інформаційного, освітнього ха-
рактеру, організаційних, право-
вих, оперативно-розшукових, 
розвідувальних, контррозвіду-
вальних, оборонних, інженер-
но-технічних заходів, а також 
заходів криптографічного і тех-
нічного захисту національних 
інформаційних ресурсів, кібер-
захисту об’єктів критичної ін-
формаційної інфраструктури.

2. Основними суб’єктами на-
ціональної системи кібербезпеки 
є Державна служба спеціально-

го зв’язку та захисту інформації 
України, Національна поліція 
України, Служба безпеки Украї-
ни, Міністерство оборони Украї- 
ни та Генеральний штаб Зброй-
них Сил України, розвідуваль-
ні органи, Національний банк 
України, які відповідно до Кон-
ституції і законів України вико-
нують в установленому порядку 
такі основні завдання:

1) Державна служба спеці-
ального зв’язку та захисту ін-
формації України забезпечує 
формування та реалізацію дер-
жавної політики щодо захис- 
ту у кіберпросторі державних 
інформаційних ресурсів та ін-
формації, вимога щодо захи-
сту якої встановлена законом, 
кіберзахисту об’єктів критич-
ної інформаційної інфраструк-
тури, здійснює державний кон-
троль у цих сферах; координує 
діяльність інших суб’єктів за-
безпечення кібербезпеки щодо 
кіберзахисту; забезпечує ство-
рення та функціонування На-
ціональної телекомунікаційної  
мережі, впровадження організа- 
ційно-технічної моделі кіберза-
хисту; здійснює організаційно- 
технічні заходи із запобігання, 
виявлення та реагування на кі-
берінциденти і кібератаки та 
усунення їх наслідків; інфор-
мує про кіберзагрози та відпо-
відні методи захисту від них; за-
безпечує впровадження аудиту 
інформаційної безпеки на об’єк-
тах критичної інфраструктури, 
встановлює вимоги до аудиторів  



A First Printed Criminalist № 15/2017

106
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

5
/2

0
1

7 інформаційної безпеки, визна-
чає порядок їх атестації (пере- 
атестації); координує, організо-
вує та проводить аудит захище-
ності комунікаційних і техноло-
гічних систем об’єктів критичної 
інфраструктури на вразливість; 
забезпечує функціонування Дер-
жавного центру кіберзахисту, 
урядової команди реагування на 
комп’ютерні надзвичайні події 
України CERT-UA;

2) Національна поліція Ук- 
раїни забезпечує захист прав і 
свобод людини і громадянина, 
інтересів суспільства і держа-
ви від злочинних посягань у кі-
берпросторі; здійснює заходи із 
запобігання, виявлення, при-
пинення та розкриття кіберзло-
чинів, підвищення поінформо-
ваності громадян про безпеку  
в кіберпросторі;

3) Служба безпеки України  
здійснює запобігання, виявлен-
ня, припинення та розкриття 
злочинів проти миру і безпеки 
людства, які вчиняються у кі-
берпросторі; здійснює контр- 
розвідувальні та оперативно- 
розшукові заходи, спрямовані 
на боротьбу з кібертероризмом 
та кібершпигунством, неглас-
но перевіряє готовність об’єк-
тів критичної інфраструкту-
ри до можливих кібератак та 
кіберінцидентів; протидіє кі-
берзлочинності, наслідки якої 
можуть створити загрозу жит-
тєво важливим інтересам дер-
жави; розслідує кіберінциденти 
та кібератаки щодо державних 

електронних інформаційних ре-
сурсів, інформації, вимога щодо 
захисту якої встановлена зако-
ном, критичної інформаційної 
інфраструктури; забезпечує ре-
агування на кіберінциденти у 
сфері державної безпеки;

4) Міністерство оборони Укра-
їни, Генеральний штаб Зброй-
них Сил України відповідно до 
компетенції здійснюють заходи 
з підготовки держави до відбит-
тя воєнної агресії у кіберпросторі 
(кібероборони); здійснюють вій-
ськову співпрацю з НАТО та ін-
шими суб’єктами оборонної сфе-
ри щодо забезпечення безпеки 
кіберпростору та спільного за-
хисту від кіберзагроз; впрова-
джують заходи із забезпечення 
кіберзахисту критичної інформа-
ційної інфраструктури в умовах 
надзвичайного і воєнного стану;

5) розвідувальні органи Ук- 
раїни здійснюють розвідуваль-
ну діяльність щодо загроз на-
ціональній безпеці України у 
кіберпросторі, інших подій і об-
ставин, що стосуються сфери 
кібербезпеки;

6) Національний банк Украї-
ни визначає порядок, вимоги та 
заходи із забезпечення кіберза-
хисту та інформаційної безпе-
ки у банківській системі Укра-
їни та для суб’єктів переказу 
коштів, здійснює контроль за їх 
виконанням; створює центр кі-
берзахисту Національного бан-
ку України, забезпечує функці-
онування системи кіберзахисту 
у банківській системі Украї-
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ни; забезпечує проведення оці-
нювання стану кіберзахисту та 
аудиту інформаційної безпеки 
на об’єктах критичної інфра-
структури у банківській систе-
мі України.

