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TO THE READER

The sixteenth issue of the journal «A First Printed Criminalist» was pre-
pared for publishing on the eve of 100th of Foundation of Ukrainian National  
Academy of Sciences (UNAS). On 14 November 1918, Hetman Pavlo Sko-
ropadsky published an order about organization of Ukrainian Academy of 
Sciences (First President – famous professor V. Vernadsky). UNAS’ long 
history and activity is demonstrated trends of development of different sci-
entific approaches including Social Sciences and Arts. It is gala day for all 
Ukrainian scientists – experienced and young scientific researchers, wide 
scientific audience.

This issue of the Journal covers researches prepared by representatives 
of theory and practice, criminalists, forensic experts and agents of law en-
forcement bodies  from Latvia, Lithuania, Poland and Ukraine. This issue 
is formed under the following headings: General Theory of Criminalistics, 
Criminal Law and Procedure Issues, Criminalistic Tactics Issues, Forensic 
Examination, Anthology of Criminalistics, Portrait Gallery of the Famous 
Criminalists, Research Events, Peer Comments for New Publications, and 
Our Partners.

The Journal is included article, devoted to the definition of Forensic 
Science system and systematization of Criminalistic knowledge – “Foren-
sic Science System of Lithuania: Benefits and Weaknesses” (G. Juodkaite-
Granskiene, A. Gorbatkov, Lithuania). Also it is discussed the formation of 
criminalistic research of microtraces as important theory of Criminalistics –  
in the article “Microtraces Analysis – Sphere, that cannot be Over-Emphasized 
During Criminalistic Research” (G. Kedzierska, Poland). Two articles are de-
voted to criminal law and procedure issues: “Understanding of the Subjective 
Party and Criminal Offence Qualification” (V. Liholaja, D. Hamkova, Latvia) 
and “Forensic Psychological Research of Religion as Basic Measure of Convic- 
ted Persons Resocialization” (E. Barash, A. Samosyonok, Ukraine). “Crimi- 
nalistic Tactics Issues” heading is described by the article “Peculiarities of 
the Tactics of Inspection in Accordance with Criminal Procedure in Latvia” 
(V. Terehovičs, E. Nimande, Latvia). “Forensic Examination” heading of the 
Journal is included article “Prospects of Fingerprint Age Determination”  
(I. Sołtyszewski, S. Jastrzębowska, Poland).

Scientific article “Franz Exner and His Scientific Research of Adminis-
tration of Justice Development in Germany” of S. Nezhurbida and E. Sku-
lysh is published under the heading “Anthology of Criminalistics” (Exner 
F. Kriminologie. 3, verb. und erg. Auft. der “Kriminalbiologie”. Berlin: 
Springer, 1949).

Some significant research events were highlighted in the sixteenth issue 
of the Journal: VII Polish Forensic Science Society Symposium «Criminalistics 
– education first…» (18 May 2018, Warsaw, Poland) and XVIII Symposium of 
Questioned Document Examination (6-8 June 2018, Wroclaw, Poland). 

“Portrait Gallery of the Famous Criminalists” heading contains some in-
formation about eminent criminalist and forensic scientist, famous chemist, 
specialist in the sphere of microscopy, participant “Manhattan Project” Paul 
Leland Kirk (M. Shepitko, Ukraine).

The Journal is also contained peer review “Crimes against Justice” of  
O. Stovba (Ukraine) for the study of M. Shepitko (Crimes in the Sphere of Jus-
tice: Evolution of Opinions and Scientific Approaches of System Forming of 
Counteraction Measures. Kharkiv. 2018. 408 p.).

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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Пропонований випуск журналу «Криміналіст першодрукований»  
№ 16 було підготовлено напередодні виповнення 100 років від часу засну-
вання Національної академії наук України. 14 листопада 1918 за ука-
зом гетьмана Павла Скоропадського було засновано Українську академію 
наук (перший президент – відомий професор В. І. Вернадський). Століт-
ня історія та діяльність НАН України відбиває тенденції розвитку різних 
наукових напрямків, у тому числі й суспільних та гуманітарних наук. Це 
свято всіх українських учених – досвідчених і молодих науковців, широ-
кої наукової громадськості. 

У цьому випуску журналу взяли участь представники теорії та 
практики, учені-криміналісти, судові експерти, співробітники право-
застосовних органів з різних європейських країн: Латвії, Литви, Поль-
щі та України. Журнал складається з таких рубрик: «Загальна теорія 
криміналістики», «Проблеми кримінального права та процесу», «Про-
блеми криміналістичної тактики», «Судова експертиза», «Антологія 
криміналістики», «Портретна галерея видатних криміналістів», «На-
уково-практичні заходи», «Рецензії на актуальні видання», «Наші 
партнери». 

На сторінках журналу увагу привернено до проблем визначення сис-
теми криміналістики і систематизації криміналістичних знань, що 
знайшло своє відображення у статті «Система криміналістики Литви:  
переваги та недоліки» (Г. Юодкайте-Гранскєне, А. Горбатков, Литва), 
формування криміналістичного дослідження мікрослідів як важливо-
го розділу криміналістики – у статті «Аналіз мікрослідів – сфера, яку не 
можна переоцінити під час криміналістичного дослідження» (Г. Кенд-
зерська, Польща). У рубриці «Проблеми кримінального права та процесу»  
розміщено дві статті: «Розуміння суб’єктивної сторони та кваліфікація 
кримінального правопорушення» (В. Лихолая, Д. Хамкова, Латвія) та 
«Психолого-правове дослідження релігії як одного із основних засобів 
ресоціалізації засуджених» (С. Ю. Бараш, А. О. Самосьонок, Україна). 
Рубрика «Проблеми криміналістичної тактики» представлена статтею 
«Особливості тактики огляду в кримінальному процесі Латвії» (В. Тере-
хович, Е. Німанде, Латвія). У межах рубрики «Судова експертиза» подано 
статтю «Перспективи встановлення віку відбитків пальців» (І. Солтишев-
ські, С. Ястржебовська, Польща). 

У рубриці «Антологія криміналістики» розміщено матеріал підго-
товлений С. І. Нежурбідою та Є. Д. Скулишем «Франц Екснер та його 
наукова розвідка розвитку відправлення кримінального правосуд-
дя в Німеччині» (Exner F. Kriminologie. 3, verb. und erg. Auft. der 
“Kriminalbiologie”. Berlin: Springer, 1949)

У журналі надано інформацію про проведення VII Симпозіуму Поль-
ського Криміналістичного Товариства «Криміналістика – понад усе, 
освіта…», який проходив 18 травня 2018 у м. Варшава, Польща та XVIII 
Симпозіуму Дослідження Документів, що проходив з 6-8 червня 2018  
у м. Вроцлаві, Польща. 

У «Портретній галереї видатних криміналістів» публікуються відо-
мості про видатного криміналіста та судового експерта, відомого хімі-
ка, спеціаліста у галузі мікроскопії, учасника “Manhattan Project” Пола  
Леланда Кирка (М. Шепітько).

 У журналі цього разу друкується рецензія «Злочини у сфері право-
суддя», що підготовлена О. Стовбою на монографію М. В. Шепітька (Зло-
чини у сфері правосуддя: еволюція поглядів та наукові підходи до фор-
мування засобів протидії: Харків, Право, 2018. 408 с.).

 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

Предлагаемый выпуск журнала «Криминалист первопечатный» № 16 
был подготовлен накануне 100-летия с момента основания Национальной 
академии наук Украины. 14 ноября 1918 по указу гетмана Павла Скоропад-
ского была основана Украинская академия наук (первый президент – из-
вестный профессор В. И. Вернадский). Столетняя история и деятельность 
НАН Украины отражает тенденции развития различных научных направ-
лений, в том числе и общественных и гуманитарных наук. Это праздник 
всех украинских ученых – опытных и молодых научных сотрудников, ши-
рокой научной общественности. 

В этом выпуске журнала приняли участие представители теории  
и практики, ученые-криминалисты, судебные эксперты, сотрудники пра-
воприменительных органов из различных европейских стран: Латвии, 
Литвы, Польши и Украины. Журнал состоит из следующих рубрик: «Об-
щая теория криминалистики», «Проблемы уголовного права и процесса», 
«Проблемы криминалистической тактики», «Судебная экспертиза», «Ан-
тология криминалистики», «Портретная галерея выдающихся кримина-
листов», «Научно-практические мероприятия», «Рецензии на актуальные 
издания», «Наши партнеры». 

На страницах журнала обращено внимание к проблемам определения 
системы криминалистики и систематизации криминалистических зна-
ний, нашедшим свое отражение в статье «Система криминалистики Лит-
вы: преимущества и недостатки» (Г. Юодкайте-Гранскене, А. Горбатков, 
Литва), формирование криминалистического исследования микроследов 
как важного раздела криминалистики – в статье «Анализ микроследов – 
сфера, которую нельзя переоценить в ходе криминалистического исследо-
вания» (Г. Кендзерська, Польща). В рубрике «Проблемы уголовного пра-
ва и процесса» размещены две статьи: «Понимание субъективной стороны 
и квалификация уголовного правонарушения» (В. Лихолая, Д. Хамкова, 
Латвия) и «Психолого-правовое исследование религии как одного из основ-
ных средств ресоциализации осужденных» (С. Ю. Бараш, А. О. Самосенок, 
Украина). Рубрика «Проблемы криминалистической тактики» представ-
лена статьей «Особенности тактики осмотра в уголовном процессе Латвии» 
(В. Терехович, Э. Ниманде, Латвия). В рамках рубрики «Судебная экспер-
тиза» предоставлено статью «Перспективы установления возраста отпечат-
ков пальцев» (И. Солтышевски, С. Ястржебовска, Польша). 

В рубрике «Антология криминалистики» размещен материал, под-
готовленный С. И. Нежурбидой и Е. Д. Скулишом «Франц Экснер и его 
научная разведка развития уголовного правосудия в Германии» (Exner 
F. Kriminologie. 3, verb. und erg. Auft. der “Kriminalbiologie”. Berlin: 
Springer, 1949)

В журнале представлена информация о проведении VII Симпозиума 
Польского Криминалистического Общества «Криминалистика – превыше 
всего, образование…», проходившего 18 мая 2018 в г. Варшава, Польша 
и XVIII Симпозиума Исследования Документов, проходившего 6-8 июня 
2018 в г. Вроцлав, Польша. 

В «Портретной галерее выдающихся криминалистов» публикуются 
сведения о выдающемся криминалисте и судебном эксперта, известном хи-
мике, специалисте в сфере микроскопии, участнике “Manhattan Project” 
Поле Леланде Кирке (М. Шепитько).

В этом журнале печатается рецензия «Преступления в сфере правосу-
дия», подготовленная А. Ставбой на монографию М. В. Шепитько (Злочи-
ни у сфері правосуддя: еволюція поглядів та наукові підходи до формування 
засобів протидії: Харків, Право, 2018. 408 с.).

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

 Глава редакционного совета,  
главный редактор В. Ю. Шепитько
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OF LITHUANIA: BENEFITS  
AND WEAKNESSES*
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Abstract
The article presents forensic science system of Lithuania, its constitutional parts, 

the form of regulation, main norms and principles. Statuses of forensic institution, fo-
rensic experts are presented and their role in the procedures is described. The analy-
ses performed enable to conclude that institutional forensic system exists in Lithua-
nia because main forensic activities are concentrated in state forensic institutions. The 
main benefits of institutional forensic system are harmonization of forensic examina-
tions, standardization of methods, accreditation, existence of minimum standards of 
qualification and competencies of forensic expert, implementation into forensic prac-
tices of the EU standards, publicity of the registrar of forensic experts. The main iden-
tified weaknesses are related to the absence of specific regulative mechanisms such as 
the mechanism for determination of prices for services of private forensic experts, the 
mechanism for control and administration of activities of private forensic experts, 
mechanisms for management of backlogs, etc.
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Key words. Forensic science system, legal regulation of forensic activities, prin-
ciples of forensic activities, benefits of forensic system,  weaknesses of forensic 
system.

Preface
Evidentiary weight of conclu-

sions issued using special know- 
ledge increases in modern pro-
cedures of crime investigation 
and trials. Therefore, the sta-
tus and role of persons and in-
stitutions performing such exa- 
minations become also more im-
portant. Nevertheless, it does 
not safeguard examination pro-
cess from mistakes in conclusions 
and wrongful convictions after-
wards. Therefore, it should be ac-
knowledged that the importance 
of forensic conclusions will grow 
because of three main reasons: 
“First, further improvements 
will assist law enforcement offi-
cials in the course of their inves-
tigations to identify perpetrators 
with higher reliability. Second, 
further improvements in Forensic 
Science practices should reduce 
the occurrence of wrongful convic-
tions, which reduces the risk that 
true offenders continue to commit 
crimes while innocent persons in-
appropriately serve time. Third, 
any improvements in the forensic 
science disciplines will undoubt-
edly enhance the Nation’s abili-
ty to address the needs of home-
land security” and, therefore, it is 
necessary to analyze benefits and 
weaknesses of the Lithuanian fo-
rensic system in the defined con-
text. The analyses will be per-

formed using scientific methods 
such as empirical research, lo- 
gics, teleology, historical, sta-
tistical and other most suitable 
methods for receiving answers for 
the questions formulated.

Forensic Science system  
of Lithuania

Forensic activities are rather  
specific and therefore needs a 
separate legal regulation. It dif-
fers from other spheres of hu-
man activities because it is ini-
tiated only by judges and courts 
and serves only for courts (jus-
tice) for judging administra-
tive, criminal and civil cases. In 
this way, forensic examination 
is distinguished from other ex-
pert activities which are not re-
lated to court procedures. The 
importance of state forensic in-
stitutions and their acknow- 
ledgement as integrated part of 
the justice system in Lithuania is 
approved in the Outline of legal 
system reform, approved by the 
Parliament of Lithuania on 25th 
of June, 1998 by the decision No. 
VIII-8101, where in section II (II. 
Directions of reform of main le-
gal institutions) the guidance for 
development of forensic system is 
defined in separate article No. 7 
(7. Forensic institutions). 

1 https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/
TAR.812AF5BED57D
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ring, performing of forensic exa- 
mination are defined in procedu- 
ral laws of Lithuania – the Crimi-
nal Procedure Code of the Repub-
lic of Lithuania1 (hereafter, CrPC) 
and the Civil Procedure Code of 
the Republic of Lithuania2 (here-
after, CiPC). These legal norms 
only define the general principles 
of ordering of forensic examina-
tion, for example in article 208 
of CrPC it is stated that “Foren-
sic examination may be ordered 
in cases when pre-trial judge or 
court decide that for determina-
tion of important circumstance 
it is necessary to perform special 
examination using special know- 
ledge of science, techniques, art or 
other sphere of human activity”. 
Thus, the law defines factual bas-
es – the necessity to perform activ-
ities which the court are not able 
to perform themselves – for invok-
ing a special subject into the proce- 
dure, – that is to say, forensic ex-
perts. CrPC consistently regulates 
who may be acknowledged as fo-
rensic expert, i.e. article 84 de-
fines that “the person possessing 
necessary special knowledge and 
included into the Registrar of Fo-
rensic Experts of Lithuania may 
be appointed as forensic expert”. 
Article 212 of CiPC defines that 
“1. The court may order a forensic 
examination for the assertion of 

1  http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.
showdoc_l?p_id=494449
2  http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.
showdoc_l?p_id=494370

questions requiring special know- 
ledge in science, medicine, art, 
techniques or craft, and taking 
into account the opinion of par-
ties to appoint a forensic expert 
or forensic institution to perform 
necessary examination. 2. Only a 
person possessing necessary qua- 
lifications may be appointed as a 
forensic expert. Forensic exami- 
nations may be performed only 
by forensic experts defined in the 
Law on Forensic Examination. If 
there are no forensic experts in 
the sphere or they cannot parti- 
cipate in the case due to objective 
reasons, another competent per-
son may be appointed as a foren-
sic expert.” In Lithuania, there 
is one more procedural law which 
also defines several principles in 
forensic examination, that is the 
Law on Proceedings of Adminis-
trative Cases of the Republic of 
Lithuania3 (hereafter, LPAC). Ar-
ticle 62 of said law defines that  
“If there is a necessity to solve 
questions requiring special know- 
ledge of science, art, techniques 
or craft in an administrative case, 
the court or judge appoint an ex-
pert or assign the examination to 
a forensic institution”. The legal 
norms presented above show that 
the necessary detailed regulation 
on forensic questions is transmit-
ted to a special law – the Law on 
Forensic Examination.4 The Law 

3  http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.
showdoc_l?p_id=479155
4  Not in all countries in the world exist special 
laws intended to regulate special legal institute – 
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on Forensic Examination of the 
Republic of Lithuania1 (hereaf-
ter, LFE) was adopted in Lithu-
ania in 2002 and has been valid 
since 2003. It was emphasized in 
the conception of the Law on Fo-
rensic examination2 that “taking 
into account that forensic exami- 
nation is integral part of court 
procedures it has to be recog-
nized as prerequisite for justice 
and therefore the activities of fo-
rensic experts should be acknow- 
ledged as part of law enforcement 
activities. Thus, police, prose-
cution and forensic examination 
compose a separate part of legal 
system purposed to assist courts 
in justice implementation proce-
dures”. This was also recognized 
in the outline of legal system re-
form where forensic institutions 
were discussed together with other 
law enforcement institutions. 

So, LFE already in 2002 de-
fined main definitions of forensic 
science, namely, forensic exami-
nation, special knowledge, foren-
sic institution, forensic expert, 
etc. which are not defined in pro-
cedural laws. Also, LFE defines 

forensic examination. Nevertheless, some 
countries adopted such kind of laws express-
ing importance of said legal institute for jus-
tice system. For example in Czech Republic the 
law on forensic experts and interpreters exists 
(adopted in 1967), in France – since 1971, Aus-
tria – since 1975, in Ukraine since 1994, Rus-
sia – 2001, etc.
1  http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.
showdoc_l?p_id=463687
2  http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.
showdoc_l?p_id=166377&p_tr2=2

minimum requirements for the 
person intending to become a fo-
rensic expert as well as obligatory 
rules of the European Union relat-
ed to forensic examination. These 
EU rules come from two council 
decisions – COUNCIL FRAME-
WORK DECISION 2009/905/
JHA of 30 November 2009 “on 
accreditation of forensic ser-
vice providers carrying out lab-
oratory activities”3 (hereafter, 
DECISION 2009/905/JHA) and 
EUROPEAN COMMISSION FOR 
THE EFFICIENCY OF JUSTICE 
(CEPEJ) Guidelines on the role of 
court-appointed experts in judi-
cial proceedings of Council of Eu-
rope’s Member States. Document, 
adopted by CEPEJ at its 24th Ple-
nary meeting (Strasbourg, 11 –  
12 December 2014) 4, defines mini-
mum requirements for a forensic 
expert, general principles of or-
dering and performing a forensic 
examination, limits of the role of 
forensic expert in the court, etc. 
Lithuanian LFE repeats and de-
tails said minimum requirements 
by defining the order of including 
of forensic experts into the regis-
trar, bases for suspending of fo-
rensic activities or withdrawal 
of forensic expert from the reg-
istrar, functions of council of co-
ordination of forensic activities, 

3  http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/
TXT/?uri=CELEX:32009F0905 
4  https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=CEPEJ 
(2014)14&Language=lanEnglish&Ver=original
&BackColorInternet=DBDCF2&BackColorIntra
net=FDC864&BackColorLogged=FDC864



Криминалист первопечатный № 16/2018

14
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

6
/2

0
1

8 limits of usage of special know- 
ledge and other. All these rulings 
are detailed in other legal norms: 
the orders of Minister of Justice 
of the Republic of Lithuania (mini- 
mum legal knowledge of forensic 
experts, order of issuance of fo-
rensic expert certificate, etc.) 1, in 
regulations of performance of fo-
rensic examination in state foren-
sic institutions2, Recommenda-
tions of Prosecutor General of the 
Republic of Lithuania on ordering 
of forensic examination3, etc.