3. Функціонування націо-
нальної системи кібербезпеки 
забезпечується шляхом:

1) вироблення і оперативної 
адаптації державної політики у 
сфері кібербезпеки, спрямова-
ної на розвиток кіберпростору, 
досягнення сумісності з відпо-
відними стандартами Європей-
ського Союзу та НАТО;

2) створення нормативно-пра-
вової та термінологічної бази у 
сфері кібербезпеки, гармоніза-
ції нормативних документів у 
сфері електронних комуніка-
цій, захисту інформації, інфор-
маційної безпеки та кібербезпе-
ки відповідно до міжнародних 
стандартів, зокрема стандартів 
Європейського Союзу та НАТО;

3) встановлення обов’язко-
вих вимог інформаційної без-
пеки об’єктів критичної інфор-
маційної інфраструктури, у тому 
числі під час їх створення, введен-
ня в експлуатацію, експлуатації 
та модернізації з урахуванням 
міжнародних стандартів та спе-
цифіки галузі, до якої належать 
відповідні об’єкти критичної ін-
формаційної інфраструктури;

4) формування конкурентно-
го середовища у сфері електрон- 
них комунікацій, надання по-
слуг із захисту інформації та 
кіберзахисту;

5) залучення експертного по-
тенціалу наукових установ, про-
фесійних та громадських об’єд-
нань до підготовки проектів 
концептуальних документів у 
сфері кібербезпеки;

6) проведення навчань щодо 
дій у разі надзвичайних ситуацій 
та інцидентів у кіберпросторі;

7) функціонування системи 
аудиту інформаційної безпеки, 
запровадження кращих світо-
вих практик і міжнародних стан-
дартів з питань кібербезпеки та 
кіберзахисту;

8) розвитку мережі команд 
реагування на комп’ютерні над-
звичайні події;

9) розвитку та вдосконален-
ня системи технічного і крипто-
графічного захисту інформації;

10) забезпечення дотримання 
вимог законодавства щодо захисту  
державних інформаційних ре-
сурсів та інформації;

11) створення та забезпечен-
ня функціонування Національ-
ної телекомунікаційної мережі;

12) обміну інформацією про 
інциденти кібербезпеки між 
суб’єктами забезпечення кібер-
безпеки у порядку, визначено-
му законодавством;

13) впровадження єдиної (уні- 
версальної) системи індикаторів 
кіберзагроз з урахуванням між-
народних стандартів з питань кі-
бербезпеки та кіберзахисту;

14) підготовки фахівців освіт-
ньо-кваліфікаційних рівнів бака-
лавра і магістра за державним за-
мовленням в обсязі, необхідному 
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7 для задоволення потреб держав-
ного сектору економіки, а також 
за небюджетні кошти, у тому 
числі для підвищення кваліфі-
кації та проведення обов’язкової 
періодичної атестації (переатес-
тації) персоналу, відповідально-
го за забезпечення кібербезпеки 
об’єктів критичної інфраструк-
тури, з урахуванням міжнарод-
них стандартів;

15) впровадження організа-
ційно-технічної моделі націо-
нальної системи кібербезпеки 
як комплексу заходів, сил і за-
собів кіберзахисту, спрямова-
них на оперативне (кризове) 
реагування на кібератаки та кі-
берінциденти, впровадження 
контрзаходів, спрямованих на 
мінімізацію вразливості кому-
нікаційних систем;

16) встановлення вимог (пра-
вил, настанов) щодо безпечного 
використання мережі Інтернет 
та надання електронних послуг 
державними органами;

17) державно-приватної взає-
модії у запобіганні кіберзагрозам 
об’єктам критичної інфраструк-
тури, реагуванні на кібератаки та 
кіберінциденти, усуненні їх на-
слідків, зокрема в умовах кри-
зових ситуацій, надзвичайно-
го і воєнного стану, в особливий 
період;

18) періодичного проведення 
огляду національної системи кі-
бербезпеки, розроблення інди-
каторів стану кібербезпеки;

19) стратегічного плануван-
ня та програмно-цільового за-

безпечення у сфері розвитку 
електронних комунікацій, ін-
формаційних технологій, захи-
сту інформації та кіберзахисту;

20) розвитку міжнародного 
співробітництва у сфері кібербез-
пеки, підтримки міжнародних 
ініціатив у сфері кібербезпеки, 
що відповідають національним 
інтересам України, поглиблен-
ня співпраці України з Європей-
ським Союзом та НАТО з метою 
посилення спроможності Украї-
ни у сфері кібербезпеки, участі у 
заходах із зміцнення довіри при 
використанні кіберпростору, що 
проводяться під егідою Органі-
зації з безпеки і співробітництва 
в Європі;

21) здійснення оперативно- 
розшукових, розвідувальних, 
контррозвідувальних та інших 
заходів, спрямованих на за-
побігання, виявлення, припи-
нення та розкриття злочинів 
проти миру і безпеки людства, 
які вчиняються з використан-
ням кіберпростору, розсліду-
вання, переслідування, опера-
тивного реагування та протидії 
кіберзлочинності, розвідуваль-
но-підривній, терористичній та 
іншій діяльності у кіберпросто-
рі, що завдає шкоди інтересам 
України, використанню мережі 
Інтернет у воєнних цілях;