In Lithuania, forensic exami-
nations are performed mainly by 
state forensic institutions, such 
as Forensic Science Centre of 
Lithuania by the Ministry of Jus-
tice (hereafter, FSCL), Forensic 
Science Centre of Lithuanian po-
lice acting by the Ministry of In-
terior (hereafter, LPFSC), State 
Service of Forensic Medicine by 
the Ministry of Health (hereaf-
ter, SSFM) and State Service of 
forensic psychiatry by the Minis-
try of Health (hereafter, SSFP).

FSCL is a governmental insti-
tution of public administration. 
Its main task is to carry out fo-

1  http://www.tm.lt/teisineinfo/teisesaktas/9
2  More details can be found in http://www.
ltec.lt/ekspertiziu-atlikimo-nuostatai; http://
ktc.policija.lt/lt/teisine_informacija/isakymai/
policijos_generalinio_komisaro_isakymai_
kriminalistiniai_tyrimai.html; http://www.vtmt.
lt/pages/lt/teisine-informacija/teises-aktai/li-
etuvos-respublikos-sveikatos-apsaugos-minis-
tro-isakymai.php; http://www.vtpt.lt/lt/teisine_
informacija/darymo_nuostatai.html
3  http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.
showdoc_l?p_id=476569&p_tr2=2

rensic examinations required by 
courts and other pre-trial investi-
gation institutions. The main ac-
tivities of FSCL are:

• forensic examinations;
• research and methodical 

work;
• training of experts and rec-

ognition of qualifications.
Currently, there are 38 types 

of examinations performed: 
handwriting examination; au-
thorship examination; examina-
tion of documents blanks, requi-
sites and materials; examination 
of banknotes; speech and audio 
analysis; portrait examination; 
examination of various marks, 
traces, prints, imprints and im-
pressions; fingerprint examina-
tion; examination of motor ve- 
hicle traces; firearm examina-
tion; gunshot residue examina-
tion; examination of non-fire-
arms; examination of materials 
and fabrics, including examina-
tions of fibers, plastics, paints, 
oil and flammables, drugs, alco-
hol, glass, metals, soil, biological 
examinations (animal hair and 
plant materials); metallographic 
examination; banking examina-
tion; book-keeping examination; 
finance examination; work econ-
omy examination; road accident 
reconstruction; fire examina-
tion; work security examination; 
electro-technical examination; 
examination of information tech-
nologies; examination of video 
and audio tapes, CD’s, DVD’s, 
computer games in digital media 
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as objects of intellectual proper-
ty; digital imaging examination. 
FSCL performs approximately 
4300 forensic examinations per 
year, employs 145 persons, in-
cluding 110 certified forensic ex-
perts, registered in the registrar 
of forensic experts of the Repub-
lic of Lithuania.

FSCL is certified according to 
LST EN ISO/IEC 17025 standard. 
Accreditation status means that 
FSCL has developed and success-
fully operates internationally re- 
cognized quality policy and man-
agement system, which covers all 
processes in the institution.

FSCL has broad collabora-
tive relations with Lithuanian 
and foreign forensic institutions. 
Since 1995 it has been a member of 
European network of Forensic Sci-
ence Institution (ENFSI) and since 
2008 – a member of Baltic States 
Forensic Institution Association.

Methodical work of FSCL is 
performed in the form of train-
ings for officers of law enforce-
ment institutions, judges. The 
FSCL is acknowledged by the Civil  
Service Department of Lithuania 
from 2007 as institution which 
may perform qualification trai- 
nings for civil servants, inclu- 
ding judges and prosecutors. It 
has a separate program of trai- 
ning “Possibilities of forensic exa- 
minations”. Experts of FSCL 
train approximately 400 law en-
forcement officers per year. FSCL 
has close relations with Nation-
al Administration of Courts of 

the Republic of Lithuania in the 
sphere of judges training. They 
adopted training program called 
“Forensic Science” and train ap-
proximately 80 judges per year. 

The State Forensic Medicine 
Service (SFMS)1 is a personal 
health care budgetary institution 
of the Lithuanian national health 
system, administered by the Mi- 
nistry of Health of the Republic 
of Lithuania, established under 
provisions of the Government of 
the Republic of Lithuania SFMS 
employs 250 persons, 77 of whom 
are registered forensic experts. It 
performs approximately 42 000 
examinations per year.

The main purpose of SFMS 
operational activities is to pro-
vide qualitative forensic medi-
cal services by performing foren-
sic medical examinations for the 
court, public prosecutor or pre-
trial investigation institutions 
officers and for other individuals 
and legal entities.

The key operational objectives 
of SFMS:

• to provide forensic services;
• to ensure training and skills 

development of forensic medicine 
experts and to organize provision 
of their qualifications and prepa-
ration of forensic doctors;

• to collaborate with institu-
tions of higher education.

The main functions of struc-
tural units in their working areas 

1  http://www.vtmt.lt/pages/en/about-sfms.
php?lang=EN
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the State Forensic Medicine Ser-
vice approved by the Minister’s 
of Health Resolution No. V-3 of 
January 6, 2015 “On Approval of 
the State Forensic Medicine Ser-
vice Regulations”. 

SFMS expert units are loca- 
ted in 5 major cities of Lithua-
nia – Vilnius, Kaunas, Klaipėda, 
Šiauliai and Panevėžys and 5 re-
gional centers – Alytus, Jurba-
rkas, Marijampolė, Tauragė and 
Utena. Forensic laboratory tests 
are carried out in central depart-
ment, located in Vilnius. This 
is a center of modern Toxicolo-
gy, Serology and DNA, Forensic 
Medical Criminalistics and His-
tology laboratories, compliant 
with scientific and technological 
standards.

SFMS provides the following 
forensic medical examinations: 
of the dead persons; of the li- 
ving persons; deontological (de-
termination of diagnosis, assess-
ment of the medical treatment 
tactics, etc); toxicological; se-
rological; cytological; DNA; os-
teological; medical criminalis-
tics; trasological; determination 
of metal concentration in bio-
logical objects; determination of 
plankton diatomite in biologi- 
cal objects and the water from 
the water pool; determination 
of the quantity of glucose in the 
deceased person‘s blood plasma; 
determination of the quantity of 
glycogen in biological objects; 
histological.

SFMS is the basis of continu-
ous education and training of fo-
rensic medicine experts as well 
as the basis of teaching future 
forensic medicine specialists – 
medical doctors – post-graduates 
of Vilnius University and Kaunas 
University of Medicine. SFMS is 
the basis of teaching the students 
of Vilnius University, Mykolas 
Romeris University and  Medical 
faculty of Vilnius College in fo-
rensic medicine.

On December 18, 2012, on the 
basis of the results of the Nation-
al Accreditation Bureau expert 
assessment, SFMS was accredi- 
ted in accordance with interna-
tional standard LST EN ISO/
IEC 17025:2005 “General Re-
quirements For The Compe-
tence of Testing and Calibration 
Laboratories”. 

LPFSC is a specialized police 
institution that provides compre-
hensive scientific technical assis-
tance to the officials of the pre-
trial investigation institutions of 
the state in the investigation of 
criminal activities and in carry-
ing out their prevention. Special-
ists of LPFSC have the following 
functions:

• performing of crime scene 
examination; finding, registering 
and collecting evidence of crimi- 
nal acts and traces left by the 
criminals, as well as other objects 
of significance for the disclosure 
and investigation of crimes;

• performing laboratory exa- 
mination of criminal evidence 
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and other objects by using spe-
cialized forensic equipment and 
modern examination methods;

• collecting and managing 
central databases and collections 
and using them in the investiga-
tion of criminal acts.

LPFSCL performs such types 
of forensic examinations1: exami- 
nation of alcohol liquids: alco-
hol beverages, ethyl alcohols and 
their solutions (mixtures), home-
made vodka, ferments and other  
homemade alcohol beverages; 
examination of apparatus for 
manufacturing homemade vodka; 
ballistic examinations: firearms, 
their parts and ammunition, fire-
arm identification, shooting cir-
cumstances; chemical examina-
tions of: paints and varnishes, 
document materials, metals, res-
toration of removed markings, 
plastics (polymer materials), ex-
plosive materials and explosion 
traces, glass and ceramics, gun-
shot residues; fingerprint exami- 
nations; DNA, paternity determi-
nation; document blanks and con-
tents, including banknotes and 
securities; accounting examina-
tions; examination of informa-
tion technologies; examination 
of food products; examination of 
narcotic and psychotropic mate-
rials; examination of non-firing 
weapons; handwriting examina-
tion; examination of portraits; 
serological examinations; tech-
nical examinations of explosives 

1 http://ktc.policija.lt/en/examinations.html

and of explosion circumstances;  
vehicle examinations: vehicle 
identification, vehicle registra-
tion documents; trasological ex-
aminations: marks of teeth, fin-
gernails and other body parts, 
marks of clothing, animal marks, 
tool marks, mechanism (equip-
ment) marks, entirety of an item, 
seals and strings, locks and latches,  
tire marks, foot and footwear 
marks; examination of images.

LPFSC performs approxi-
mately 7100 examinations per 
year, employs 150 persons, 61 of 
whom are included into the regi- 
strar of forensic experts. 

In 2010, LPFSC introduced 
Cogent Automated Fingerprint 
Identification System (CAFIS  
Cogent Automated Fingerprint 
Identification System) and in 
2010 the exchange with other EU 
members of DNA data and finger-
prints under PRUM agreement 
begun2.

LPFSC is accredited under 
the ISO 17025 since 2008. It is a 
member of ENFSI since 2010 and 
a member of Baltic network of fo-
rensic science institutions since 
2008.

2 Nedveckis, G.; Mickus, G. Naujos automati-
zuotos daktiloskopinės identifikavimo sistemos 
galimybės ir panaudojimo praktika Lietuvoje. 
Kriminalistika ir teismo ekspertizė:mokslas, 
studijos, praktika = Criminalistics and forensic 
examination: science, studies, practice = Кри-
миналистика и судебная экспертиза: наука, 
обучение, практика. /Lietuvos kriminalistų 
draugija, Lietuvos teismo ekspertizės centras, 
Šiaulių universiteto Socialinių mokslų fakulte-
tas. Vilnius: VPU l-kla, 2011, p. 44.
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8 SSFP is a state forensic in-
stitution established in 1992. 
Now, it has Utena forensic de-
partments (for in-patients), con-
sisting of two units: for arrested 
persons and for not arrested per-
sons, and 10 regional ambulatory 
forensic psychiatric departments 
in Vilnius, Kaunas, Klaipėda, 
Šiauliai, Panevėžys, Rokiškis. 23 
forensic psychiatrist and 9 foren-
sic psychologists as well as 2 chil-
dren forensic experts serve for 
all law enforcement institutions 
of Lithuania. SSFP acts in three 
main areas – it performs forensic 
examination, trains and certifies 
forensic experts, and gives me-
thodical recommendations for law 
enforcement officers and courts. 

SSFP works in close coopera-
tion with foreign forensic insti-
tutions in Sweden, Netherlands, 
Germany, Poland, and Russia.

SSFP performs approximately 
7500 examinations per year and 
employs 36 registered forensic 
experts.

Some types of forensic exami- 
nations are performed in other  
state institutions: Financial 
Crime Investigation Service un-
der the Ministry of Interior has 
the department of forensic eco-
nomical examinations, Lithua-
nian Bank has department of ex-
amination of money, Laboratory 
of Customs performs some foren-
sic examinations, Department of 
Fire and Rescue under the Min-
istry of Interior performs foren-
sic fire examinations, etc. These 

institutions employ specialists 
of different types because their 
knowledge are necessary for full 
performance of their direct acti- 
vities – investigationa and pre-
vention of crimes. Most of them 
are not included into the regis-
trar of forensic experts of the Re-
public of Lithuania. 

The data presented above 
shows that the main purposes of 
state forensic institutions are to 
perform qualitative forensic ex-
amination in the most effective 
form by using skills and know- 
ledge of qualified and competent 
forensic personnel. Both state and 
private forensic experts should 
comply with requirements of the 
Law on Forensic Examinations, 
which are: to have university edu-
cation in the sphere most suitable 
for a chosen type of forensic ex-
amination, to pass/take the exam 
on special knowledge and mini-
mum legal knowledge for obtai- 
ning certificate of forensic expert, 
to be of irreproachable character 
and without any recorded convic-
tion for severe crimes or crimes 
against justice, state office. Per-
sons who comply with said re-
quirements are included into the 
registrar which is administrated 
by the Ministry of Justice. Now, 
there are 388 registered forensic 
experts in the registrar1. 

The quality of forensic exa- 
mination depends on several  

1  ht tp: / /www.tm.l t /dok/teismo-eksper-
tai/2015%2010%2030%20TEISMO%20EK-
SPERTU%20SARASAS.pdf
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elements: technical capacities 
which should be based on high 
scientific-technological level, im-
plementation of quality manage-
ment system, skills of law en-
forcement officers or judges to 
properly order forensic examina-
tion, etc. All these elements are 
implemented into the activities 
of state forensic institutions.

Part 4 of LFE defines main 
functions, rights and obliga-
tions of state forensic institu-
tions. First of all, it should be 
emphasized that under the LFE 
state forensic institution is such 
state institution whose main ac-
tivity is performance of forensic 
examinations. State forensic in-
stitutions may be established by 
the Government or Ministries of 
the Republic of Lithuania. Also, 
these institutions should perform 
researches, develop methodic for 
examinations, certify and train 
forensic experts.

State forensic institutions 
have some obligations under pro-
cedural laws. As was mentioned 
above, procedural laws define 
that the forensic examination 
may be appointed to the foren-
sic institution1. Such regulation 
creates additional obligations for 
the management of forensic in-
stitutions, the main of which is 
to choose competent and quali-
fied forensic experts for the per-
formance of examination, as well 
as properly organize and control 

1  CrPC article 209.; CiPC article 212 .

the performance of ordered fo-
rensic examination. It should be  
noted that all experts employed 
by a state forensic institution 
performing court ordered foren-
sic examinations should be in-
cluded into the registrar of foren-
sic experts. 

Under the LFE, forensic exa- 
minations may be performed by 
private forensic experts, which 
have certificates of forensic ex-
pert and are included into the 
registrar but do not work in any 
state forensic institution. 

As it can be understood from 
the analyses presented above, the 
regulation of forensic activities 
is performed under departmen-
tal principle – activities of dif-
ferent forensic institutions are 
managed by different Ministries 
of the Republic of Lithuania.

Nevertheless, the Ministry of 
Justice has broadest rights in the 
sphere – it develops politics of 
forensic science of Lithuania as 
well as performs the legal regu-
lation of Forensic Science (adop-
tion of legal norms related to the 
usage of special knowledge in the 
proceedings, etc). Also, it is re-
sponsible for the management of 
the registrar of forensic experts, 
as well as only the Minister of 
Justice can include a person into 
the registrar or withdraw him/
her from it. Also, the oath of fo-
rensic expert is given to the Mi- 
nister of Justice. 

Another body responsible 
for Forensic science politics of  
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8 Lithuania is the Council of Coor-
dination of Forensic Activities 
of Lithuania (hereafter, Coun-
cil) which consists of managers of 
state forensic institutions, repre-
sentatives of courts, prosecution 
and universities (the Minister of 
Justice approves composition of 
Council)1. 

LFS defines that the Council 
is responsible for coordination of 
forensic activities of state foren-
sic institutions and private ex-
perts. Main goals of the Council 
are stated in article 16 of LFE:

1. Council is a collegial public 
non-profit body, which:

1) gives proposal for the Mi- 
nister of Justice for legal deve- 
lopment in forensic science:

2) hears and decides claims on 
the possible breach of the Code of 
Ethics of forensic experts;

3) coordinates activities of state 
forensic institutions and regis-
tered forensic experts;

4) approves list of types of fo-
rensic examinations;

5) regulates interests of foren-
sic institutions, law enforcement 
institutions and other institu-
tions related to forensic area.

Other legal institute playing 
important role in forensic sys-
tem is the registrar of forensic ex-
perts of Lithuania, which defines 
areas of forensic examination 

1  the newest composition of Council was ap-
proved by the Minister of Justice on 6th 
of January, 2015 by the decree Nr. 1R-9 // 
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.
showdoc_l?p_id=1003833&p_tr2=2

and subjects performing exami-
nations. The registrar consists of 
state and private forensic experts. 
State forensic experts constitute 
about 80 percent of the registrar 
and private experts mainly cover 
three forensic areas, namely, au-
dit, construction examination and 
evaluation of property. 

There were several attempts 
to reform the existing system. 
The most serious one took place in 
2010. In 2010, the Prime Minister 
issued decree which formed wor- 
king group for analyzing possibili-
ties to merge all state forensic in-
stitutions and to reveal problems 
of their activities and develop-
ment tendencies, and for issuance 
of appropriate recommendations.

The analyses of situation by 
said group revealed such main 
problems:

1. It is complicated to adjust 
terms for forensic examination 
because of big workload of foren-
sic experts and existing backlogs 
of forensic examinations;

2. It is complicated to find 
competent specialists in forensic 
areas not covered by state foren-
sic institutions and the registrar 
of forensic experts (cardiolo-
gists, traumatologists, etc);

3. Lack of information about 
foreign acknowledged forensic ex-
perts and their spheres of activities;

4. There are no legal regula-
tions about the costs of forensic 
examination in private sphere, 
therefore, the costs are very high 
and differ.
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5. The possibility of partiali-
ty of private forensic expert in-
creases as there are cases when 
forensic conclusions are issued 
not in compliance with documen-
tation requirements of procedur-
al norms, they are not clear or 
properly motivated.

6. The courts refuse to cover 
travel expenses of forensic experts 
which contradicts legal regulation.

The problems defined in 2010 
are partially solved by applying 
special measures:

1. The Council of judges, in 
close cooperation with foren-
sic institutions, prepared and is-
sued guidance for courts defining 
main principles for appointment, 
invitation of forensic experts to 
trials. Prosecutor General issued 
recommendations on costs for 
private forensic experts in accor-
dance with general principles on 
expert’s costs defined in CEPEJ 
recommendations1.

2. List of foreign forensic ex-
perts may be found on website of 
the European network of foren-
sic science institutions (ENFSI)2. 
Also, in near future there will be 
a common registrar of forensic 
experts from Baltic states – Lith-
uania, Latvia and Estonia.

3. In 2014, the Council of coor-
dination of forensic experts acti- 

1  https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=CEP
EJ(2014)14&Language=lanEnglish&Ver=ori
ginal&BackColorInternet=DBDCF2&BackC
olorIntranet=FDC864&BackColorLogged=F
DC864
2  www.enfsi.eu

vities began to function more ac-
tively, first of all, in 24/02/2014 
by the decision Br. B-16 was ap-
proved and issued the Code of 
Ethics of forensic experts obli- 
gatory for all registered foren-
sic experts3. Also, the Council 
is performing hearing of claims 
against forensic experts (until now 
it has received 25 claims of possi-
ble breach of the code of ethics).  
It should be emphasized that 
mostly the activities of private 
experts are complained about.

Legal status of forensic expert 
in a case is integral part of foren-
sic system. As previously men-
tioned, only registered forensic 
experts may be appointed as ex-
perts in concrete cases. Depen-
dence to the registrar assures that 
a person has necessary competen-
cies and skills in specific area, 
he/she gave an oath for the Mi- 
nister of Justice to perform his/
her duties honestly, impartial-
ly and therefore he/she knows 
responsibilities for issuance of 
false conclusion and for avoid-
ance of proper performance of fo-
rensic expert’s duties. If there 
are no registered forensic ex-
perts in some areas (art, crafts, 
etc) then another competent per-
son may be appointed as a foren-
sic expert. In such case judge 
(court) should invite this person 
to trial, ascertain his/her compe-
tencies in special area and warn 
3  https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?do
cumentId=944af830a82e11e38e1082d04585b
3dd
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that may occur due to issuance of 
false conclusion or for avoidance 
of proper performance of foren-
sic expert’s duties. All persons 
possessing the status of forensic 
experts have the same procedu- 
ral rights and duties as follows: 
to receive all investigative mate-
rials including case materials, to 
ask for additional data, to parti- 
cipate in procedural acts if there 
is such necessity, to choose inves-
tigative methods independently, 
to participate in court for expla-
nation of his/her findings, to re-
fuse to solve questions which are 
not in the scope of his/her special 
knowledge (legal issues, etc), not 
to gather investigative material, 
to sustain confidentiality of all 
findings, etc.

The analysis presented above 
enables to conclude that institu-
tional forensic system in Lithu-
ania exists because main foren-
sic activities are concentrated 
in the state forensic institu-
tions, which all together per-
form about 60 different types 
of forensic examination, and 
private forensic experts main-
ly cover three areas. The coor-
dination of forensic activities is 
also performed mainly by state 
institutions. There is no self-go- 
vernance of forensic experts in 
Lithuania differing from other 
countries (for example, Croatia, 
Germany, Poland, Ukraine), 
where strong associations of fo-
rensic experts exist.

Benefits of Lithuanian  
forensic system

The main benefits of institu-
tional forensic system are har-
monization of forensic examina-
tions, standardization of methods, 
accreditation, existence of mini-
mum standards of qualification 
and competencies of forensic ex-
pert, implementation into foren-
sic practices of the EU standards, 
publicity of the registrar of fo-
rensic experts. These facts are evi- 
dently approved by the fact that 
existing system already complies 
with Council’s conclusions on the 
vision for European Forensic Sci-
ence 2020 including the creation 
of a European Forensic Science 
Area and the development of fo-
rensic science infrastructure in 
Europe. The Conclusion indicates 
that “In order to foster coopera-
tion between police and judicial 
authorities across the European 
Union with a view to creating a 
European Forensic Science Area 
by 2020, Member States and the 
Commission will work together 
to make progress in the following 
areas, aiming to ensure the even-
handed, consistent and efficient 
administration of justice and the 
security of citizens1:

1  Council conclusions on the vision for Euro-
pean Forensic Science 2020 including the cre-
ation of a European Forensic Science Area and 
the development of forensic science infrastruc-
ture in Europe. 3135th JUSTICE and HOME 
AFFAIRS Council meeting Brussels, 13 and 
14 December 2011// http://www.consilium.eu-
ropa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/
jha/126875.pdf



23

Криміналіст першодрукований № 16/2018

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
6

/2
0

1
8

• accreditation of forensic sci-
ence institutes and laboratories –  
In Lithuania, three from four  
main institutions FSCL, LPFSC  
and SFMS are accredited un-
der the specialized ISO standard 
17025;

• respect for minimum com-
petence criteria for forensic sci-
ence personnel – in Lithuania this 
criterion is implemented since 1st 
May, 2003 when Law on Forensic 
examination became valid. Also, 
minimum competence standards 
prepared by ENFSI1 are applied, 
FSCL and LPFSC are active mem-
bers of this organization. Both 
European and USA scientists and 
practitioners agree that “all re-
quired skills are usually gained 
by a combination of formal edu-
cation, training and operational 
(on-the-job) experience. Educa-
tion from colleges and universi-
ties is highly recommended to en-
sure that forensic personnel have 
a solid scientific basis with the 
view to future technological de-
velopments and continuous im-
provement in the laboratory.  
It is recommended that forensic 
scientists should have a scienti- 
fic background with tertiary 
qualifications (BSc and/or MSc, 
or equivalent). Training is de-
signed to build on the scienti- 
fic education and provide speci- 
fic knowledge and abilities di-

1  Performance Based Standards for Forensic 
Science Practitioners // ENFSI Standing com-
mittee for quality and competence, 2004-07-27, 
QCC-CAP-003.

rectly associated with the work 
environment. Forensic scientists 
need both high-level education 
and relevant training. Adequate 
training is a matter of priority 
in situations where forensic per-
sonnel lack the desired qualifica-
tions. Regarding incoming staff, 
if training is necessary, it should 
take place before or at the very 
beginning of their employment. 
Finally, experience contributes 
strongly to the development and 
capability of a forensic scientist. 
Obviously, experience is some-
thing that can only be gained 
with time and with competent, 
comprehensive mentoring”2. All 
these elements are respected and 
applied in preparation of foren-
sic expert in state forensic insti-
tutions, i.e. only persons having 
university degree may be em-
ployed, they are trained for 2-3 
years at institution and only af-
terwards they can give an exam in 
legal and special knowledge. Sub-
sequent their work is supervised 
by performance of technical and 
administrative controls.

• establishment of common 
best practice manuals and their 
application in daily work of foren-
sic laboratories and institutes. In 
Lithuania, this activity is per-
formed in several levels – imple-
mentation of ENFSI best practice 

2  Staff skill requirements and equipment rec-
ommendations for forensic science labora-
tories // United Nationa, 2011. https://www.
unodc.org/documents/scientific/Ebook_
STNAR_02Rev1_E.pdf. P. 5
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8 manuals into forensic practi- 
ces or development of such manu- 
als using the EU financing mecha- 
nisms. For example, in 2012 
FSCL together with Estonian and 
Latvian forensic institutions im-
plemented project HOME/2011/
ISEC/AG/4000002548 “Best 
practice guidance and trainings 
as effective measure for preven-
tion and fight against crime de-
sign”. Under said project, two 
manuals were prepared: Mini-
mum Requirements for Video  
Surveillance System for Pub-
lic Areas and The Best Economic 
Expertise Practice Guide for In-
vestigation of Crimes Related to 
Bankruptcy1. 2014-2015 experts 
of the Department of Technical 
examinations together with fo-
rensic experts of Estonia, Latvia, 
Romania and Georgia prepared 
the best practice manual for road 
accident examination. This pro- 
ject was performed under the EU 
program “Prevention and fight 
against crime programme of the 
European Commission” – Direc-
torate General Home affaires 
(code: PROJECT HOME/2012/
ISEC/MO/4000004278).

• conduct proficiency tests/
collaborative exercises in foren-
sic science activities at interna-
tional level. This activity has 
been actively implemented since 
2006, when accreditation period 
begun. For maintenance of qua- 
lity management system, accre- 

1  Ekspertinio tyrimo metodai, Teorinis sin-
tetinis mokslo darbas, Vilnius, 2013

dited forensic institution should 
participate in proficiency tests 
at least once per 5 years. So, such 
tests are received from ENFSI  
working groups or from other 
foreign laboratories. They are 
chargeable, so sometimes they 
cannot be performed more often 
because of lack of financing. Pro-
ficiency/collaborative tests are 
prepared and performed among 
the Baltic forensic institutions. 
These tests are prepared by insti-
tutions themselves and are free 
of charge.

• application of minimum qua- 
lity standards for scene-of-crime 
investigations and evidence ma- 
nagement from crime scene to 
court room. This sphere in Lithu-
ania for a moment is not so deve- 
loped, nevertheless some law en-
forcement institutions and courts 
apply another quality standard –  
ISO 9001. Thus, a specialized 
standard for crime scene investi-
gation is not applied yet.

• recognition of equivalence of 
law enforcement forensic activi-
ties with a view to avoiding dupli-
cation of effort through cancella-
tion of evidence owing to technical 
and qualitative differences, and 
achieving significant reductions 
in the time taken to process crimes 
with a cross-border component. In 
Lithuania, this recommendation is 
implemented in several levels. In 
Law on forensic examination, arti-
cle 4 defines that:

1. Forensic examinations are 
performed by forensic experts, 
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included into registrar of foren-
sic experts of Lithuania, except 
cases foreseen in paragraphs 1, 3, 
and 4 of this article.

2. Forensic experts from EU 
member state can freely give such 
services in Lithuania. Only they 
should be acknowledged foren-
sic experts under the rules of this 
member state.

4. Under the necessity of per-
sons possessing status of forensic 
expert in other state with which 
Lithuania has agreement of legal 
aid, may be appointed as forensic 
expert. Accordingly, Article 6 of 
LFE regulates the mechanism of 
acknowledgement of foreign fo-
rensic experts in Lithuania.

• identification of optimal and 
shared ways to create, update and 
use forensic databases. In this 
context, LPFSC is very progres-
sive because it was one of the first 
institutions which began to im-
plement exchanges of DNR and 
fingerprints data. According to 
forensic areas, other forensic in-
stitutions also participate in for-
mation of said databases.

• use of advances in foren-
sic science in the fight against 
terrorism, organized crime and 
other criminal activities. This is 
the purpose of every forensic in-
stitutions as such.

• forensic awareness, in par-
ticular, through appropriate ed-
ucation and training of the law 
enforcement and justice commu-
nity. In the first part of article, 
it was indicated that every state 

forensic institution performs 
also methodical work, which in-
cludes trainings of law enforce-
ment officers, prosecutors and 
judges.

It should be emphasized that 
EU Council already approved Ac-
tion plan for the achievement of 
vision purposes1 (herein after re-
ferred as Action plan). In Action 
plan 6 main activities were left to 
achieve all the results of common 
Forensic science area 2020, they 
are as follows:

1. ‘Best Practice Manuals1 for 
forensic disciplines’ 

2. ‘Stimulating exchange of 
forensic information from data-
bases, for example in the areas of 
weapons and ammunition, explo-
sives and drugs’ 

3. ‘Proficiency tests and col-
laborative exercises for forensic 
disciplines’ 

4. ‘Forensic awareness and 
training for law enforcement and 
justice communities’ 

5. ‘Stimulate accreditation of 
forensic service providers and 
competence of forensic personnel 
on a voluntary basis’  

6. ‘Stimulating exchange of fo-
rensic data via Prüm and impro- 
ving its quality’

The presented analyses show 
that for a moment forensic sys-
tem of Lithuania is sufficient and 
effective, suitable for Lithuania 

1  Council Conclusions and Action Plan on the 
way forward in view of the creation of an Euro-
pean Forensic Science Area – Council conclu-
sions (9 June 2016) (herein after – Action plan).
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6 according to its social, legal, eco-
nomical society model and in com-
pliance with EU minimum stan-
dards as well as future visions. 

Weaknesses of Lithuanian  
forensic system

Several elements can be distin-
guished which can be evaluated as 
weakness of Lithuanian forensic 
system. The first element is lack 
of a structured list of types (ar-
eas) of forensic examinations. If 
we look through the registrar of 
forensic experts we can observe 
that forensic areas, especially 
those covered by private experts 
are rather incoherent. Also, there 
is necessity to prepare a unified 
list not only of forensic areas, but 
also of their scopes (tasks solved). 
The absence of such list condi-
tions appearance of forensic con-
clusions which are given viola- 
ting limits of some forensic area. 
Such situation is also observed in 
Europe and therefore article 18 
of CEPEJ recommendations indi-
cates that “Even if the expert may 
play a more prominent part in the 
legal decision-making in other  
jurisdictions, he/she should re-
main obliged to help only with 
the fact-finding and not with the 
application and interpretation of 
the law.” and additionally article 
4 defines that “The work of the 
experts ends where the appraisal 
of the facts begins, which is the 
task of the judge alone. This pre-
vails even in those cases where 
the expert is allowed to direct or 

conduct the giving of evidence”1. 
Also, as was mentioned in previ-
ous parts of the article, not all the 
spheres of human activities are 
covered by the registrar.

Another weakness is related 
to the differences of reimburse-
ment system not only among pri-
vate forensic experts, but also in 
state forensic institutions. Four 
state forensic institutions pre-
sented in the article work under 
4 different reimbursement and 
social warranty systems. SFMS 
and SSFP work under the system 
applied to medicine personnel, 
FSCL – under the state adminis-
tration system, LPFSC – part un-
der the system applied for statu-
tory officer, other part – under 
labor agreements, third part – 
under state administration sys-
tem. There are differences among 
costs indicated by private foren-
sic experts. Tariffs for private 
experts are not defined by any le-
gal norm and therefore the prices 
differ and costs are rather high, 
often contravene to the quali-
ty and amount of service. In rec-
ommendation of the Prosecutor 
General, it is stated that services 
of private experts should be ob-
tained only by performing pub-
lic procurement which means 
that the lowest price principle 
is applied which does not always  

1  <https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=CEP
EJ(2014)14&Language=lanEnglish&Ver=ori
ginal& BackColorInternet=DBDCF2&BackC
olorIntranet=FDC864&BackColorLogged=F
DC864>.
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result in acquisition of the most 
appropriate and competent fo-
rensic expert. CEPEJ guide-
lines indicated that in such cases 
the principle of reasonable price 
should be applied. So, Lithuania 
should develop its forensic sys-
tem in the direction of defining 
reasonable mechanisms for the 
determination of prices for foren-
sic services.

Another weakness is also more 
related to activities of private fo-
rensic experts: there is absence 
of suitable mechanisms of con-
trol and administration of their 
activities. At the moment some 
kind of control – in a context of 
the Code of Ethics – is performed 
by the Council but this control is 
more symbolic and without es-
sential influence. Why? First of 
all, the Council may evaluate the 
conclusion only in the context 
of ethical principles but Council 
practice shows that in order to as-
sess the conclusion from ethical 
point, firstly, it should be evalu- 
ated by a competent institution 
(court) from procedural point, 
and only if procedural evaluation 
is negative, then the Council can 
evaluate it from ethical point. 
Furthermore, the Council’s nega-
tive conclusions do not influence 
the status of the person as foren-
sic expert – he is appointed as fo-
rensic expert afterwards as well. 
Thirdly, the Council has limited 
proving abilities, proving proce-
dure proceeds on voluntary bas-
es more because the Council has 

no instruments to properly gath-
er evidences by itself. Such situ-
ation was reasoned also by some 
kind of indifference from courts 
and law enforcement officers. All 
procedural laws of the Republic 
of Lithuania foresee criminal re-
sponsibility for issuance of false 
conclusions but courts and law 
enforcement institutions avoid 
to apply this regulation. So, in 
Lithuania we have had only one 
conviction on said grounds since 
19921. 

Deviation from ethics and pro-
cedural requirements in activi-
ties of private forensic experts 
are reasoned by the situation 
that they work alone. Quality ma- 
nagement systems implemented 
in state forensic institutions de-
termine additional control of fo-
rensic examination what is not 
applicable in the private sector.

There still remain some con-
tradictions in legal regulation of 
forensic examinations in Lithu-
ania. They are related to the is-
suance of certificate of forensic 
expert (in one article of LFE it 
is issued by manager of state fo-
rensic institution, in another ar-
ticle – by qualification commis-
sion). Another contradiction is 
observed between LFE and the 
Code of Ethics. In LFE, it is indi-
cated that the forensic experts 
have the rights to ask for addi-
tional investigative materials, 

1  Supreme court of Lithuania, criminal case  
Nr. 2K-548/2014.
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lishes an obligation to ask for ad-
ditional materials.

Also, it should be noted that 
backlogs for forensic examina-
tion in Lithuania exist, i.e. it 
may take several months (ex. 5-6 
months in road accident recon-
struction) or even years (in IT 
examinations) from the moment 
of ordering of forensic examina-
tion until the issuance of conclu-
sions. On the other hand, infor-
mation about backlogs is public 
and available on the websites of 
state forensic institutions1, and 
law enforcement officer, prose-
cutor or judge have possibility to 
evaluate the situation and take 
proper decision. Also, the bases 
for urgent performance of foren-
sic examination are indicated in 
the recommendations of Prosecu-
tor General.

Conclusions
The performed analyses con-

clude that, in Lithuania, institu-
tional forensic system exists be-
cause main forensic activities are 
concentrated in state forensic in-
stitutions, which all together 
perform about 60 different types 
of forensic examination and pri-
vate forensic experts mainly cov-
er three areas. Coordination of 
forensic activities is also per-

1  http://www.ltec.lt/index.php?id=861

formed mainly by the state in-
stitutions because Coordination 
Council consists of managers of 
state forensic institutions, repre-
sentatives of Court, prosecution 
and universities.