22) здійснення воєнно-полі-
тичних, військово-технічних 
та інших заходів для розширен-
ня можливостей Воєнної органі-
зації держави, сектору безпеки і 
оборони з використанням кібер-
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простору, створення і розвит-
ку сил, засобів та інструментів 
можливої відповіді на агресію у 
кіберпросторі, яка може засто-
совуватися як засіб стримуван-
ня воєнних конфліктів та загроз 
з використанням кіберпростору;

23) обмеження участі у за-
ходах із забезпечення інформа-
ційної безпеки та кібербезпеки 
будь-яких суб’єктів господа-
рювання, які перебувають під 
контролем держави, визнаної 
Верховною Радою України дер-
жавою-агресором, або держав 
та осіб, стосовно яких діють 
спеціальні економічні та інші 
обмежувальні заходи (санкції), 
прийняті на національному або 
міжнародному рівні внаслідок 
агресії щодо України, а також 
обмеження використання про-
дукції, технологій та послуг та-
ких суб’єктів для забезпечення 
технічного та криптографічно-
го захисту державних інформа-
ційних ресурсів, посилення дер-
жавного контролю в цій сфері;

24) розвитку системи контр- 
розвідувального забезпечен-
ня кібербезпеки, призначеної 
для запобігання, своєчасного 
виявлення та протидії зовніш-
нім і внутрішнім загрозам без-
пеці України з використанням 
кіберпростору; усунення умов, 
що їм сприяють, та причин їх 
виникнення;

25) проведення розвідуваль-
них заходів із виявлення та про-
тидії загрозам національній без-
пеці України у кіберпросторі, 

виявлення інших подій і об-
ставин, що стосуються сфери 
кібербезпеки.

4. Порядок функціонування 
Національної телекомунікацій-
ної мережі, критерії, правила 
та вимоги щодо надання послуг, 
їх тарифікації для користувачів 
бюджетної сфери, відшкодуван-
ня витрат державного бюдже-
ту на утримання Національної 
телекомунікаційної мережі за-
тверджуються Кабінетом Міні-
стрів України.

5. Впровадження організацій-
но-технічної моделі кібербезпеки 
як складової національної сис-
теми кібербезпеки здійснюється 
Державним центром кіберзахи-
сту, який забезпечує створення 
та функціонування основних 
складових системи захищеного  
доступу державних органів до 
мережі Інтернет, системи ан-
тивірусного захисту національ-
них інформаційних ресурсів, 
аудиту інформаційної безпеки 
та стану кіберзахисту об’єктів 
критичної інформаційної ін- 
фраструктури, системи виявлен-
ня вразливостей і реагування на 
кіберінциденти та кібератаки 
щодо об’єктів кіберзахисту, сис-
теми взаємодії команд реагуван-
ня на комп’ютерні надзвичайні 
події, а також у взаємодії з ін-
шими суб’єктами забезпечення 
кібербезпеки розробляє сценарії 
реагування на кіберзагрози, за-
ходи щодо протидії таким загро-
зам, програми та методики про-
ведення кібернавчань.
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7 Стаття 9. Урядова команда ре-
агування на комп’ютерні надзви-
чайні події України CERT-UA

1. Завданнями CERT-UA є:
1) накопичення та проведен-

ня аналізу даних про кіберінци-
денти, ведення державного реє-
стру кіберінцидентів;

2) надання власникам об’єк-
тів кіберзахисту практичної до-
помоги з питань запобігання, 
виявлення та усунення наслід-
ків кіберінцидентів щодо цих 
об’єктів;

3) організація та проведен-
ня практичних семінарів з пи-
тань кіберзахисту для суб’єк- 
тів національної системи кібер-
безпеки та власників об’єктів 
кіберзахисту;

4) підготовка та розміщення 
на своєму офіційному веб-сай-
ті рекомендацій щодо проти-
дії сучасним видам кібератак та 
кіберзагроз;

5) взаємодія з правоохорон-
ними органами, забезпечення їх 
своєчасного інформування про 
кібератаки;

6) взаємодія з іноземними та 
міжнародними організаціями з 
питань реагування на кіберін-
циденти, зокрема в рамках уча-
сті у Форумі команд реагуван-
ня на інциденти безпеки FIRST 
із сплатою щорічних членських 
внесків;

7) взаємодія з українськими  
командами реагування на 
комп’ютерні надзвичайні події, 
а також іншими підприємства-
ми, установами та організація-

ми незалежно від форми влас-
ності, які провадять діяльність, 
пов’язану із забезпеченням без-
пеки кіберпростору;

8) опрацювання отриманої 
від громадян інформації про 
кіберінциденти щодо об’єктів 
кіберзахисту;

9) сприяння державним ор-
ганам, органам місцевого само-
врядування, військовим форму-
ванням, утвореним відповідно 
до закону, підприємствам, уста-
новам та організаціям незалеж-
но від форми власності, а також 
громадянам України у вирішен-
ні питань кіберзахисту та про-
тидії кіберзагрозам.

2. Забезпечення функціону-
вання CERT-UA здійснює Дер-
жавна служба спеціального 
зв’язку та захисту інформації 
України у межах штатної чи-
сельності та виділених обсягів 
фінансування.

Стаття 10. Державно-приват-
на взаємодія у сфері кібербезпеки

1. Державно-приватна взаємо- 
дія у сфері кібербезпеки здій- 
снюється шляхом:

1) створення системи своє-
часного виявлення, запобігання 
та нейтралізації кіберзагроз, у 
тому числі із залученням волон-
терських організацій;

2) підвищення цифрової гра-
мотності громадян та культури 
безпекового поводження в кібер-
просторі, комплексних знань, 
навичок і вмінь, необхідних для 
підтримки цілей кібербезпеки, 
реалізації державних і громад-
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ських проектів з підвищення рів-
ня обізнаності суспільства щодо 
кіберзагроз та кіберзахисту;

3) обміну інформацією між дер-
жавними органами, приватним 
сектором і громадянами щодо кі-
берзагроз об’єктам критичної ін- 
фраструктури, інших кіберзагроз, 
кібератак та кіберінцидентів;

4) партнерства та коорди-
нації команд реагування на 
комп’ютерні надзвичайні події;

5) залучення експертного по-
тенціалу, наукових установ, про-
фесійних об’єднань та громад-
ських організацій до підготовки 
ключових галузевих проектів та 
нормативних документів у сфе-
рі кібербезпеки;

6) надання консультативної 
та практичної допомоги з пи-
тань реагування на кібератаки;

7) формування ініціатив та 
створення авторитетних кон-
сультаційних пунктів для грома-
дян, представників промисловос-
ті та бізнесу з метою забезпечення 
безпеки в мережі Інтернет;

8) запровадження механізму 
громадського контролю ефек-
тивності заходів із забезпечен-
ня кібербезпеки;

9) періодичного проведення 
національного саміту з профе-
сійними постачальниками біз-
нес-послуг, включаючи стра-
ховиків, аудиторів, юристів, 
визначення їхньої ролі у спри-
янні кращому управлінню ри-
зиками у сфері кібербезпеки;

10) створення системи під-
готовки кадрів та підвищення 

компетентності фахівців різ-
них сфер діяльності з питань 
кібербезпеки;

11) тісної взаємодії з фізич-
ними особами, громадськими та  
волонтерськими організаціями,  
ІТ-компаніями з метою вико-
нання заходів кібероборони в 
кіберпросторі.

2. Державно-приватна взає-
модія у сфері кібербезпеки за-
стосовується з урахуванням 
встановлених законодавством 
особливостей правового режи-
му щодо окремих об’єктів та ок-
ремих видів діяльності.

Стаття 11. Сприяння суб’єк-
там забезпечення кібербезпеки 
України

Державні органи та органи 
місцевого самоврядування, їх 
посадові особи, підприємства, 
установи та організації неза-
лежно від форми власності, осо-
би, громадяни та об’єднання 
громадян зобов’язані сприяти 
суб’єктам забезпечення кібер-
безпеки, повідомляти відомі їм 
дані щодо загроз національній 
безпеці з використанням кібер-
простору або будь-яких інших 
кіберзагроз об’єктам кібербез-
пеки, кібератак та/або обста-
вин, інформація про які може 
сприяти запобіганню, вияв-
ленню і припиненню таких за-
гроз, протидії кіберзлочинам, 
кібератакам та мінімізації їх 
наслідків.

Стаття 12. Відповідальність 
за порушення законодавства у 
сфері кібербезпеки
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законодавства у сферах націо-
нальної безпеки, електронних 
комунікацій та захисту інфор-
мації, якщо кіберпростір є 
місцем та/або способом здій- 
снення злочину, іншого винно-
го діяння, відповідальність за 
яке передбачена цивільним, ад-
міністративним, кримінальним 
законодавством, несуть відпові-
дальність згідно із законом.

Стаття 13. Фінансове забез-
печення заходів кібербезпеки

Джерелами фінансування ро-
біт і заходів із забезпечення кі-
бербезпеки та кіберзахисту є 
кошти державного і місцевих 
бюджетів, власні кошти суб’єк-
тів господарювання, кредити 
банків, кошти міжнародної тех-
нічної допомоги та інші джерела, 
не заборонені законодавством.

Стаття 14. Міжнародне спів-
робітництво у сфері кібербезпеки

1. Україна відповідно до укла-
дених нею міжнародних догово-
рів здійснює співробітництво у 
сфері кібербезпеки з іноземни-
ми державами, їх правоохорон-
ними органами і спеціальними 
службами, а також з міжнарод-
ними організаціями, які здій-
снюють боротьбу з міжнарод-
ною кіберзлочинністю.