The main benefits of institu-
tional forensic system are har-
monization of forensic exam-
inations, standardization of 
methods, accreditation, exis-
tence of minimum standards of 
qualification and competencies 
of forensic expert, implemen-
tation into forensic practices 
of the EU standards, publicity 
of the registrar of forensic ex-
perts. These facts are evidently 
approved by the fact that exis- 
ting system already comply with 
Council conclusions on the vi-
sion for European Forensic Sci-
ence 2020 including the creation 
of a European Forensic Science 
Area and approved Action plan 
for achievement of said vision. 

The main identified weak-
nesses are related to the ab-
sence of specific regulative 
mechanisms such as the mecha-
nism for determination of prices 
for services of private forensic 
experts, the mechanism for con-
trol and administration of activ-
ities of private forensic experts, 
mechanisms for management of 
backlogs.
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MICROTRACES ANALYSIS – SPHERE, 
THAT CANNOT BE OVER-EMPHASIZED 
DURING CRIMINALISTIC RESEARCH*

Grażyna KEDZIERSKA
Doctor of Law, Professor of Non-State Higher Pedagogical 
School in Bialystok (Poland)**

Abstract
The scientific analysis of microtraces began in 1893, when Hans Gross presented 

“Handbook for Magistrates, Police Officers and Lawyers” for the world. The book con-
tained sections titled “Involvement of chemist”, “Involvement of specialist in miner-
alogy, zoology and botany ... on the study of traces of hair, dust, spots on the clothes”, 
which became the beginning of criminalistic research of microtraces. In the following 
years, a number of criminal cases were instituted, in which the investigation of vari-
ous kinds of microtraces became decisive for exposing the offender. During the 20th 
century, criminalists developed a broad characteristic of microtraces. It included the 
formation of the theory of microtraces, the definition of their concept and types, and 
the methods for detecting and preserving microtraces at the crime scene.

The doctrine of microparticles, which often helps investigators, in criminalistic 
laboratories is developed mainly by chemists and biologists. The evolution of the crimi- 
nalistics in microtraces has progressed. The 21st century introduced the term “pollu-
tion” in criminalistics, paying particular attention to the accuracy and correctness of 
protection and the study of microtraces. Since any offender’s act leads to the emer-
gence of microtraces, it means that they are always at the scene of the event, the of-
fender and the victim. However, the full use of microtraces in the criminal procedure 
still depends on the progress of the techniques of their search and analysis.

Key words. Microtraces, pioneers of microtraces research, definition of microtraces, 
characteristics of microtraces, microtraces saving.

*  Аналіз мікрослідів – сфера, яку не можна переоцінити під час криміналістичного 
дослідження.
**  Кендзерська Гражина – доктор права, професор Недержавної Вищої Педагогічної 
Школи в Білостоці (Польща).
1  Mikroślady i ich znaczenie w postępowaniu przygotowawczym i sądowym, J. Palus-Zięba (red.), 
Wydawnictwo Instytutu Ekspertyz Sadowych, Kraków 2015, ss. 234.

У 2015 році Інститут судової 
експертизи в Кракові випустив 
працю під назвою «Мікрослі-
ди та їх значення у підготов-
чому судовому провадженні»1. 
Автори представляють у ній мі-

кросліди з точки зору сучасної 
практики та наявних можливо-
стей їх дослідження. Зміст кни-
ги показує, наскільки важли-
вими у боротьбі зі злочинністю 
є сьогодні «невидимі» сліди.  
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мання інформації з мікрослідів 
є результатом багаторічної ро-
боти численних дослідників – 
як теоретиків, так і практиків.  
Огляд польських криміналіс-
тичних публікацій довідково-
го характеру, які з’явилися в 
останні кілька десятиліть, ві-
дображає еволюцію науки про 
мікросліди. Ця стаття стисло де-
монструє досягнення криміна-
лістичних досліджень мікрослі-
дів та є спробою відповісти на 
запитання: «Якими шляхами 
розвивалися думки криміналіс-
тів щодо використання пов-
ною мірою мікрослідів для вияв-
лення злочинів та тих, хто їх 
учинив?»

Ганс Грос фундатор науки  
про мікросліди

Наукові знання про мікрослі-
ди беруть свій початок з кінця 
19-го століття, коли австрійсь- 
кий судовий слідчий Ганс Грос 
у книзі «Керівництво для судо-
вих слідчих», виданий у 1893 р., 
виклав розділи «Залучення хі-
міка», «Залучення спеціаліста 
з мінералогії», а також зооло-
га та ботаніка, додавши відпо-
відні підзаголовки ... при дослі-
дженні волосся, пилу, плям на 
одязі»1. Одночасно із зростан-
ням кількості читачів «Керів-
ництва», зростало практичне 
використання цих знань та не-
обхідність дослідження цієї те-

1  Thorwald J. Godzina detektywów, Wydawnict-
wo Literackie, Kraków 1993, s. 277. 

матики. Таким чином розпо-
чалась наука криміналістики 
мікрослідів.

Однак слід зазначити, що ще 
раніше, між 1882 і 1886 роками, 
фантазія Артура Конана Дойла2 
створила персонаж – детекти-
ва всіх часів. Коли Альфонс Бер-
тільйон3 здобув свої перші успі-
хи в галузі криміналістики того 
часу, виявляючи злочинців за 
допомогою антропометричного 
методу, з’явився Шерлок Холмс.  
Це вигаданий персонаж, але дії 
Шерлока Холмса базувались 
на справжніх досягненнях нау-
ки. Холмс вирішував проблеми 
завдяки логічному мисленню,  

2  Артур Конан Дойл (1859 – 1930) закінчив 
медичний факультет Університету в Един-
бурзі. Спочатку він подорожував як суд-
новий лікар, потім він оселився в містечку 
Саутсі, займаючись медичною практикою. 
Оскільки у нього не було занадто багато па-
цієнтів, він писав оповідання. Він також 
був коронером місцевої страхової компа-
нії. Він уважно стежив за розвитком меди-
цини, беручи участь у дискусіях в наукових 
медичних журналах. У 1887 році з’явилось 
його перше оповідання за участю Шерлока 
Холмса – «Етюд у багряних тонах». Дойл 
озброїв відомого детектива природними та 
технічними знаннями та навичками логіч-
ного мислення, які він використовував не 
тільки для розгадування кримінальних за-
гадок, але й для розширення засобів знань, 
які сьогодні називають криміналістичними. 
Goetz T. Cudowny lek. Robert Koch, Ludwik 
Pasteur i pratki grużlicy. Spoleczny Instytut 
Wydawniczy Znak. Krakow, 2015. S. 173, 
etc..
3  Alphonse Bertillon (1853 – 1914) – фран-
цузький криміналіст, який є засновником 
антропометричної ідентифікації особи. Feix 
G. Sûreté. Wielkie ucho Paryża, Wydawnictwo 
„Śląsk”, Katowice 1988, s. 103 i nast. 
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науковим висновкам та при-
родньому пізнанню. Він оволо-
дів мистецтвом вивчати дрібні 
частинки матерії, і своєю детек-
тивною роботою пробудив ро-
зум не лише читачів того часу, 
але й поліцейських детекти-
вів. А. К. Дойл, якому набридло 
писати розповіді про Шерло-
ка Холмса, вбив його в тому ж 
році, в якому Г. Грос опубліку-
вав свою книгу, що пропагувала 
ширше використовувати при-
родничі та технічні науки для 
виявлення злочинців.

Сприйняття мікрослідів, за-
пропоноване Г. Гросом, поча-
ло реалізовуватися численними 
дослідниками. Безпосередній 
фундамент криміналістичних 
досліджень слідів на мікрорів-
ні заклали Едмонд Локар і Гас- 
тон Едмонд Бейль у Франції, у 
Нідерландах – К. Я. ван Ледден 
Хюлсебош, Георг Попп і Август 
Брюнінг в Німеччині. Сферою 
їх діяльності було, щоправда,  
вивчення пилу, але в ньому 
були, наприклад, волокна та їх 
фрагменти. Найбільш успіш-
ним серед цих дослідників є Ед-
монд Локар (1877 – 1966), відо-
мий навіть як Шерлок Холмс 
з Франції. Він залишив по собі 
документи про величезну кіль-
кість розкритих кримінальних 
справ, а деякі випадки серйоз-
но вплинули на розвиток науки 
про мікросліди. Е. Локар казав: 
Куди б не пішов злочинець, чого 
б не торкнувся, що б не зали-
шив, навіть підсвідомо, це буде 

служити проти нього. Не тіль-
ки його відбитки пальців, але 
й його волосся, волокна з його 
одягу, кров або сім’я, скло, роз-
бите його знаряддям, подряпи-
ни, все, що він залишає або заби-
рає, є мовчазним свідком проти 
нього1. 

У Франкфурті, у свою чер-
гу, працював хімік Георг Попп 
(1861 – 1943), який займався 
дослідженням мікроволокон і 
ґрунту. Цей вчений сформулю-
вав принцип, який називається 
принципом Поппа, про відмін-
ності в ґрунті, що дає підста-
ви для висновків про зв’язки 
підозрюваного з місцем події. 
Г. Попп уважно читав «Керів-
ництво ...» Ганса Гроса і зрозу-
мів, що найбільші криміналіс-
тичні можливості природничих 
наук знаходяться в області мі-
крослідів. Але Г. Попп також 
захоплювався фантастични-
ми ідеями А. К. Дойла. У жовт-
ні 1904 року його запросили для 
розслідування справи Єви Діш, 
яка була задушена синьо-чер-
воною хусткою. Доказом, який 
вбивця залишив на місці, була 
забруднена носова хустинка. 
Під мікроскопом Г. Попп ви-
явив на ній червоні та сині шов-
кові волокна, а у виділеннях з 
носа – частинки тютюну, вугіл-
ля, зерен піску та кристалів ґрун-
ту. Пізніше, коли підозрюва-
ний уже був затриманий, на 
його штанах було знайдено 

1  Thorwald J. Godzina…, op. cit., s. 320 i nast. 
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8 ґрунт, який містив точно такі 
самі складники, що і ґрунт на 
місці вбивства1. 

Третім з великих піонерів 
досліджень мікрослідів є Гас- 
тон Едмонд Бейль, який наро-
дився в 1879 році в Парижі. 
Він був хіміком і фізиком. Де- 
який час він працював в Інсти-
туті Пастера, потім, на заліз-
ниці, де він займався крипто-
графією, співпрацюючи певний 
час з французькою контррозвід-
кою. Врешті-решт він прийшов 
до французької поліції, і з 1921 
року очолив службу ідентифі-
кації. Він захопився криміна-
лістикою і ввів спектральний 
аналіз. Для нього не існувало ні 
чистоти, ні бруду, тільки мате-
ріал для дослідження2. Наукова 
робота Г. Е. Бейля та його аналіз 
забруднень допомогли розкри-
ти складний випадок вбивства.  
8 червня 1924 року в Булонсько-
му лісі було знайдено останки 
70-річного возного в невелич-
кій компанії, Людвіка Булая. 
Він був пристрасним гравцем 
на перегонах коней. Загинув 
від численних ударів по голові. 
Волосся було забруднено різни-
ми дрібними частинками, які 
були зібрані в паперові мішеч-
ки. Детальні дослідження по-
казали, що серед частинок, ви-

1  Thorwald J. Godzina …, op. cit., s. 282 i nast. 
2  Г. Е. Бейле був розстріляний 16 вересня 
1929 р. психопатом-п’яницею, який ствер-
джував, що Бейлі скривдив його своєю не-
вірною думкою. Thorwald J. Godzina …, op. 
cit., s. 333 i nast. 

чесаних з волосся та зібраних 
з одягу, були крупинки вугіл-
ля, тирса, шматочки каміння, 
обрізки картону і висушені ко-
махи, які живуть в абсолютній 
темряві. Це дозволило припу-
стити, що вбивство були скоєне 
в підвалі, до якого не було до-
ступу світла, або в якому збе-
рігалось тіло після вбивства. 
В результаті досліджень і вис-
новку Г. Е. Бейля було не тіль-
ки встановлено місце вбивства, 
але і пов’язано його з Лазарем 
Тесьєром, сторожем, який та-
кож приймав незаконні ставки 
і виявився вбивцею3. 

Піонерів вивчення мікрослі-
дів було багато. Вони працювали 
у різних частинах світу, розкри-
ваючи кримінальні справи за до-
помогою природничих наук. На 
такий шлях розвитку криміна-
лістики вказав Ганс Гросс у своїй 
книзі, не знаючи, що таким чи-
ном він організовує нову науку.

Назва та визначення
Інтерес до мікрослідів спри-

чинив, перш за все, необхідність 
визначення назви та їхньої сут-
ності. Слово «мікрослід» скла-
дається з термінів «мікро» та 
«слід». Грецьке слово mikrós 
польською мовою означає ма-
лий, що вказує на семантичний 
зв’язок з дуже малими об’єк-
тами, а також означає одини-
цю вимірювання в мільйон ра-
зів меншу за основну одиницю, 

3  Thorwald J. Godzina …, op. cit., s. 332 i nast. 
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наприклад, мікрометр. «Мікро- 
сліди» – це термін, який ввій-
шов до польської криміналіс-
тичної науки тільки у 70-х ро-
ках ХХ століття, але сьогодні 
він широко використовується.

Раніше в 1949 році Болеслав 
Лоуенберг і Леон Шафф писа-
ли про пил та бруд, шматочок 
бруду, розірваний папір, нит-
ки, волосини, які можуть бути 
на предметах, залишених зло-
чинцем, і можуть бути винесе-
ні ним з місця злочину, будучи 
серйозним доказом проти підо- 
зрюваного. Дослідження та-
ких залишених слідів давало 
можливість визначити профе-
сію злочинця, і тому їх вважали 
так званим професійним пилом. 
У пилу за допомогою хімічно-
го та мікроскопічного аналізу 
можна було виявити мінераль-
ні речовини, волокна або інші 
залишки тваринного чи рослин-
ного походження. Як стверджу-
вали автори: «... слід перевіряти 
кишені, шви, лацкани піджа-
ків, манжети брюк, взуттєві 
шви, шви внутрішньої частина 
капелюха, шапки. Пил слід ви-
сипати на аркуш чистого па-
перу, з якого потрібно зробити 
мішечок. Одяг помістити у па-
перовий мішок і витрясти його! 
Зрозуміло, що пил не потрібно 
збирати у кожному випадку, а 
лише тоді, коли це необхідно з 
огляду на характер злочину»1. 

1  Lawenberg B., Schaff L. Kryminalistyka na 
podstawie B. M. Szawera i A. I. Winberga, 
Warszawa 1949, s. 139.

Павло Хорошовський в кін-
ці 50-х років ХХ століття вико-
ристовував термін «дрібні час-
тинки матерії», органічної та 
неорганічної, іншими слова-
ми – пил або виробничий бруд, 
який пристав до одягу, напри-
клад дрібні частинки різних ма-
теріалів, частинки вугілля, цег-
ли, цементу, борошна, волокна 
(тваринні, рослинні, штучні), 
волосся, пір’я, частинки рос-
лин, сухих і мокрих фарб, клеїв, 
хімікатів, харчові крихти, виді-
лення, екскременти та частин-
ки тіла людини і тварини, пил, 
бруд. Ці частинки дозволяють 
зробити висновок про професій-
не життя, про спосіб життя 
за межами професійного, деякі 
тілесні та психічні властиво-
сті, а також гігієнічні звички 
того, хто носив цей одяг2. 

Книга «Vademecum», яка за-
звичай скорочено згадується як 
«Сліди», видана у 1967 р., вклю-
чає в себе знання, зосередже-
ні, в основному, на практичних 
аспектах криміналістики. Ав-
тори, обговорюючи у ній мето-
ди збереження мікрослідів під 
час огляду місця події, зазнача-
ють, що «пил погано фіксується 
на поверхні». Однак вони також 
зазначають, що в деяких випад-
ках навіть залишкові кілько-
сті речовин можуть бути пред-
метом аналітичних досліджень, 

2  Horoszowski P. Śledcze oględziny miejsca, 
PWN, Warszawa 1959, s. 659 i nast.; P. Horo-
szowski, Kryminalistyka, PWN, Warszawa 
1958, s. 311 i nast.
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6 і тому не слід відмовлятися від 
передачі на експертизу навіть 
міліграмних кількостей1. 

У цих перших польських 
криміналістичних міркуваннях 
про мікросліди їх не називають 
«мікрослідами», і вони не мі-
стили відповідних визначень, а 
лише перелічені їх різні види. 
Найчастіше їх називали пилом 
чи забрудненням. Однак у 60-х 
і 70-х роках ХХ століття інте-
рес польських криміналістів до 
мікрослідів посилився. Кульмі-
нацією цього став Міжнародний 
симпозіум «Мікросліди», орга-
нізований в 1972 році тодішнім 
департаментом криміналісти-
ки Головного управління грома-
дянської міліції2. Було прийня-
то термін «мікросліди» і в ході 
дискусії щодо їх поняття була 
надана перевага визначенню, 
в якому основною властивістю 
була видимість сліду. Таким чи-
ном, мікросліди – це невидимі 
або слабо видимі неозброєним 
оком частинки матерії або меха-
нічні властивості, які можна до-
сліджувати лише за допомогою 
мікроаналітичних методів3. 

1  Praca zbiorowa, Ślady. Metodyka ujawnia-
nia i zabezpieczania śladów oraz pobierania 
materiału porównawczego, Wydawnictwo Za-
kładu Kryminalistyki KGMO, Warszawa 1967,  
s. 254, 255.
2  Mikroślady. Sympozjum 4 VII – 6 VII 1972 r. 
w Warszawie. Wybrane referaty, J. Kuczys 
(red.), Wydawnictwo Zakładu Kryminalistyki 
KGMO, Warszawa 1973, ss. 174.
3  Biernaczyk Z. Niektóre aspekty problematy-
ki mikrośladów. Mikroślady. Sympozjum 4 – 6 
lipca 1972r., Wydawnictwo Zakładu Krymina-
listyki KGMO, Warszawa 1973, s. 8.

У 1972 р. З. Чечот та М. Чу-
бальський використовують тер-
мін «мікросліди», застосову-
ючи його до особливо малих 
об’єктів (або їх частин) та до 
частинок різних матеріалів і ре-
човин. Ці автори ставлять під 
сумнів визначення мікрослідів 
лише як залишків, що непоміт-
ні неозброєним оком, або які не-
можливо виявити за допомогою 
звичайної в кілька разів збіль-
шуючої лупи. На їхню думку, 
назву «мікросліди» також мож-
на використовувати для слідів, 
хоча і невеликих, але які мож-
на відносно легко помітити4. 

Лише через двадцять років, 
у 1996 р., З. Чечот і на цей раз 
Т. Томашевські заявили, що 
мікросліди – це дуже дрібні час-
тинки різних речовин, які важ-
ко виявляти і досліджувати з 
точки зору їх ідентифікації або 
індивідуалізації5. Подальше ви- 
значення, крім умов розміру,  
було збагачене особливістю склад-
ності дослідження.