2. Україна відповідно до між-
народних договорів, згода на 
обов’язковість яких надана Вер-
ховною Радою України, може 
брати участь у спільних заходах 
із забезпечення кібербезпеки, 
зокрема у проведенні спільних 

навчань суб’єктів сектору безпе-
ки і оборони в рамках заходів ко-
лективної оборони з дотриман-
ням вимог законів України «Про 
порядок направлення підрозді-
лів Збройних Сил України до ін-
ших держав» та «Про порядок 
допуску та умови перебування 
підрозділів збройних сил інших 
держав на території України».

3. Відповідно до законодавства 
України у сфері зовнішніх зносин 
суб’єкти забезпечення кібербез-
пеки у межах своїх повноважень 
можуть здійснювати міжнарод-
ну співпрацю у сфері кібербезпе-
ки безпосередньо на двосторонній 
або багатосторонній основі.

4. Інформацію з питань, по- 
в’язаних із боротьбою з міжна-
родною кіберзлочинністю, Укра-
їна надає іноземній державі на 
підставі запиту, додержуючись 
вимог законодавства України та 
її міжнародно-правових зобов’я-
зань. Така інформація може 
бути надана без попереднього за-
питу іноземної держави, якщо 
це не перешкоджає проведенню 
досудового розслідування чи су-
дового розгляду справи і може 
сприяти компетентним органам 
іноземної держави у припиненні 
кібератаки, своєчасному вияв-
ленні і припиненні криміналь-
ного правопорушення з викорис-
танням кіберпростору.

Стаття 15. Контроль за за-
конністю заходів із забезпечен-
ня кібербезпеки України

1. Контроль за дотриманням 
законодавства при здійсненні за-
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ходів із забезпечення кібербез-
пеки здійснюється Верховною 
Радою України в порядку, визна-
ченому Конституцією України.

Парламентський контроль за 
дотриманням законодавства про 
захист персональних даних та 
доступ до публічної інформації у 
сфері кібербезпеки здійснюється 
Уповноваженим Верховної Ради 
України з прав людини.

2. Контроль за діяльністю 
із забезпечення кібербезпеки 
суб’єктів сектору безпеки і обо-
рони, інших державних органів 
здійснюється Президентом Укра-
їни та Кабінетом Міністрів Укра-
їни в порядку, визначеному Кон-
ституцією і законами України.

3. Незалежний аудит діяль-
ності основних суб’єктів націо-
нальної кібербезпеки, визначе-
них частиною другою статті 8  
цього Закону, щодо ефектив-
ності системи забезпечення 
кібербезпеки держави прово-
диться щороку згідно з міжна-
родними стандартами аудиту.

Звіти про результати про-
ведення незалежного аудиту  
діяльності основних суб’єк-
тів національної кібербезпе-
ки, визначених частиною дру-
гою статті 8 цього Закону, щодо 
ефективності системи забезпе-
чення кібербезпеки держави за 
попередній рік подаються Пре-
зидентові України, Верховній 
Раді України та Кабінету Мі-
ністрів України у сорокап’яти-
денний строк після закінчення 
календарного року.

Комітет Верховної Ради Ук- 
раїни, до предмета відання яко-
го належать питання націо- 
нальної безпеки і оборони, та 
Комітет Верховної Ради Укра-
їни, до предмета відання якого 
належать питання інформатиза-
ції та зв’язку, на своїх засідан-
нях розглядають звіти основних 
суб’єктів національної кібербез-
пеки, визначених частиною дру-
гою статті 8 цього Закону, про 
результати незалежного аудиту 
їхньої діяльності щодо ефектив-
ності системи забезпечення кі-
бербезпеки держави.

Основні суб’єкти національ-
ної кібербезпеки, визначені 
частиною другою статті 8 цього 
Закону, подають один раз на рік 
звіти про стан виконання ними 
заходів з питань забезпечення кі-
бербезпеки держави, віднесених 
до їх компетенції, які мають міс-
тити, зокрема, інформацію про 
результати проведення незалеж-
ного аудиту їхньої діяльності.

За результатами розгляду 
звітів основних суб’єктів на-
ціональної кібербезпеки Комі-
тет Верховної Ради України, до 
предмета відання якого нале-
жать питання інформатизації 
та зв’язку, може порушити пи-
тання про розгляд цих питань 
Верховною Радою України.

Президент 
України        П. ПОРОШЕНКО

м. Київ
5 жовтня 2017 року
№ 2163-VIII
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THE I INTERNATIONAL CAPARICA CONFERENCE  
IN TRANSLATIONAL FORENSICS*

* I Міжнародна конференція з перспективної 
криміналістики в Капариці.

RESEARCH EVENTS
НАУКОВО-ПРАКТИЧНІ ЗАХОДИ

On 20-23th November 2017 
Caparica (Portugal) was held The  
I International Caparica Confe- 
rence in Translational Forensics. 
This event aimed to connect in a 
transversal way all who involved 
in Forensics with the objective of 
join together as many forensic dis-
ciplines as possible. The idea was 
to share the latest advances in fo-
rensic research and forensic tech-
nology as well as to report on their 
implementation in real cases.

Conference Subjects of the 
conference were: 1) new trends in 
Forensic Analysis; 2) new views 
for traditional forensics; 3) Fo-
rensic Pathology; 4) Death In-
vestigation; 5) Forensic Sciences;  
6) Forensic Psychology; 7) Foren-
sic Psychiatry; 8) Policing; 9) Le-
gal and Judicial Systems.