У 1970-х роках виникло інше 
визначення, а саме: мікросліди –  
це такі криміналістичні слі-
ди, які, з огляду на свої малі 
розміри або специфічні оптич-
ні чи фізико-хімічні властиво-
сті, без відповідних інструмен-
тів спостереження, невидимі 

4  Czeczot Z., Czubalski M. Zarys kryminali-
styki, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszaw-
skiego, Warszawa 1972, s. 236. 
5  Czeczot Z., Tomaszewski T. Kryminalistyka 
ogólna, Wydawnictwo Comer, Warszawa 1996, 
s. 173. 
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або погано видимі для людини. 
З цієї точки зору, мікросліди – 
це дрібні частинки твердих тіл,  
мікроскопічні механічні вла-
стивості, а також крапельки  
рідини і запах газів, які не роз-
пізнаються звичайними відчут-
тями. Таким чином у 1973 році 
мікросліди визначав Мирослав 
Овоц, звертаючи увагу на роз-
міри та специфічні властивості 
малих слідів1. Це визначення 
охоплювало в основному все, що 
мало або малі розміри, або спе-
цифічні властивості.

Маріуш Куліцький згадує мі-
кросліди, відносячи мікроско-
пічну фотографію до фото- 
графування об’єктів мікро- 
скопічної величини – власне 
мікрослідів – і можливості от-
римання на плівці їх зображен-
ня із збільшенням в кілька де-
сятків чи навіть в кілька сотень 
разів2. 

1  Kołecki  H., Owoc  M., Szwarc  A. Wybrane 
zagadnienia techniki kryminalistycznej, część 
II, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. 
Adama Mickiewicza, Poznań 1973, s. 72.
2  Kulicki  M., Wybrane zagadnienia techni-
ki kryminalistycznej, Uniwersytet Mikołaja 
Kopernika, Toruń 1991, s. 64. Także później 
M.  Kulicki, Kryminalistyka, Wybrane proble-
my teorii i praktyki śledczo-sądowej, Uniwer-
sytet Mikołaja Kopernika, Toruń 1994, s. 224; 
Kulicki  M., Kwiatkowska-Darul  V., Stęp-
ka  L. Kryminalistyka. Wybrane problemy teo-
rii i praktyki śledczo-sądowej, Wydawnictwo 
Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 
Toruń 2005, s. 325; Kulicki M., Kwiatkowska-
-Wójcikiewicz V., Stępka  L. Kryminalistyka. 
Wybrane problemy teorii i praktyki śledczo-są-
dowej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu 
Mikołaja Kopernika, Toruń 2009, s. 338. 

Брунон Холист3 у наступному 
VIII випуску «Криміналістики» 
в 1996 році пише, що поняття 
мікрослідів з’явилось завдяки 
прогресу методів дослідження в 
галузі природничих, фізичних 
та хімічних наук. Маючи навіть 
найдрібніші частинки матерії, 
можна зробити такі ж важливі 
висновки, як і у випадку з вели-
кою кількістю матеріалу.

У 2007 році Анджей Філевич, 
Вальдемар Кравчик та Анджей 
Мусіал визнають, що мікрослі-
ди слід визначати як дрібні час-
тинки матерії, які виявляються 
та захищаються за допомогою 
специфічних методів4. Ці кри-
міналісти вказують на дві осо-
бливості, що відносять об’єкт до 
групи мікрослідів – «дрібність» 
частинок матерії та специфіку 
захисту мікрослідів.

У свою чергу, Іренуш Сол-
тишевський та Петро Поляк у 
тому ж 2007 році підкреслю-
ють, що в криміналістиці існує 
безліч визначень мікрослідів і 
наводять три з них, що тим са-
мим показує, на їхню думку, 
складність проблеми5. 

3  Hołyst  B. Kryminalistyka, wydanie VIII 
zmienione i rozszerzone. Wydawnictwa Praw-
nicze PWN, Warszawa 1996, s. 384.
4   Filewicz  A., Krawczyk  W., Musiał  A. Śla-
dy fizykochemiczne. Ślady kryminalistyczne. 
Ujawnianie, zabezpieczanie, wykorzystanie,  
M. Goc, J. Moszczyński (red.), Difin, Warsza-
wa 2007, s. 366.
5  Sołtyszewski I., Polak P. Fizykochemia kry-
minalistyczna. Badania kryminalistyczne (wy-
brane aspekty), I. Sołtyszewski (red.), Uni-
wersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn 2007,  
s. 66. 
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8 Проте, наведені цими автора-
ми визначення мікрослідів по-
силаються, по-перше, на роз-
міри, виражаючи їх словами 
«невидимі або погано видимі» 
або «малі розміри». По-друге, ці 
визначення вказують на те, що 
це сліди, які вимагають викори-
стання інструментів, як для ви-
явлення, так і для досліджен-
ня. У такій ситуації ймовірної 
складності проблеми визначен-
ня мабуть не існує, оскільки ці 
дві особливості мікрослідів, тоб-
то, невеликі розміри і необхід-
ність використання відповідних 
інструментів на окремих етапах 
криміналістичної роботи над 
мікрослідами, вже досить дав-
но були погоджені дослідника-
ми. Врешті, автори пропонують 
називати мікрослідами частин-
ки матерії з масою порядку мі-
ліграм і менші, або властивості 
механічної дії, невидимі або по-
гано видимі неозброєним оком.

І, нарешті, можна також по-
слатися на поняття мікрослідів, 
запропоноване Й. Мощинським1 
у 2008 році: це дрібні частинки 
матерії2, які фізично і хімічно 

1  Moszczyński J. Badania fizykochemiczne. 
Kryminalistyka – czyli rzecz o metodach śled-
czych, E. Gruza, M. Goc, J. Moszczyński (red.), 
Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 
Warszawa 2008, s. 507.
2  Назва «дрібні частки матерії» також 
використовується А. Мусьялом, коли він 
пише, що це не однозначний термін, хоча 
після 1972 року він став дуже популярним. 
Musiał A. Badania fizykochemiczne [w:] Kry-
minalistyka, J. Widacki (red.), Wydawnictwo 
C. H. Beck, Warszawa 2002, s. 403. 

не відрізняються від інших ма-
теріалів, що піддаються кримі-
налістичному дослідженню.

Спосіб дій злочинця, як пра-
вило, створює характерний набір 
мікрослідів. Не всі мікросліди 
з цього набору і не завжди мо-
жуть мати місце. Аналіз кримі-
налістичної практики показує, 
що для різних типів злочинів 
можна виділити характерні на-
бори мікрослідів. У випадку зло-
чинів проти життя та здоров’я 
найчастіше має місце прямий 
контакт між злочинцем або ін-
струментом, який використовує 
злочинець, і потерпілим – тобто 
типовими є контактні мікрослі-
ди. У піднігтьовому матеріалі 
можна знайти фрагменти епі-
дермісу, інших тканин, волос-
ся, волокна; на одязі – волокна, 
волосся, тканину; на інструмен-
тах – кров, інші тканини, волос-
ся, волокна та мікроподряпини. 
При використанні вогнепаль-
ної зброї на долоні стрільця мо-
жуть залишатися мікроопіки. 
При зґвалтуванні залишається 
набір мікрослідів, таких як во-
локна (часто перехресно перене-
сені), епідерміс, кров, волосся, 
виділення з піхви, фекалії, спер-
ма, ґрунт та частини рослин3.

Цей огляд польських визна-
чень мікрослідів, запропонова-
ний у другій половині ХХ сто-
ліття та пізніше, показує, що:

—  відбувся чіткий перехід 
від визначення слідів малих роз-

3  Kołecki H., Owoc M., Szwarc A. Wybrane 
zagadnienia …, op. cit., s. 74 i nast. 
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мірів, які через це часто є по-
гано видимі без збільшуваль-
них пристроїв, таких як «пил», 
«бруд», «дрібні частинки ма-
терії» до використання слова 
«мікросліди»;

—  відмовились також від пере-
лічення різних видів мікрослідів, 
яке мало замінити визначення;

—  підкреслено слабку ви-
димість мікрослідів за допомо-
гою таких термінів, як «малі 
розміри», «дрібні частинки», 
«слабо помітні», «маса поряд-
ку міліграм», «малі об’єкти», 
«частинки»;

—  у визначеннях подано одну 
або дві властивості мікрослідів, 
але завжди це слабка видимість 
і, можливо, специфіка дослі-
дження або захисту.

Криміналістичні властивості
Криміналістичні властивості 

мікрослідів – це певні, прита-
манні їм властивості, які визна-
чають специфічне використання 
цих слідів у кримінальному про-
вадженні. Найважливішою і ос-
новною особливістю вважається 
мікроскопічність, яка відрізняє 
мікросліди в дихотомічному по-
ділі від макрослідів. Визначення 
нижньої та верхньої меж розмі-
ру мікрослідів є складним, тому 
ці межі найчастіше диференцію-
ються суб’єктивно1. 

1  Kędzierski W. Kryminalistyczne właściwo-
ści mikrośladów, Problemy Współczesnej Kry-
minalistyki, tom VI, Uniwersytet Warszawski, 
Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne, War-
szawa 2003, s. 138.

Мікроскопічність визначає  
можливість сприйняття, а точ-
ніше складність сприйняття, 
яка в діях виявлення мікрослідів 
має ключове значення. Криміна-
лістичний слід, який слідчий не 
може виявити та зберегти, не іс-
нує для кримінального прова-
дження, але ж мікросліди сла-
бо або взагалі не сприймаються 
людськими органами. Лише ви-
користання численних, іноді 
витончених технічних засобів  
у криміналістичній лаборато-
рії, дозволяє їх побачити. Тому 
часто на місці події застосову-
ють інтуїцію, а також логічні 
міркування, що дозволяє при-
пустити що саме має бути но- 
сієм мікрослідів2. 

Мікросліди утворюються під 
час будь-якої дії людини. Цьо-
му не можна запобігти, і тому 
вони всюди залишаються на 
місці події, на злочинці, на по-
терпілому, на знаряддях. Вони 
мають чудову адгезію до осно-
ви (через електростатичні вза-
ємодії) і проникають у різно-
го роду щілини (наприклад, 
шви, манжети), заглиблення, 
заломлення і навіть у внутріш-
ню структуру об’єктів (напри-
клад, у тканину між волокнами 
основи та ниток). Злочинець не 
знає, що він залишає мікрослі-
ди внаслідок свого перебування 
та дій, а також, що переносить 
на собі мікросліди з місця по-
дії. Це пов’язано зі складністю  

2  Filewicz A., Krawczyk W., Musiał A. Ślady 
fizykochemiczne …, op. cit., s. 366.
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ло, злочинець також не знає про 
можливість криміналістичного 
використання мікрослідів, бо він 
їх не бачить, він не знає, що такі 
сліди існують і не намагається от-
римати інформацію про них1. 

Особливістю мікрослідів внас-
лідок їх невеликих розмірів та-
кож є складність їх усунення, і 
це не залежить від волі злочин-
ця. Пил і дрібні частинки лег-
ко проникають у всілякі заглиб- 
лення, звідки їх важко вида-
лити2. Прикладом можуть бути 
мікросліди наркотиків3. 

Об’єкт із певними властивос-
тями може бути джерелом слідів 
як у макро-, так і мікромасшта-
бі. Проте репрезентативність 
властивостей об’єкта є різною 
у макро- та мікромасштабі. Ре-
презентативність означає, що 
об’єкт (тут – невеликий слід) 
має особливості, характерні 
для певної групи. Мікроскопіч-
ність, як особливість малих слі-
дів, може призвести до того, що 
в деяких випадках мікрослід не 
матиме всіх властивостей об’єк-
та, з якого він походить. Мі-
крослід не буде представником 
об’єкта, від якого він відділив-
ся. Репрезентативний мікрослід 

1  Kędzierski W. Kryminalistyczne właściwości 
…, op. cit., s. 137 i nast.
2  Ruszkowski Z. Fizykochemia kryminali-
styczna, Wydawnictwo Problemów Krymi-
nalistyki Centralnego Laboratorium Krymi-
nalistycznego Komendy Głównej Policji, 
Warszawa 1992, s. 223.
3  Filewicz A., Krawczyk W., Musiał A. Ślady 
fizykochemiczne …, op. cit., s. 367. 

містить якісні особливості об’єк-
та, з якого він походить. З одно-
рідних об’єктів мікросліди є ре- 
презентативними, з неоднорід-
них об’єктів вони можуть не 
бути репрезентативними. Три-
валість можна розглядати як 
час утримання мікросліду на ос-
нові, а також його схильність до 
деградації. Більшість мікрослі-
дів характеризується відносною 
тривалістю при нормальних 
умовах. В екстремальних умо-
вах (наприклад, дія полум’я, 
нагрівання до високої темпера-
тури, сильна механічна дія, дія 
агресивних хімікатів, сильний 
рух повітря) мікросліди також 
знищуються. Тривалість визна-
чає часові межі ідентифікацій-
ного дослідження мікрослідів4. 

Факторами, що зменшують 
придатність мікрослідів для до-
слідження, є: неоднорідність і 
нерепрезентативність зразка, 
триваючий біологічний розпад, 
корозія, атмосферні забруд-
нення, час, вплив навколиш-
нього середовища (наприклад, 
вологості)5. 

Основна особливість мікрослі-
дів, якою є мікроскопічність, без-
сумнівно, є перевагою, оскільки 
вона дозволяє розширити інфор-
маційну базу про злочини та 
злочинців. Нажаль, мікроско-
пічність також має значний не-

4  Kędzierski W. Kryminalistyczne właściwości 
…, op. cit., s. 142.
5   Palus-Zięba J. Ekspertyza fizykochemiczna. 
Ekspertyza sądowa, J. Wójcikiewicz (red.), Za-
kamycze, Kraków 2002, s. 188.
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долік. Мікросліди особливо лег-
ко піддаються забрудненню, яке 
може статися одразу в момент 
їх виникнення. Змішування 
мікрослідів може бути резуль-
татом, наприклад, руху повіт- 
ря в приміщенні. Забруднен-
ня може також відбуватися на 
інших етапах криміналістич-
ної роботи над слідом, під час 
виявлення та збереження1, а 
потім під час лабораторного 
дослідження мікрослідів. Вико-
ристання мікрослідів у криміна-
лістичних дослідженнях зале-
жить від прогресу аналітичної 
методики та техніки. Навіть 
при високому ступені їх розвит-
ку, як тепер не кожен мікрослід 
може бути досліджений. Чим 
слід менший, тим важче його 
знайти, а ще складніше виокре-
мити та «чисто» взяти з основи. 
Якщо цього не зробити точно, то 
замість самого мікросліду буде 
аналізуватися суміш мікрослі-
ду з основою. Використання 
дуже чутливих методів має сенс 
тоді, коли мікрослід буде дуже 
ретельно відокремлений від ос-
нови2. Наслідком забруднення 
мікрослідів можуть бути помил-
кові результати досліджень, які 
іноді повністю дискримінують 
цінність всієї криміналістичної 
роботи. Досягненням розвитку 

1  Babecka J., Sołtyszewski I. Ślady biologicz-
ne. Technika kryminalistyczna, tom 2, G. Kę-
dzierska (red.), Wyższa Szkoła Policji, Szczyt-
no 2006, s. 29.
2  Ruszkowski Z. Fizykochemia …, op. cit.,  
s. 230.

науки про мікросліди сьогод-
ні є уміння криміналістів упо-
ратися з деякими процесами 
забруднення.

Властивості мікрослідів де-
монструють деякі залежності. 
Наступна властивість виникає 
або залежить від попередньої. 
Попередня властивість обумов-
лює наступну – одну, а іноді й 
більше. З мікроскопічності мі-
крослідів випливає поширеність 
існування та низька можли-
вість сприйняття, а звідси –  
складність усунення, але і трива-
лість. Мікроскопічність також 
визначає репрезентативність і 
необхідність дослідження, ви-
користовуючи мікроаналітичні 
методи.

Процедури огляду
Мікросліди завжди присут-

ні на кожному місці події, на 
кожному знарядді, на кожному 
злочинці, на майні, що є об’єк-
том дії, а також на потерпіло-
му. Проблема полягає у можли-
вості знайти їх під час основної 
процесуально-криміналістич-
ної дії, якою є огляд.

У 1973 р. X. Колецкі, М. Овоц, 
А. Шварц висловили думку, що 
фундаментальна зміна тактики 
проведення огляду, спричинена 
урахуванням мікрослідів, поля-
гає у перенесенні реконструк-
ції перебігу події від фінального 
етапу огляду до його початко-
вого етапу. На основі створеної 
ймовірної моделі події в першу 
чергу потрібно:
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злочинець, ймовірно, повинен 
був доторкнутися руками або 
знаряддями, або об які він пови-
нен був потертися;

—  визначити шляхи руху 
злочинця на місці події;

—  визначити напрямок і ши-
рину шляху для того, хто прово-
дить огляд; 

—  встановити послідовність 
збереження слідів1.

Якщо існує ймовірність існу-
вання доказових мікрослідів на 
місці події, то пріоритетом є їх 
виявлення та збереження, звер-
таючи особливу увагу на:

—  ретельний захист місця 
події;

—  зміну етапів огляду;
—  використання спеціалізо-

ваного обладнання (невеличкі 
номерки, лінійки);

—  захист мікрослідів від 
мікрослідів;

—  зібрання контрольного ма- 
теріалу з основи, на якій були 
мікросліди, якщо захист не охо-
плює основу2. 

З. Рушковський також за-
значив, що, якщо попередня 
оцінка події переконує в тому, 
що мікросліди можуть мати 
особливе значення у справі, то 
спосіб поводження всіх учас-
ників огляду повинен підляга-

1  Kołecki H., Owoc M., Szwarc A. Wybrane 
zagadnienia …, op. cit., s. 87. 
2  Czerw S., Filipiak H., Kędzierska G., Kę-
dzierski W. Technika kryminalistyczna, część 
II, Wyższa Szkoła Oficerska MSW, Szczytno 
1986, s. 6.

ти певній дисципліні. Важли-
вими є стеження за тим, щоб 
не наносились власні мікрослі-
ди, швидкість дії, але без зай- 
вого поспіху, концентрація та 
точність3. 

В. Кендзерські стверджує, що 
ніхто не повинен входити на 
місце події з мікрослідами, а 
той, хто проводить огляд, може 
це зробити лише після ретель-
ного обміркування дії в резуль-
таті розумової реконструкції 
та встановлення гіпотези щодо 
поведінки злочинця. У проце-
сі реконструкції з урахуванням 
макрослідів слід розглянути, 
наприклад:

—  яким шляхом злочинець 
дістався місця події;

—  які долав перешкоди;
—  чого і як він торкався;
—  які знаряддя він викори- 

стовував;
—  скільки було злочинців;
—  скільки часу минуло з мо-

менту події та як могли зміни-
тися мікросліди4. 

Варто також наголосити на 
правилах, розроблених в англій-
ській поліції, дотримання яких 
спрямоване на мінімізацію за-
бруднення мікрослідів:

—  контроль над поведінкою 
учасників огляду на місці події;

—  учасники огляду місця по-
дії не можуть брати участь у за-

3  Ruszkowski Z. Fizykochemia …, op. cit.,  
s. 224.
4  Kędzierski W. Mikroślady [w:] Technika kry-
minalistyczna, tom 3, W. Kędzierski (red.), 
Wyższa Szkoła Policji, Szczytno 1995, s. 374.
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триманні підозрюваного та зі-
бранні порівняльного матеріалу;

—  затриманого не слід пере-
возити транспортним засобом, 
яким перевозився доказовий 
або порівняльний матеріал;

—  дослідження мікрослідів  
повинно проводитися двома  
способами: лінія доказового  
матеріалу та порівняльного ма- 
теріалу1. 

Окрім пошуку мікрослідів 
на місці події, цю дію також ви-
конують на інших об’єктах ог-
ляду.2 В момент визнання того, 
що «у» чи «на» об’єкті огляду 
є дрібні сліди, особа, яка забез-
печує їх захист, має на вибір де-
кілька способів їх збирання, які 
постійно вдосконалюються3. 

Процедури огляду, які пе-
редбачають наявність мі-

1  Kędzierski W. Mikroślady. Kryminalistyka. 
Wybrane zagadnienia techniki, G. Kędzierska, 
W. Kędzierski (red.), Wyższa Szkoła Policji, 
Szczytno 2011, s. 287.
2   Наприклад, К. Ковальська зазначає, що 
мікросліди знаходяться у кишенях одягу, 
які є не тільки ефективною пасткою для 
цих мікрослідів, але й зберігаються там 
протягом тривалого часу. Kowalska K. Cha-
rakterystyka pyłów zalegających kieszenie gar-
deroby i ich znaczenie jako mikrośladów, nie-
publikowana praca magisterska przygotowana 
pod kierunkiem prof. dra hab. Mirosława Owo-
ca w Katedrze Kryminalistyki UAM, Poznań 
1996, ss. 75.
3  Наприклад: Miron M., Frankowski A. Za-
stosowanie taśm samoprzylepnych do zabez-
pieczania śladów w postaci mikrowłókien, 
„Problemy Kryminalistyki”, 222/1998, s. 28 –  
31; J. Wąs-Gubała, Włókno jako ślad kry-
minalistyczny, Wydawnictwo Instytutu Eks-
pertyz Sądowych, Kraków 2000, s. 35 та 
інші. 

крослідів на об’єкті дії, протя-
гом багатьох років зазнавали 
деяких модифікацій. Перш за 
все, елемент створення версії 
перебігу події був перенесений 
на початок дії. Об’єкт огляду 
тепер захищається, а, напри-
клад, номерки та лінійки, що 
використовуються для опи-
су мікрослідів, стали значно 
меншими.

Значення в процесі 
розслідування

Результати дослідження мі-
крослідів – є доказовим засо-
бом, так само, як дослідження 
будь-якого іншого типу слі-
дів, що підлягає оцінці судом та 
може бути використане для:

—  перевірки версії та ви-
значення фактичного перебігу 
події;

—  визначення вигляду зло- 
чинця (наприклад, одяг, во- 
лосся);

—  визначення типу знаряд-
дя та його упаковки;

—  встановлення контакту між 
знаряддям та підозрюваним;

—  визначення шляху при-
буття та відходу злочинця;

—  встановлення способу дії;
—  встановлення водія транс- 

портного засобу, який керував 
транспортним засобом у момент 
аварії;

—  визначення причин пожежі,
—  зчитування видаленого 

тексту;
—  ідентифікації степлера, 

дирокола та ін.
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8 —  ідентифікації особи на ос-
нові генетичних тестів1. 

Постійний розвиток науки 
про мікросліди показує, що ці 
крихітні сліди виконують над-
звичайно важливу роль у про-
цесі розслідування. Інтерес 
до мікрослідів протягом ос-
танніх двох-трьох десятиліть 
обумовлений:

—  спробами отримати дока-
зи у справах, в яких відсутні 
класичні сліди;

—  все меншою кількістю 
класичних слідів та ефективніс-
тю їх досліджень;

—  зростанням рівня знань 
про криміналістику у злочин-
ців та використання ними різ-
ного одягу, що захищає їх від 
залишення мікрослідів;

—  розвитком аналітичних  
методів та техніки, що дає  
можливість досліджувати що- 
разу менші кількості речо- 
вин;

1  Kędzierski W. Mikroślady [w:] Kryminalisty-
ka …, s. 305. 

—  можливістю встановлен-
ня зв’язку злочинця з місцем 
події чи об’єктом злочину2. 

Постійна творча робота над мі-
крослідами є результатом потреб 
юридичної практики та викликів, 
що виникають у кримінальному 
процесі, яка повинна дати собі 
раду з сучасними злочинцями, 
які, на жаль, знають про обме-
ження та недоліки криміналіс-
тичних дій. Це знання проявля-
ється у застосуванні злочинцями 
різноманітних засобів захисту, 
що призводить до відсутності 
класичних макрослідів. Кримі-
налістична наука про мікросліди 
крокувала різними шляхами, іно-
ді вона інтенсивно розвивалась, 
але були періоди, коли вона під-
німалась вгору надзвичайно по-
вільно. І хоча надалі не кожен 
мікрослід можна дослідити за ба-
жанням слідчого, проте аналіз мі-
крослідів є сферою криміналісти-
ки, яку не можна недооцінювати.

2  Filewicz A., Krawczyk W., Musiał A. Ślady 
fizykochemiczne …, op. cit., s. 367.
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CRIMINAL LAW AND PROCEDURE ISSUES

UNDERSTANDING OF THE SUBJECTIVE 
PARTY AND CRIMINAL OFFENCE 
QUALIFICATION*

Valentija LIHOLAJA
Doctor of Law, Professor of Criminal Law Sciences Depart-
ment, Faculty of Law, University of Latvia (Latvia)**

Diāna HAMKOVA
Doctor of Law, Associate Professor of Criminal Law Sciences 
Department, Faculty of Law, University of Latvia (Lavia)***

Abstract 
The article is devoted to the subjective party understanding and criminal offence 

qualification that currently is being seriously discussed in Latvian criminal law doc-
trine as one of the questions raised for the discussion of what type of intent charac-
terizes a formal corpus delicti, or whether the formal corpus delicti can only be com-
mitted with direct intent, as it is recognized in modern criminal law theory, case law 
and jurisprudence.

In defence of the view that the solution of the question of the intent type of the 
formal corpus delicti depends on the perpetrator's mental attitude not only against 
the offence (act or omission) but also against the additional features of the objective party,  
such as time and type of a criminal offence, the victim's characteristics, etc., it is 
concluded that the indirect intent towards these additional features at the same time 
marks the indirect intent towards consequences "in a form of an abstract threat" and 
to the formal corpus delicti as a whole.
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Opposing this conclusion, rightly it is pointed out that the reference to any condi-
tion awareness (knowledge or deliberate tolerance) permits different attitude to the 
objective party's basic and additional features, taking into account their legal mea- 
ning. But awareness of certain features of an act or omission still does not constitute 
a form of guilt, since awareness is only the intellectual moment of the guilt and only 
with the will moment the form of guilt and its type is formed, which in the outside 
world is expressed as a particular action or result.

The question of the type of intent in the formal corpus delicti became more ur-
gent after the Economic Cooperation and Development Working Group (OECD WGB) 
recommendations made to Latvia on the need to ensure the direct intent compliance 
with the OECD Convention on Combating Bribery of Foreign Public Officials in Inter-
national Business Transactions of 21 November, 1997 concluding that direct intent 
claim, as defined by the Criminal Law, does not qualify individual cases of bribery of 
foreign public officials as criminal offences.

In the article is based cognition enshrined in the theory and practice of criminal 
law that bribery can only be committed with direct intent; the guilty person being 
aware that they offer, promise or give a bribe to a public official in person or through 
an intermediary, and does it deliberately. For the direct intent testifies the specific pur-
pose of bribery – to ensure that the public official performs or fails to perform some 
operation in the interests of the bribe-giver or another person. Briber may have an 
alternative mental attitude towards intermediary's activities – in other words, they 
leave it to the mediator. If the alternative is established, and a bribe is given, then the 
giver's activities intellectual moment together with the operation – money transfer to 
the mediator may form a direct intent.

The article likewise addresses the question of guilt form in the compound corpus 
delicti more paying attention to road traffic or vehicle operating rule breaches if they 
have resulted in the harm to the victim's health or caused person's death.

In the criminal law theory and practice, there is no disagreement about the fact that 
such compound corpus delicti when determining is the character of the wilful act or 
omission and the objective conditions of their realization, but the harmful consequences  
resulted by negligence are to be regarded as having been committed intentionally. At 
the same time in the Article 260 of the Criminal Law provided criminal offence with  
a similar corpus delicti traditionally is found to have been committed negligently. In or-
der to ensure uniformity in the solution of guilt form in such compound corpus delic-
ti supportable urging about an indication of the Criminal Law on the fact that, overall, 
such an offence is considered to have been committed with the intent.

Key words. Subjective party, direct and indirect intent, basic and additional fea-
tures of the objective party, subjective party of bribery, guilt in compound corpus 
delicti.

Criminal offence qualification 
is complete conformity determi-
nation between the actual fea-
tures of the criminal offence and 
the constituent elements of spe-
cific criminal offence provided 
in the norm of the Criminal Law. 
Just finding the full compliance 
and compatibility of the features, 
there is a basis to acknowledge 
that the criminal offence has 

been committed, properly quali-
fy it and impose lawful penalty to 
the guilty person1.

The legal basis for the quali-
fication of the offence is corpus 

1 Krastiņš U., Liholaja V. Krimināllikuma ko-
mentāri. Pirmā daļa (I-VIII1 nodaļa). Rīga: Tie-
su namu aģentūra, 2015, p.72; Sea also Liholaja 
V. Noziedzīgu nodarījumu kvalifikācija: Li-
kums. Teorija. Prakse. Rīga: Tiesu namu aģen-
tūra, 2007, p.11.
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doctrine is understood as all the 
objective and subjective crite-
ria body provided in the Criminal 
Law which is necessary and suffi-
cient to recognize any act or omis-
sion as a certain type of criminal 
offence1. This corresponds to the 
stipulated in the first paragraph 
of Article 1 of the Criminal Law2 
(hereinafter CL) that only a per-
son who is guilty of committing 
a criminal offence, that is, one 
who deliberately (intentionally) 
or through negligence has com-
mitted an offence which is set out 
in this Law and which has all the 
constituent elements of a crimi-
nal offence, may be held criminal-
ly liable and punished.

Although in the qualification 
process all the objective features 
of the offence must be assessed 
(the object and the objective party) 
and subjective features (subject 
and subjective party), in a num-
ber of the criminal offence qua- 
lification cases is directly deter-
mined the subjective party of the 
criminal offence, that is, “mental 
activity of an offence subject that 
is directly related to the commit-
ted and unite in a single whole in-
tellectual and the will processes of 
person’s mental activity” 3.

1 Krastiņš U., Liholaja V., Niedre A. Krimināl-
tiesības. Vispārīgā daļa. Rīga: Tiesu namu 
aģentūra, 2008, p.68. 
2 Krimināllikums. Latvijas Vēstnesis, 1998, 
Nr.199/200.
3 Krastiņš U., Liholaja V. Krimināllikuma ko-
mentāri. Pirmā daļa (I-VIII1 nodaļa). Rīga: Tie-
su namu aģentūra, 2015, p.55.

Considering that in the Lat-
vian criminal law theory already 
for a quite long time is conduct-
ed a discussion on the subjective 
party and its features, including 
guilt, its form and type of under-
standing, as well as the impact 
on the criminal offence qualifica-
tion; this article is to reflect the 
nature of the discussion and ex-
press their views on its issue con-
sequent solution.

1. Regulation of Guilt Forms 
and their Aspects  

in the Criminal Law
The Article 8 of the Criminal 

Law provides that the guilty of a 
criminal offence is found only a 
person who has committed it delib-
erately (intentionally) or through 
negligence. Whereas the further 
description will analyse offences 
committed deliberately (intention-
ally), we will address only the form 
of the guilt, looking at its regula-
tion at the time of the adoption of 
the Criminal Law, and regulation 
of it in the current version.

In the original version of the 
Article 9 of the Criminal Law on 
17 June 1998, it was established 
that a criminal offence shall be re-
garded as having been committed 
deliberately (intentionally) if the 
person who committed it intend-
ed consequences of the offence 
and wanted to (direct intent) or, 
although these consequences did 
not intend, however, has know-
ingly allowed them to result (in-
direct intent).
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Assessing regulation of the 
intent, it was recognized that 
such a definition does not distin-
guish between deliberate intent 
in criminal offences which man-
ifest merely of an act or omis-
sion (formal corpus delicti) from 
criminal offences with harmful 
consequences1, and by the law of 
December 13, 20122 Article 9 of 
the Criminal Law was expressed 
in the new version, in the second 
paragraph stating that a criminal 
offence is considered to have been 
committed with direct intent, if 
a person has been aware of the 
harm caused by his or her act or 
failure to act and has knowingly 
committed or assumed it, which 
concerns the formal corpus delic-
ti or also been aware of the harm 
caused by his or her act or failure 
to act, foreseen the harmful con-
sequences of the offence and has 
desired them, specific to criminal 
offences with the material corpus 
delicti. 

Whereas, from the third para-
graph of the Criminal Law Ar- 
ticle 9 derives that crime is con-
sidered to have been committed 
with indirect intent if a person 
has been aware of harmfulness 
of their act or omission, fore-
seen the harmful consequences 

1 2012. gada 13.decembra likuma „Grozīju-
mi Krimināllikumā” anotācija. [Interactive]. 
[Accessed 20-10-2016]. <[http://titania.saei-
ma.lv/LIVS11/Saeima LIVS11.nsf/0/F&EA
F0BB07FCB67AC00225793300483419?Op
en- Document
2 Grozījumi Krimināllikumā. Latvijas Vēstne-
sis, 2012. 27, Nr.202.

of the offence and, although has 
not desired such consequences, 
has knowingly allowed them to 
result3.

This clearly corresponds to the 
cognition established in the crimi-
nal law theory, expressed by Profes-
sor U. Krastiņš that person’s mental 
attitude towards their committed 
formal corpus delicti is limited to 
the awareness of the harmfulness 
of the offence that is being creat-
ed by certain interests protected by 
law, so the offender’s mental atti-
tude is assessed only against their 
actions or omissions committed4.

In Article 9 of the Criminal 
Law is also strengthened the ex-
pressed criminal law doctrine 
that in the formal corpus delic-
ti offender’s mental attitude to-
wards the offence may include 
only direct intent in a way when 
a person is aware of the harm of 
their actions and wishes to do so, 
because, for example, it is not 
possible to offer, promise or give 
a bribe or to accept it, not wan- 
ting to do it. By contrast, indirect 
intent is characterized only to 
criminal offences with the mate-
rial corpus delicti when conscious 
assumption of possible harmful 
consequences resulted5.

3 Jāatzīmē ka analoģiski noziedzīga nodarīju-
ma izdarīšana ar nodomu reglamentēta arī Lie-
tuvas Republikas kriminālkodeksa 15.pantā. 
4 Krastiņš U. Noziedzīga nodarījuma sastāvs un 
nodarījuma kvalifikācija. Teorētiskie aspekti. 
Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2014, p.148.
5 Krastiņš U., Liholaja V., Niedre A. Krimināl-
tiesības. Vispārīgā daļa. Rīga: Tiesu namu aģen-
tūra, 2008, 165.lpp; See also Liholaja V. Nozie-
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8 However, despite the crimi-
nal law framework and doctrine 
statement coherence and mutual 
consistency the new definition of 
the intent has been criticized con-
sidering the amendments made 
premature and unnecessary. For 
example, the General Prosecu-
tor’s Office Judicial Department 
Particularly Important Cases In-
vestigation Department pros-
ecutor M. Leja pointing to cor-
relations of the Article 9 of the 
Criminal Law with the second 
paragraph of Article 8 and other 
laws, acknowledged to be errone-
ous conclusion that Article 9 of 
the Criminal Law in its original 
version where with consequenc-
es were understood only conse-
quences of criminal offences with 
the material corpus delicti, and 
concluded that this version of 
the systemic interpretation “not 
only allowed, but required the 
term “consequences” to give a 
different meaning, namely that 
the consequences had to be un-
derstood as the full corpus de-
licti fulfilment regardless of the 
structural features”1.

This, as well as other verities of 
the intent type understanding and 
their relevance to the formal cor-
pus delicti led to discussion and 
reasoned objections, which are 
overviewed in the next section.

dzīgu nodarījumu kvalifikācija. Likums. Teorija. 
Prakse. Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2007, 59.lpp.
1 Leja M. Vai Krimināllikumā bija nepiecie-
šama jauna nodoma definīcija. Jurista Vārds. 
2016, 12: 11.

2. About the Understanding  
of Intent and Types of Formal 

Corpus delicti 
One of the topics that occasion-

ally appear in publications, is the 
question as to what type of the in-
tent characterizes formal corpus 
delicti, or whether criminal of-
fences of the formal corpus delic-
ti can only be committed with the 
direct intent for what in the dis-
cussion are expressed such argu-
ments and counter-arguments.

2.1. Understanding of Basic  
Features and Additional  
Features and their Legal 

Significance
Opposing to the previously ex-

pressed view that deliberate ac-
tion by the person in the for-
mal corpus delicti shows wilful 
act or refrain, and it is impossi-
ble that a person commits any act 
(or refrain from it), not willing 
it2 what presumes only direct in-
tent. M. Leja indicates that the 
objective features of formal cor-
pus delicti include not only the 
action (inaction) as such, but a 
number of other features that 
characterize the action (inaction) 
in a given situation or under cer-
tain circumstances3, as the exam-
ple giving committing of a crim-
inal offence at a particular time 
2 Krastiņš U. Prettiesiska nodarījuma seku divē-
jāda nozīme. Jurista Vārds. 2015, 33: 11..
3 Leja M. Vai Krimināllikumā bija nepieciešama 
jauna nodoma definīcija. Jurista Vārds, 2016. 
22. marts, Nr.12, 13.-14.lpp. Sea also Leja M. 
Turpinot diskusiju par vainas formām krimināl-
tiesībās. Jurista Vārds. 2016, 39:27-28.
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and specific place, in a particu-
lar way against persons under the 
certain age or in a condition of 
helplessness, etc., that awareness 
must be established. It is conclud-
ed that “prevailing opinion in the 
Latvian criminal law now actually 
imposes to waive the requirement 
to establish condition awareness, 
which makes a particular act or 
omission criminal”1.