Plenary speakers had possibi- 
lity to present their scientific re-
ports: “Advances in forensic gene- 
tics: Forensic DNA phenotyping” 
by PhD Angel Carracedo (Institute 
of Forensic Sciences – University 
of Santiago de Compostela; Public 
Fundation of Genomic Medicine-
Galician Service of Health, Santi-
ago de Compostela, Spain); “The 

Virtopsy approach – revolution or 
evolution in Forensic Medicine?” 
by PhD Michael Thali (Executive 
MBA HSG Direktor, Institut für 
Rechtsmedizin Zürich, Switzer-
land); “Criminal profiling through 
MALDI MS based technologies ap-
plied to latent fingermarks” by 
PhD Simona Francese (Centre for 
Mass Spectrometry Imaging, Bio-
molecular Sciences Research Cen-
tre, Sheffield Hallam University,  
Sheffield, UK); “Estimation of the  
time since death” by PhD Bur-
khard Madea (Institute of Foren-
sic Medicine, University of Bonn, 
Germany); “Postmortem changes  
and Interpretation of Amphe- 
tamine type stimulants” by PhD 
Heesun Chung (Graduate School 
of Analytical Science and Techno- 
logy (GRAST) Chungnam Natio- 
nal University, South Korea); and 
PhD David Camacho (Computer 
Science Department, Universidad 
Autónoma de Madrid, Spain).

Confernce had also keynote 
speakers. They could presen- 
ted their reports, it were: “Appli-
cations of mass spectrometry to 
forensic sciences: ToF-SIMS and 
LA-ICP- ToF-MS” by PhD Mal-
gorzata Iwona Szynkowska (In-
stitute of General and Ecological 
Chemistry, Technical University 
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of Lodz, Lodz, Poland); “Global 
Responsibility: The Role We Play 
in Developing Forensic Science” 
by PhD Kevin Lothridge (Nation-
al Forensic Science Technology 
Center, USA); “Recognition of 

PhD Angel Carracedo during his 
scientific report. Photo of  

ProteoMass Scientific Society

Participants of the Caparica Conference.  
Photo of ProteoMass Scientific Conference

patterns in pattern recognition” 
by PhD Alexey L. Pomerantsev 
(Semenov Institute of Chemical 
Physics RAS, Russia); “The Fo-
rensic Toxicokinetics of Poison-
ing Biomarker” by PhD Keming 
Yun (School of Forensic Medi-
cine, Shanxi Medical University, 
China); “Drug Facilitated Sex-
ual Assault: The Right Investi-
gation, the Right Specimen, the 
Right Lab and, the Right Inter-
pretation” by PhD Ashraf Moza-
yani (Texas Southern University, 
Texas, USA); and  “Recent Ad-
vances in the Analytical Chemis-
try of Cadaveric Decomposition” 
by PhD Jean-François Focant 
(CART, Organic and Biological 
Analytical Chemistry, Depart-
ment of Chemistry – University 
of Liège, Belgium).

More information on web-site: 
www.forensics2017.com

The conference brief was prepared  
by Dr. M. Shepitko
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On 6th December 2017 Presi-
dential Palace (Vilnius, Lithua-
nia) was held Contemporary Law 
Conference: Experience of a Cen-
tury and Perspectives. Organi- 
zers of this conference were 
Mykolas Romeris University, Vy-
tautas Magnus University, Fac-
ulty of Law of Vilnius University 
and Ministry of Justice of the Re-
public of Lithuania. The confer-
ence was devoted to Centennial of 
the restored state of Lithuania.

The conference was opened by 
the reports of the official repre-
sentatives of Dalia Grybauskaitė 
(President of Lithuania) and Mil-
da Vainiutė (Minister of Justice).

CONTEMPORARY LAW CONFERENCE:  
EXPERIENCE OF A CENTURY AND PERSPECTIVES*

Conference worked in plenary 
sessions: 1) Development of Lithua- 
nian Constitutional Law, Pri-
vate Law, Criminal Justice and 
International Law in Lithuania;  
2) Current Issues and Perspec-
tives of Law in Lithuania; 3) De-

* Конференція з порівняльного права: досвід століття та перспективи.

Prof. dr. Vytautas Sinkevičius during 
scientific report 
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velopment and Perspectives of 
Law in Ukraine, Latvia, Estonia 
and Poland. Moderators of these 
plenary sessions were prof. dr. 
Vytautas Sinkevičius (Mykolas 
Romeris University), prof. dr. 
Tomas Davulis (Vilnius Universi-
ty) and doc. dr. Tomas Berkmanas 
(Vytautas Magnus University).