Fully acceding to U. Krastiņš 
conclusion that in this case 
M.  Leja,  “does not see the differ-
ence between a criminal offence 
basic features and additional fea-
tures, and thus underestimate 
their legal significance” because 
according to the framework set 
out in the second paragraph of the 
Criminal Law Article 8 determin-
ing the form of guilt it takes into 
account the person’s mental at-
titude to the act or omission and 
the harmful consequences, “lea- 
ving out a form of guilt, other 
mental activity features related 
to the specific offence that are 
included in the amount of objec-
tive or subjective party features 
of the criminal offence. These ad-
ditional features may indicate 
only the guilt type content, help 
to discover it” 2. Similar view, de-
limitating guilt type from men-
tal attitude towards the other 

1 Leja M. Vai Krimināllikumā bija nepiecie-
šama jauna nodoma definīcija. Jurista Vārds. 
2016. 12:14. 
2 Krastiņš U. Vaina un subjektīvā attieksme 
kukuļdošanā, izmantojot starpnieku. Jurista 
Vārds. 2016, 18: 14.

features of the objective party 
that are typical to the crime at 
the time of commitment, such as 
time, place, commission condi-
tions, etc., and their totality im-
pact the nature and dangerous-
ness of the criminal offence, also 
expressed Professor A. Korneye-
va (А. В. Корнеева). 3

Analysing the guilty person’s 
mental attitude towards the ob-
jective party additional feature as 
the victim’s age, which the legis-
lator has included as a mandatory 
constituent element in sex crime 
and offences against morality cre-
ating qualified corpus delicti, and 
finding that the perpetrator may 
well know about such feature’s  
existence, as well as knowingly al-
low it, M. Leja comes to the next 
conclusion that indirect intent in 
relation to the age of the victim 
at the same time marks indirect 
intent with regard to the conse-
quences of the offence, that is to 
say, endangerment to the person’s 
under the age of sixteen years mo-
rality and sexual inviolability that 
in the formal corpus delicti he de-
scribes as “the consequences of 
the abstract risk form” or “as ab-
stract consequences”4.

Supposedly, here the author has 
confused two objective features  

3 Корнеева А. В. Теоретические основы 
квалификации преступлений. [A. V. Kor-
neyeva Theoretical Bases of Crime Qualificati-
on] под ред. А. И. Рарога. Москва: изд-во 
«Проспект», 2006. – С. 74.
4 Leja M. Vai Krimināllikumā bija nepiecie-
šama jauna nodoma definīcija. Jurista Vārds. 
2016, 12:15.
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8 of a criminal offence – the object 

of the criminal offence and conse-
quences as objective party fea-
ture of the criminal offence; to 
justify it we use corpus delicti 
analysis provided in the Article 
159 of the Criminal Law.

In the criminal law theory had 
not been a different point of view 
about the rape, i.e. sexual inter-
course taking advantage of the 
victim’s state of helplessness, 
or sexual intercourse committed 
against the victim’s will, using 
violence, threat or using trust, 
authority or other influence, 
can only be done with a direct in-
tent, being aware of the harm of 
the act and knowingly commit-
ting it. As the formal corpus de-
licti, rape has been completed by 
the beginning of sexual activity 
and it is also corpus delicti fulfil-
ment as rape corpus delicti con-
tains only the features that char-
acterize the harmful activity, 
regardless of the harmful con-
sequence occurrence. With the 
launched intercourse it is per-
mitted the threat to the inte- 
rests protected by the Criminal 
Law that has such a high level of 
harm that the legislature has al-
ready acknowledged it to be com-
pleted, leaving outside the objec-
tive party and the corpus delicti 
any consequences of the crime. 
If the harmful consequences of 
rape result that are recognized 
as serious consequences will de-
velop qualified corpus delicti 
other less serious consequenc-

es must be taken into account at 
sentencing.

At the same time in the theo-
ry and judicial practice1 has long 
been fortified, that attributing 
a criminal offence commitment 
against a person who has not at-
tained the age of sixteen, or is a 
minor, that is, a person between 
the age of sixteen to eighteen 
years, or against a person in help-
less state, it must be stated clear-
ly that the perpetrator was aware 
of, that is to say, knew or con-
sciously admitted that commits  
a criminal offence against the 
person. Presumably, the same 
also applies to the other, in cor-
pus delicti included objective and 
subjective party additional fea-
ture awareness.

So in these cases, the legisla-
ture permits a different mental 
attitude towards basic features 
and additional features of the ob-
jective and subjective party, tak-
ing into account their legal mean-
ing. Committing rape, in any case 
is endangered the victim’s sexu-
al freedom and morality which 
is the main direct object of the 
crime. The fact that this threat 
may be at a higher risk if the vic-
tim is a minor, because it endan-
gers their sexual inviolability, the 
legislator has stressed it in quali-
1 Par tiesu praksi, piemērojot likumus, kas no-
saka kriminālatbildību par dzimumnoziegu-
miem: Latvijas Republikas Augstākās tiesas 
plēnuma 1992.gada 19.oktobra lēmums Nr.6, 
8. punkts. Latvijas Republikas Augstākās tiesas 
plēnuma lēmumu krājums. Rīga: Latvijas Poli-
cijas akadēmija, 2002, p. 29.
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fied corpus delicti; this indicates 
the nature of the criminal offence 
and provides for a more serious 
penalty, but does not give a rea-
son to talk about the caused con-
sequences as the feature of the 
objective party of the criminal 
offence even in abstract form of 
threat that might affect the un-
derstanding of formal corpus 
delicti and the type of intent in  
a whole.

U. Krastiņš writes, “Aware-
ness of certain features of act or 
omission, yet do not form the type 
of guilt, awareness is only the in-
tellectual moment of the guilt and 
only with the moment of the will 
that in the outside world express-
es the form of a particular action 
or forms the type of guilt”1.

2.2. Awareness Understanding 
in the Criminal Law

Against corpus delicti addi-
tional features person’s mental 
attitude is normally seen as their 
realization, to which are either 
directly specified criminal pro-
visions (for example, murdered 
woman, the offender knowing 
that she is pregnant – the CL Ar-
ticle 117, paragraph 1; about a 
murdered person the guilty was 
aware that he/she is in a state of 
helplessness - the CL Article 117, 
paragraph 2), or the need of the 
awareness is presumed as it is, for 
example, in sex crimes and crimi- 

1 Krastiņš U. Subjektīvā attieksme un vaina 
kukuļdošanā, izmantojot starpnieku. Jurista 
Vārds. 2016, 18: 17. 

nal offences against morality. 
Consequently, one might wonder, 
what content must be included 
into the concept of “awareness”; 
to clarify let us look in the regula-
tion of other countries and crimi-
nal law researchers’ opinion.

In the USA criminal law with 
regard to the specific circum-
stances contained in the element 
of the infringement, D. W. Denno 
explains that a person acts with 
intent (direct intent – authors’ 
note) if he/she is aware of the 
existence of the circumstanc-
es or whether believes or hopes 
that such circumstances exist2. 
Whereas in the US Model Penal 
Code3 2.02 (1) (b) paragraph sta- 
ted “knowingly”4, similar to our 
Criminal Law Article 9, the third 
part contains the indirect intent 
features and indicates to the per-
son’s rather indifferent atti-
tude towards any circumstance 
existence5 but 2.02 (7) para-
graph states that where a specif-
ic knowledge of the fact is corpus 
delicti element, that fact shall be 
regarded as intentional, even if 

2 Denno D. W. Criminal Law in Post-Freu-
dian World. University of Illinois Law re-
view. Volume 205, p.641 [interactive]. [Ac-
cessed 15-10-2016]. <http://lawreview.law.
uiuc.edu/publications/200/Os/2005/2005-3/
Denno.2pdf>. 
3 Criminal law: Model Penal Code by Markus 
D.Dumber. New York, 2002.
4 Knowingly. Колонтаевская И. Ф. Англо-
русский криминально-юридический словарь. 
Москва: Изд-во «ЭКСМОС», 2000. – С. 90.
5 Beļska A. Noziedzīga nodarījuma subjektīvā 
puse ASV un Latvijas krimināltiesībās. Jurista 
Vārds. 2008. 34:16.
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8 the person has a high probability 
of knowing about the existence of 
that fact, unless the person really 
believe that such a circumstance 
does not exist. According to com-
mon law, as P. H. Robinson, indi-
cates, it is the law, “that the per-
son acting, ignoring the fact that 
he/she was able to know, acting 
consciously,”1 as it strengthened, 
in the US Model Penal Code 213.6 
paragraph stating that the perpe-
trator himself as defence can not 
mention that he was not aware or 
assumed the fact that the child 
may be less than ten years old. As 
a further example, the Washing-
ton Criminal Code (9A.08.010 (1) 
(b), according to which the person 
knows or acts knowingly, or with 
knowledge when 1) it is aware of 
the fact, the facts, circumstan- 
ces or results described in the defi- 
nition of the offence, and 2) it 
has information that a reason-
able person in the same situation 
would lead to the belief that there 
are such facts that are mentioned 
in the offence definition2.

Similar ideas are found in the 
English criminal law. For exam-
ple, A. Reed and P. A. Seago in-
dicate to the actual knowledge, 

1 Robinson P. H. Mens rea. University of Penn-
sylvania Law Scholarship of Penal law. Year 
1999, paper 35, p.12 [interactive]. [Accessed 
15-10-20116]. http://www.lsr.nellcoorg/cgi/
view-content.cgi?article=1038context=upenn/
wps>.
2 Washington Criminal Code. Washington State  
Legislature [interactive]. [Accessed 16-10-
2016]. http://apps.leg.wa.gov/rcw/deguilt.
aspx?cite=9A.

imprudence against the existence 
of circumstances and construc-
tive knowledge, thus linking the 
awareness of personal attitude to 
circumstance clarifying, “when 
the definition of infringement 
contains certain circumstances, 
the prosecutor should prove that 
the accused knew of the existence 
of the circumstances or was wil-
fully blind regarding the exis-
tence of the circumstances, or he 
ought to have known of their exis- 
tence” 3.

About guilty person’s attitude 
towards additional features stat-
ed in law is discussed in the Rus-
sian criminal law, but mainly due 
to the circumstances that form 
the qualified corpus delicti. Some 
authors, such as L. Andreyeva  
(Л. А. Aндреева)4 S. Borodin  
(С. В. Бородин)5, Yu. Antonyan 
(Ю. М. Антонян)6, etc. ex-
press the view that the perpe-
trator must be aware of the vic-
tim’s characteristics noted in the 
law, as well as a type of the com-
mitment of the criminal offence, 
and the fact that he was not fully  
convinced of the existence of 

3 Reed A., Seago P. A. Textbook of Criminal 
Law. Ed. 2. London: Sweet&Maxwell, 2002, 
pp.61-87.
4 Андреева Л. А. Квалификация умышлен-
ных убийств, совершенных при отягча-
ющих обстоятельствах [L. A Andreyeva 
Qualifications of Homicides Committed in 
Aggravating Circumstances]. Ленинград: Изд-
во ЛГУ, 1989. – С. 12.
5 Бородин С. В. Преступления против жиз-
ни. Москва: Юристъ, 2000. – 104.
6 Антонян Ю. М. Жестокость в нашей жизни. 
Москва: Инфра-М, 1995. – С. 241-242.
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that fact, does not affect the 
qualification. What is more, 
some spokesmen of the opinion 
consider that the guilty person’s 
intent type in relation to the of-
fence and the circumstances in 
which the offence was commit-
ted may be different.

Other authors, such as A. Po- 
pov (А. Н. Попов)1, V. Koryakov- 
cev (В. В. Коряковцев) and K. Pi- 
tulko (К. В. Питулько) 2 believe 
that the guilty definitely must 
know about these circumstan- 
ces. Popov A. indicates that the 
offender cannot have “double” in-
tent, one against the killing of the 
victim, but the other – to the fea-
tures that characterize the vic-
tim or the way in which it is being 
murdered, as it is committed one 
crime and accordingly the guilt 
in relation to all constituent ele-
ments must reflect in the frame-
work of one intent.

We could agree P. Janule that 
there is no reason to talk about 
double intent, because simply 
is clarified the offender’s men-
tal attitude towards all objec-
tive features of criminal offence, 
which contains features of a spe-
cific offence, as also required by 
the second part of the Article 8 

1 Попов А. Н. Убийства при отягчающих 
обстоятельствах. Санкт-Петербург: Юри-
дический центр Пресс, 2003. – С. 336.
2 Коряковцев В. В., Питулько К. В. Коммен-
тарий к Уголовному кодексу Российской Фе-
дерации. Постатейный научно-практи-
ческий. Москва, Санкт-Петербург: Питер, 
2004. – С.16. 

of the Criminal Law3. The type of 
intent against the offence, for ex-
ample, against the fact of mur-
der, to the victim’s features, 
the way of killing may vary be-
cause, as rightly points out Ye. 
Blagov (Е. В. Благов), “the 
range of awareness – from know- 
ledge to the assumption of the 
feature existence”4, but the type 
of guilt and its form is deter-
mined by the offender’s mental 
attitude towards the offence (act 
or omission).

“Also, assumption of any cir-
cumstance is awareness” indi-
cates U. Krastiņš “it is awareness 
on concession level. Awareness or 
assumption of any circumstance 
of intent as intellectual party 
along with the guilty person’s 
actual action (act or omission) 
that is carried out deliberately in 
overall indicates on intent com-
mitment with direct intent” 5. 

3. The Type of Intent  
in Bribery Cases

If the above dealt problems 
mostly developed in theory, the 
practical importance they got af-
ter the Working Group on Bri- 
bery (WGB) in International 

3 Janule P. Dzīvības aizsardzības krimināltie-
siskie aspekti. Promocijas darbs. Rīga, 2012, 
p.136.
4 Благов Е. В. О составе преступления. На-
учные основы уголовного права и процессы 
глобализации. Материалы V Российского 
конгресса уголовного права. Москва: Про-
спект, 2010. – С. 609-610. 
5 Krastiņš U. Eventuāls nodoms vai netiešs no-
doms. Jurista Vārds. 2016, 44:17.
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6 Business Transactions of the Or-
ganization of Economic Coope- 
ration and Development (OECD) 
Phase 2 Assessment framework  
a recommendation suggested to 
Latvia on the need to ensure com-
pliance with the direct intent to 
the OECD November 21, 1997 
Convention on Combating Bri- 
bery of Foreign Public Officials 
in International Business Trans-
actions1 (hereinafter – the Con-
vention). In particular, the OECD 
WGB experts in their assessment 
concluded that the claim of the 
direct intent, as defined by the 
Criminal Law would not qualify 
individual cases of bribery of fo- 
reign public official’s criminal 
offences2.

Paragraph 1of the Article 1 of 
the Convention provides that each 
Party shall take such measures 
as may be necessary to establish 
that it is a criminal offence under 
its law for any person intention-
ally to offer, promise or give any 
undue pecuniary or other advan-
tage, whether directly or through 
intermediaries, to a foreign pub-
lic official, for that official or for 
a third party, in order that the of-
ficial acts or refrains from acting 
in relation to the performance of 

1 Convention on Combating Bribery of Foreign 
Public Officials in International Business Tran-
sactions (adopted on 21 November 1997, entered 
into force 15 February 1999 [interactive]. [Ac-
cessed 20-10-2016. <likumi.lv/ta/en-starp tau-
tiskie-l’igumi/id/1126-convention-on-comba-
ting-bribery-of-fore…>. 
2 Lūsis R. Tiešs nodoms Krimināllikumā un 
OECD konvencija. Jurista Vārds. 2016, 10: 20.

official duties, in order to obtain 
or retain business or other im-
proper advantage in the conduct 
of international business.

Establishing that in the Arti-
cle 323 of the Criminal Law pro-
vided bribery can only be com-
mitted with the direct intent, 
the OECD WGB experts with re-
spect to foreign officials bribery 
offences recommended Latvia “to 
amend its legislation to ensure 
that the claim of the direct intent, 
as defined by the Criminal Law, 
is appropriate to the Convention 
Article 1”, based on a hypotheti-
cal situation which was proposed 
to consider to the evaluation pro-
cess members from Latvia.

Namely, a businessman pays 
a million Euros to an adviser or 
agent, whose sole task is to get to 
this businessman a contract from 
a foreign government in a country 
with a high risk of corruption. In 
this situation, the representative 
of the businessman would not ex-
press an interest in how this money 
is spent or what exactly adviser 
would do to get the contract, that 
is, the businessman by paying an 
adviser, points to the results to be 
achieved, but does not specify or 
define the way in which the result 
could be achieved, thereby allow-
ing both legal as well as illegal ac-
tivities from the adviser’s (medi-
ator) side. In the present case, the 
adviser gave a bribe to a foreign 
official to obtain the contract3.

3 Lūsis R. Tiešs nodoms Krimināllikumā un 
OECD konvencija. Jurista Vārds. 2016, 10: 21. 
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Without going into detailed 
OECD expert offered analy-
sis of hypothetical example, the 
most acceptable seems Professor’s  
U. Krastiņš and Supreme Court 
Criminal Case Department scien-
tific analytical adviser’s J. Bau-
manis expressed view that in case 
if the money giver was aware 
that one of the intermediary’s ac-
tion models involves bribery, and 
bribery was committed, for which 
the money giver got to know, his/
her offence must be qualified as 
bribery, finding an alternatively 
determined intent1.

This view was expressed in 
the discussion on the application 
of direct intent organized by the 
Ministry of Justice of Latvia, as 
it is stated in the Criminal Law, 
and with regard to the OECD 
WGB indicated situation, as well 
as in scientific and practical con-
ference organized by the Ministry 
of Justice in collaboration with 
the Court Administration and 
the Faculty of Law of the Univer-
sity of Latvia held on September 
27, 2016. For example, Professor  
U. Krastiņš pointed out that the 
person (the money giver) may 
have an alternative mental at-
titude to intermediary’s activi-
ties; he leaves them in the inter-
mediary’s terms. Evaluating the 

See also Pāvils, L. Viedokļi kardināli atšķiras, 
diskusijas nerimst. Jurista Vārds. 2016, 40: 6.
1 Krastiņš U. Subjektīvā attieksme un vaina 
kukuļdošanā, izmantojot starpnieku. Jurista 
Vārds. 2016, 18: 18; Baumanis J. Nodoma in-
terpretācijas problemātika krimināltiesībās. Ju-
rista Vārds. 2016, 15:19.