Famous academics from Esto-
nia, Latvia, Lithuania, Poland 
and Ukraine took part at this 
event: Prof. dr. Lyra Jakulevičienė 
(Mykolas Romeris University, 
Lithuania), Prof. dr. Vytautas  
Sinkevičius (Mykolas Romeris Uni- 
versity, Lithuania), Prof. habil. 
dr. Valentinas Mikelėnas (Vilnius 
University, Lithuania), Prof. dr. 
Jolanta Zajančkauskienė (Mykolas 
Romeris University, Lithuania), 
Prof. dr. Saulius Katuoka (Myko-

las Romeris University, Lithu-
ania), Prof. dr. Dainius Žalimas 
(Vilnius University, Lithuania), 
Prof. dr. Rima Ažubalytė (Myko-
las Romeris University, Lith-
uania), Prof. habil. dr. Valery 
Shepitko (Yaroslav the Wise Na-
tional Law University, Ukraine), 
Prof. habil. dr. Kristian Complak 
(Wroclaw University, Poland) 
and Gaabriel Tavits (Tartu Uni-
versity, Estonia). 

Sponsors of these event were 
Lithuanian Scientific Council and 
Bar Association «Markevičius, 
Gerasičkinas ir partneriai».

More information on web-site: 
www.mruni.eu

The conference brief
was prepared by
Dr. M. Shepitko

Participants of the Conference
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* Borisov V., Shepitko M. Historia magistra 
vitae.
1 This review of Penal Code of Moldavia and 
Valachia 1864 (Alexandru Ioan Cuza Penal 
Code. Chernivtsi, Bukrek by the edition of  
S. Nezhurbida, T. Toader and E. Skulysh) is in-
cluded characteristic of the book, appreciation 
of its structure. Authors of this review is recom-
mend this Penal Code to specialists of criminal 
law, that would like to analyse criminal law tra-
ditions of Romania and Ukraine.

PEER COMMENTS FOR NEW PUBLICATION

РЕЦЕНЗІЇ НА АКТУАЛЬНІ ВИДАННЯ

HISTORIA MAGISTRA VITAE*

Наприкінці 2017 р. в това-
ристві фахівців в галузі кримі-
нального права відбулася неор-
динарна подія – вийшов друком 
в репринтному вигляді з пере-
кладом на сучасну українську 
мову «Карний кодекс Александ- 
ру Іоана Кузи», що був прийня-
тий в 1864 р. та діяв на терито-
рії об’єднаного князівства Мол-
давії та Валахії1.

Видання цього Карного ко-
дексу стало можливим через 
плідну співпрацю між вищими  
навчальними закладами Руму-
нії та України: Ясського Уні-
верситету імені Александру 
Іоана Кузи та Чернівецького на-
ціонального університету імені 
Юрія Федьковича. За ініціативи 
української сторони була створе-
на українсько-румунська група  
дослідників учених-криміналіс-
тів, філологів української та 

румунської мов, які протягом 
року наполегливо працювали  
з метою ознайомлення читача  
з новим цікавим продуктом у ви-
гляді двомовного видання Кар-
ного кодексу об’єднаного князів-
ства Молдавії та Валахії.

Александр Іоан Куза був кня-
зем, що став першим монархом 
об’єднаних румунських кня-
зівств (об’єднаних князівств 
Молдавії та Валахії) в часи рево-
люційних настроїв на цих зем-
лях під впливом Французької 
революції та Російсько-Турець-
ких війн. Необхідність розбу- 
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дови створеної незалежної дер-
жави підштовхувало до важли-
вих реформ. Однією з таких ре-
форм можна назвати судову, 
яка призвела до прийняття но-
вого Карного кодексу, укладе-
ного на базисі французького та 
прусського кодексів. Для заці-
кавленого українського читача  
та спеціаліста в галузі кримі-
нального права Карний кодекс 
Александру Іоана Кузи є ціка-
вим ще й тому, що він діяв на 
окремих територіях сучасної 
України (наприклад, в містах 
Болград, Ізмаїл та Рені Одеської 
області), які входили на той час 
до об’єднаного князівства Мол-
давії та Валахії.

Карний кодекс Александру 
Іоана Кузи включає в себе 400 
статей, які структурно поділені 
на попередні диспозиції та три 
книги: «Про покарання та їх на-
слідки», «Про злочини і делік-
ти та про покарання за них», 
«Поліцейські проступки та їх 
покарання». Такий поділ кри-
мінально-правових норм цього 
Карного кодексу корелюється 
із сучасною проблемою кримі-
нального права України щодо 
необхідності поділу криміналь-
них правопорушень на види.

У попередніх диспозиціях 
Карного кодексу визначаєть-
ся, що злочином є злодіяння, 
за яке закон карає каторжною 
роботою (від 5 до 20 років), ре-
клюзією (від 3 до 10 років), де-
тенцією (від 3 до 10 років), поз-
бавленням цивільних прав (від 

3 до 10 років); деліктом – зло-
діяння, за яке закон карає ви-
правним ув’язненням (від 6 днів 
до 2 років), тимчасовим позбав-
ленням деяких політичних, ци-
вільних або сімейних прав (від 
6 місяців до 3 років) і штрафом 
від двадцяти шести лей і біль-
ше; проступком – злодіяння, за 
яке закон карає поліцейським 
ув’язненням (від 1 до 5 днів) або 
штрафом (від 5 до 25 лей). Одра-
зу необхідно звернути увагу на 
те, що Карний кодекс не перед-
бачав смертну кару та довічне 
ув’язнення як види покарань, 
що є безумовним гуманістич-
ним проявом того часу.

Каторжна робота (включа-
ючи довічну каторжну робо-
ту), реклюзія, детенція та поз-
бавлення цивільних прав як 
наслідки вчинених злочинів 
для сучасного читача є нови-
ми та малозрозумілими. Так, 
каторжна робота представляла 
собою використання засудже-
них у суворому режимі (закова-
ні в кайданах) в найтяжчих ро-
ботах усередині шахт або і поза 
шахтами для державної кори-
сті (§І Тит. ІІ Кн. І). Реклюзія 
є поміщенням в робітний дім, 
призначений для цього, для 
здійснення робіт (в кайданах) 
відповідно до регламенту цього 
дому (§ІІ Тит. ІІ Кн. І). Детенція –  
це поміщення до монастиря, які 
визначаються спеціальним рег-
ламентом. Засуджені до цього 
покарання мають можливість 
вільного спілкування в середині 
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тюремний одяг та не піддають-
ся примусовій праці (§ІІІ Тит. ІІ 
Кн. І). Суворим покаранням та-
кож є позбавлення цивільних 
прав, що являє собою неможли-
вість засудженому виконувати 
чиновницькі функції та займа-
ти державні посади, що тягне 
за собою втрату голосу, обира-
ти та бути обраним, звільнення 
від усіх цивільних та політич-
них прав. Це покарання також 
включало в себе позбавлення 
права носити будь-яку медаль 
чи інший знак відзнаки та по-
чесне звання, неможливість 
бути призначеним присяжним 
або експертом, викликаним 
свідком або давати показання  
на суді (окрім надання простих 
свідчень), неможливість бути 
членом сімейної ради, бути опі-
куном, піклувальником, за-
ступником опікуна, судовим 
радником, втрату права носити 
зброю, служити в румунській 
армії, тримати школу або бути 
службовцем в будь-якому за-
кладі в статусі вчителя, репети-
тора або наглядача (§ІV Тит. ІІ 
Кн. І).

Карний кодекс Александру 
Іоану Кузи вже передбачав кри-
мінальну відповідальність за 
замах (Тит. ІІІ Кн. І), про су-
купність декількох злочинів і 
про рецидив (Тит. ІV Кн. І), про 
співучасть (Тит. V Кн. І) та про 
причини, які захищають від по-
карань або пом’якшують по-
карання (Тит. VІ Кн. І). Книга ІІ  

Карного кодексу фактично є 
Особливою частиною цього нор-
мативно-правового акту об’єд-
наного князівства Молдавії та 
Валахії. Карний кодекс вста-
новлював відповідальність за 
державну зраду (Тит. І), злочи-
ни та делікти проти Конституції 
(Тит. ІІ), злочини і делікти проти 
державних інтересів (Тит. ІІІ) та 
злочини та делікти проти при-
ватних осіб (Тит. ІV).

Історичний досвід румунсь- 
кого законодавця щодо встанов-
лення окремих видів криміналь-
них правопорушень та покарань 
за їх учинення потребує уваж-
ного дослідження фахівців у 
сфері кримінального права з ог-
ляду на необхідність перегляду 
інститутів злочину та покаран-
ня в сучасному Кримінальному 
праві України. Дослідження та-
кого досвіду є корисним через 
потребу актуального захисту 
прав і основоположних свобод 
людини і громадянина, порів-
няння законодавчої техніки ми-
нулого і теперішнього законо-
давця. Такий досвід дозволить, 
на нашу думку, не повторюва-
ти помилок минулого та вві-
брати кращі приклади побудо-
ви кримінально-правових норм, 
які встановлювали відповідаль-
ність за вчинення окремих кри-
мінальних правопорушень.

На нашу думку, спільний 
проект Ясського Університету 
імені Александру Іоана Кузи 
та Чернівецького національ-
ного університету імені Юрія 
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Федьковича щодо двомовного 
видання Карного кодексу Алек-
сандру Іоана Кузи є успішним, 
оскільки надає можливість фа-
хівцям в галузі кримінально-
го права розширити свій кру-
гозір за рахунок дослідження 
кримінально-правових тради-
цій Румунії з перенесенням та-
кого досвіду на сучасний етап 
розвитку кримінально-право-
вої думки в Україні. Вважаємо,  
що українсько-румунський про-
ект з підготовки та опубліку-
вання важливих історичних 
нормативно-правових актів в 
репринтному вигляді з пере-
кладом на українську та інші 
мови є вельми актуальним та 
необхідним для фахівців в галу-
зі кримінального права різних 

держав. На наше переконання, 
проект може бути продовжений 
та розширений за рахунок прий- 
няття нових учасників спів- 
праці між університетами та за-
цікавленими інституціями, ре-
зультатом чого можуть стати 
видання важливих нормативно- 
правових актів – історичних 
пам’яток, до яких зацікавлений 
читач не має доступу.

Доктор юридичних наук,
професор, академік Національної
академії правових наук України

В. І. Борисов

Кандидат юридичних наук,
старший науковий співробітник

М. В. Шепітько
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