OECD experts’ offered example,  
it was concluded that there is  
a “hidden task given, indicating 
that the intermediary can per-
form all legal and, if necessary, 
illegal activities. If there such 
an alternative exists and bribe is 
passed, the mental attitude (in-
tellectual moment), together with 
the action compose the form of 
guilt.”At the same time it was 
noted that indirect intent or neg-
ligence cannot be, because the 
giving bribe is a performed phy- 
sical activity, as well as a direct 
intent is associated with a pur-
pose, inter alia, to Article 1 of the 
Convention2.

By contrast, P. Dzalbe the 
Chairman of the Department of 
Criminal Cases of the Supreme 
Court acknowledged that “the 
true content of the intent shows 
not only what everybody says, but 
also how each one has acted, as 
well as the situation in which all 
this happened. If outside reaso- 
nable doubt it is possible to prove 
that one version of action was  
a bribe, then it can be bribery”3.

In the context of the OECD 
recommendations in publica-
tions4 is discussed WGB Chair’s 
Mark Pieth commentary on under-
standing the term ‘intentionally’  

2 Lūsis R. Tiešs nodoms Krimināllikumā un 
OECD konvencija. Jurista Vārds. 2016, 10: 21.
3 Ibid. p. 23.
4 More detailed: Lūsis R. Tiešs nodoms Kri-
mināllikumā un OECD konvencija. Jurista 
Vārds. 2016 10: 21; Baumanis J. Nodoma inter-
pretācijas problemātika krimināltiesībās. Jurista 
Vārds. 2016,15: 18.-19.
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8 included in the Convention, sta- 
ting that “looking at the differ-
ent countries intent definitions 
usually could be found two ele-
ments, first, a certain amount 
of “a will “or “conscious choice” 
(the element of will) and second, 
the set amount of knowledge that 
goes beyond the “negligence” and 
“neglect”. Therefore in M. Pieth 
view, the Convention requires 
states to establish intent at least 
at dolus eventualis level1.

In common law the concept of 
“intentionally” contained in the 
Convention, translated means 
premeditated, intentional, on 
purpose2 that complies with di-
rect purpose defined in our coun-
try’s Criminal Law. In addition, 
as rightly points J. Baumanis as 
expert invoked dolus eventual-
is actually denotes uncertain or 
non-specific intent; while in Lat-
via to designate indirect intent 
rather conform to the term “dolus 
indirect”3. In this context is also 
essential meaning of U. Krastiņš 
recognition that the eventual in-
tent and indirect intent are not 
identical concepts. “The problems 
that are associated with the even-
tual intent in probability manner 

1 The OECD Convention on Bribery. A Com-
mentary. 2nd edition. Mark Pieth, Universitãt 
Basel, Switzerland, Lucina A. Low, Steptor and 
Johnson LRP Nicola Bonucci, February 2014, 
p.193.
2 Intentionally. Angļu latviešu vārdnīca. Rīga: 
izdevniecība „Liesma”, 1966, 467.lpp.
3 Baumanis J. Nodoma interpretācijas proble-
mātika krimināltiesībās. Jurista Vārds. 2016, 
15: 19.

are to be solved within the frame-
work of direct intent, that is, 
the intellectual party of the in-
tent, linking the person’s men-
tal attitude with awareness of the 
circumstances”4.

In our opinion, in the Latvi-
an criminal law theory is convin- 
cingly justified that bribery can 
only be committed with the direct 
intent, because “the guilty party 
is aware that it offers, promises 
or gives a bribe to a government 
official personally or through 
an intermediary and does it de-
liberately. A direct intent shows 
the specific purpose of bribery –  
to ensure that the public offi-
cial performs or fails to perform 
some action in the interests of the 
bribe-giver or another person”5, 
as it included in the paragraph 1 
of the Convention Article 16.

Such a conclusion is based in 
the recommendations on the di-
rect intent scope of the Latvian 
Minister of Justice, Prosecutor 
General and the Director of Cor-
ruption Prevention and Combat-
ing Bureau (CPCB) on March 10, 
2016 of application the OECD 
Working Group developed ty-
pology of the role of intermedi-
aries in international business  

4 Krastiņš U. Eventuāls nodoms vai netiešs no-
doms. Jurista Vārds. 2016, 44:16.
5 Krastiņš U., Liholaja V., Hamkova D. Krimi-
nāllikuma komentāri. Trešā daļa (XVIII- XXV 
nodaļa). Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2016, 
p.605.
6 More detailed: Krastiņš U. Subjektīvā attiek-
sme un vaina kukuļdošanā, izmantojot starpnie-
ku. Jurista Vārds. 2016, 18: 13.-19.
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transactions1, addressed to the 
CPCB investigators, prosecu-
tors and judges, Paragraph 15 of 
which states: “From the exam-
ple given in Paragraph 13 (ex-
ample retold in advance – the au-
thors’ note) can be concluded that 
the intermediary actually is giv-
en the disguised task to carry 
out any activities, including il-
legal (giving a bribe to foreign 
officials) to sign a contract de-
sirable to a businessman. A per-
son (the person giving the bribe) 
may have an alternative men-
tal attitude towards intermedi-
ary’s activities, in other words –  
he leaves it in the intermediary’s 
terms. If there is an alternative, 
and a bribe is given, then the 
bribe giver’s intellectual moment 
of mental activity together with 
the same activity (money trans-
fer to the intermediary) can form 
guilt type – direct intent.”

However, in order to avoid in-
comprehension about the direct 
intent content in Latvian crimi- 
nal law should be used experi-
ence of the Republic of Estonia 
legislator, when in a similar si- 
tuation Penal Code Article 16, 
in the direct intent definition 
was entered that direct intent 
may not only be awareness of the 
circumstances, which are the 
necessary elements of a criminal 
offence, but also the admission 

1 Ieteikumi par tiešā nodoma tvērumu, piemē-
rojot OECD darba grupas izstrādāto tipoloģi-
ju par starpnieku lomu starptautiskajos bizne-
sa darījumos. Jurista Vārds. 2016, 18: 20.-21. 

that such circumstances may 
occur2.

4. About the Guilt  
in the Compound corpus delicti

In the Criminal Law in series of 
articles offences are designed as  
a criminal offences with the mate-
rial corpus delicti in which, apart 
from the unlawful act or omis-
sion are included also harmful 
consequences, such as substan-
tial harm, large amount, seri-
ous consequences, etc., resulting 
from an act or omission. Howe- 
ver, solution of guilt type in com-
pound corpus delicti in the Crimi- 
nal Law, except certain cases, is 
not regulated. This raises both 
theoretical discussions about the 
guilt type in a specific corpus de-
licti and causes difficulties in 
criminal law provision accommo-
dation in practice, particularly 
where the result of a criminal act 
or omission is death of a victim.

To illustrate the problem, first 
we use one example from the 
practice. The criminal case found 
that the accused – two police offi-
cers, on January 14, at around 9 
p.m. on call arriving on the scene, 
found there a woman under the 
influence lying on the ground 
who with her bizarre behaviour 
in public places has repeatedly 
come in sight of the police. They 
awoke the woman and put her  

2 Penal Code 6 June 2001 [interactive]. [Ac-
cessed 20-10-2016]. <www.legislation-
line.org/documents/section/criminal-codes/
country/33>.
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8 in a service vehicle, the accused 
agreed to drive her out of city and 
leave there in order to prevent 
on-calls during their shift on the 
possible further calls on woman’s 
misconduct, and they did it. The 
woman was taken about 2 kilo- 
metres outside the city land-
marks, where she was dropped 
off the car and left on an unlit 
road near a large tract of forest. 
The next morning the woman was 
found dead, she died of an over-
all loss of body heat (average tem-
perature at night was 1.65 ºC). 
The offence is qualified accor- 
ding to the second part of the Ar-
ticle 317 where the liability for 
exceeding public official autho- 
rity that has caused serious conse-
quences, for which in accordance 
with the Article 24 of the law “On 
the Procedures for the Coming 
into Force and Application of the 
Criminal Law”1 the death of a hu-
man is also declared2. 

From the first paragraph of 
the Article 317 of the Criminal 
Law follows that breach of of-
ficial authority is a public offi-
cial’s committed intentional acts 
that clearly goes beyond the lim-
its of the rights and the powers 
imposed by law or obligations to 
the public official thus in the ar-
ticle disposition the legislature 

1 Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un pie-
mērošanas kārtību. Latvijas Vēstnesis, 1998, 
Nr.331/332. 
2 Tukuma rajona tiesas 2008.gada 23.decembra 
spriedums lietā Nr.K37-0029-08, krimināllieta 
Nr.12390000107.

specifies that it is a direct of-
fence and characterized by direct 
intent, which includes aware-
ness of harmful activities from 
the public official’s party and 
the desire to do so. But on the 
perpetrators’ mental attitude 
towards serious consequences, 
which in this case is the death of 
the victim, the law does not give 
any guidance.

Analyzing subjective party 
of the crime, the court conclu- 
ded that “the accused attitude to-
wards the offence incurred conse-
quences comply with the indirect 
intent, because the accused did 
not want the victim’s death, but 
deliberately assumed such con-
sequences – death – to result.” 
In this case, the qualification of 
the committed crime is in contra-
diction with subjective party as-
sessment, because the reference 
to the indirect intent is already 
associated with the intention-
al killing or murder at the time 
when towards death as the seri-
ous consequences is only possible 
negligence.

Neither in criminal law theo-
ry, nor in practice there is no dis-
agreement about the fact that 
such compound criminal offenc-
es when determining are wilful 
acts or omissions and the objec-
tive conditions of their realiza-
tion in accordance with the spe-
cific provisions of disposition 
references, but the harmful con-
sequences resulted of negligence 
are considered to be intentionally  
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committed1, regardless of whe- 
ther the legislature has specially  
emphasized in enacting article 
negligence in relation to the con-
sequences, as it is, for example, 
in the case of causing intentio- 
nal serious bodily injuries, that 
caused the death of the victim be-
cause of the guilty person’s neg-
ligence (CL Article 125, third 
paragraph), unauthorized medi-
cal treatment if it caused the vic-
tim’s death or serious bodily in-
juries because of guilty person’s 
negligence (Criminal Law Article 
137, second paragraph) and in 
some other cases, or the mental 
attitude towards death or bodily 
injuries as a consequence of the 
offence has not specified.

However, in the Criminal Law 
is one compound corpus delicti 
with a similar design, which tra-
ditionally is considered to have 
been committed negligently. It 
is about Article 260 of the Crim-
inal Law, which provides for re-
sponsibility for traffic rule and 
vehicle operating rule violation, if 
committed by a person who drives 
the vehicle, and if the injury made 
harm to the victim’s health, caus-
ing slight, moderate or serious 
bodily injuries, or caused hu-
man’s death.

Reasonably considering that 
a solution in the Criminal Law 
of guilt type in compound corpus 
delicti, in which consequences re-

1 Krastiņš U. Vēl un vēlreiz par vainu salikta sa-
stāva noziedzīgos nodarījumos. Jurista Vārds, 
2014, 43: 3-4.

sulted negligently, must be uni-
form, the issue in his publications 
repeatedly updated Professor  
U. Krastiņš after whose propo- 
sal in the Permanent Criminal 
Law Working Group of the Minis-
try of Justice was developed sug-
gestion Article 9 of the Criminal 
Law supplement with such con-
tents fourth paragraph: if, the 
offence committed intentional-
ly has resulted in harmful conse-
quences which do not include per-
sonal intent, criminal liability for 
such harmful consequences occur, 
if he/she has foreseen the possibi- 
lity that the harmful consequenc-
es would result, but carelessly re-
lied on these being prevented, or 
has not foreseen the possibility 
of harmful consequences result, 
even though they should have 
and could have foreseen them. All 
in all, such criminal offence shall 
be regarded as having been com-
mitted intentionally. However, 
this proposal was not relegated to 
the Parliament.

There is no doubt that the cri-
teria that should guide the com-
mon guilt type determination 
must be the same, and we must 
agree J. Baumanis that objec-
tions of many criminal law ex-
perts to this amendment inclu-
sion in Article 9 of the Criminal 
Law2 are not understandable.

2 Baumanis J. Nodoma interpretācijas proble-
mātika krimināltiesībās. Jurista Vārds. 2016, 
15: 17.
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8 Conclusions

1. Criminal offence subjec-
tive party is the offence subject’s 
mental activity which is directly 
related to commit and combines 
in whole mental activities intel-
lectual and will moments.

2. Person’s mental attitude to-
wards their committed formal 
compound corpus delicti is limi- 
ted to the offence harm aware-
ness, which is created for certain 
interests protected by law, so 
their mental attitude is assessed 
only against the accomplished act 
or permitted omission, namely, 
the offence objective party basic 
features, and it may express only 
in the form of direct intent, when 
a person is aware of the harm of 
their actions and wishes to do so. 
Often to the existence of the di-
rect intent indicates a special 
purpose what the person wants 
to achieve by means of dynamic  
act or allowing omission. Con-
versely, indirect intent is charac-
terized only to criminal offences 
with the material corpus delicti 
when acceptance of the possible 
harmful effects is conscious.

3. Objective party’s additio- 
nal features included in a specific 
corpus delicti and thus becoming 
compulsory composition features 
remain outside the legislative in-
terpretation of guilt type and can 
only indicate to its content, and 
help to detect it.

4. Awareness as a person’s 
subjective attitude manifestation 
against their committed action 

or permitted inaction, as well as 
the other features related to it, to 
what awareness may be expressed 
as knowledge or a conscious ad-
mission, is attributable to the 
guilt intellectual moment, which 
is not yet the guilt type due to 
lack of will moment outward ex-
pression. Awareness as an intel-
lectual moment of guilt only with 
the will moment forms the type of 
guilt, which in the outer world is 
expressed like a particular action 
or the result.

5. Compound corpus delicti  
when uppermost is the characte- 
ristics of intentional act or omis-
sion and their realization objec-
tive conditions in accordance 
with the disposition instructions 
of specific provisions, but the 
harmful consequences resulted 
of negligence are considered to be 
intentionally committed, regard-
less of whether the legislature in 
Article disposition has special-
ly emphasized negligence in rela-
tion to the consequences or not.

6. A uniform solution for guilt 
type in a compound corpus de-
licti with serious consequences 
manifested negligently would en-
sure amendments to the Article 
9 of the Criminal Law developed 
by the Permanent Criminal Law 
Working Group of the Minis-
try of Justice in the fourth para-
graph prescribing: “if, the of-
fence committed intentionally has 
resulted in harmful consequenc-
es which do not include personal 
intent, criminal liability for such  
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harmful consequences occur, if 
he/she has foreseen the possibi- 
lity that the harmful consequenc-
es would result, but carelessly re-
lied on these being prevented, or 
has not foreseen the possibility 
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of harmful consequences result, 
even though they should have and 
could have foreseen them. Over-
all, the criminal offence shall be 
regarded as having been commit-
ted intentionally.”
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Abstract 
The fact that the resocialization of convicts is the extremely important element 

in the enforcement of sentences is indisputable. Nevertheless, the corresponding dis-
putes is continued. The scientific community has been engaged in the research of that 
issue for a long period of time. So many opinions have been voiced and important stra-
tegic issues have been discussed. However, new challenges, which are associated with 
the resocialization of convicts and their return to the open society, appear regularly 
and require the extensive research in that sphere. This article is devoted to the study 
of the legal aspects of the concepts “correction” and “resocialization”, their confor-
mity with the current realization of the sphere of enforcement of sentecnes. During 
the research the psychological and legal analysis of the concept “religion”, as one of 
the main means of the resocialization. Besides, the psychologists revealed the con-
victs’ attitude towards the religion, its influence on resocialization of the inmates. 
The comparison of such influence on the sentenced persons and other people has been 
studied.

Key words. Religion, resocialization, conditions, punishment, religious education 
of convicted person.
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Однією із соціальних проб- 
лем, яка протягом тривалого 
часу була й залишається пред-
метом для обговорення науков-
цями, є визначення оптималь-
них шляхів для досягнення 
мети кримінального покаран-
ня: згідно ч. 2 ст. 50 КК Укра-
їни покарання має на меті не 
тільки кару, а й виправлення 
засуджених, а також запобі-
гання вчиненню нових злочи-
нів як засудженими, так і ін-
шими особами. Однак останнім 
часом науковці у своїх погля-
дах дотримуються думки, що 
поняття виправлення вже за-
старіле, і його застосування не-
доречне оскільки не можливо 
виправити (змінити) людину у 
свідомому віці. Тому все часті-
ше на перше місце виходить по-
няття «ресоціалізація» дефіні-
ція якого міститься в ч. 3 ст. 6 
КВК України та визначається 
як свідоме відновлення засу-
дженого в соціальному статусі 
повноправного члена суспіль-
ства; повернення його до само-
стійного загальноприйнятого 
соціально-нормативного життя 
в суспільстві». З даного визна-
чення помітно, що процес ре-
соціалізації – більш складний  
і відповідальний етап у житті 
засуджених. До того ж і понят-
тя «ресоціалізація» є більш ши-
роким і дискусійним, ніж «ви-
правлення». Так Р. В. Ващенко 
і В. В. Сулицький під ресоціалі- 
зацією пропонують розуміти про-
цес виправлення засудженого,  

формування у нього правослух-
няної поведінки, стимулюван-
ня на таку життєву позицію, 
що відповідає соціальним нор-
мам, на основі відновлення, збе-
реження та розвитку соціаль-
но корисних якостей і відносин, 
подальшої адаптації до само-
стійного життя на волі1. Однак 
М. С. Рибак у свою чергу для 
позначення процесу виправ-
лення засуджених пропонує 
використовувати термін «ресо-
ціалізація», крім того ресоціа- 
лізацію автор бачить у якості 
мети застосування криміналь-
ного покарання2. Проте не зва-
жаючи на розбіжність наукових 
поглядів на поняття ресоціалі-
зації, існує спільна загально- 
прийнята думка про її важли-
вість у процесі виправлення за-
судженого. До того ж, сам про-
цес ресоціалізації є складним 
і багатокомпонентним. Дореч-
ним, на нашу думку, буте ви-
ділити й те, що ресоціалізація 
як соціально-правовий процес 
складається з двох етапів – пені-
тенціарного (коли засуджений 
відбуває покарання) і постпе-
нітенціарного (після звільнен-
ня засудженого від відбування 
покарання). 

1 Ващенко Р. В., Сулицький В. В. Організа-
ційно-правові питання ресоціалізації засу-
джених. Проблеми пенітенціарної теорії і 
практики: Щорічний бюлетень Київсько-
го інституту внутрішніх справ. Київ: КІВС, 
2003. № 8. – С. 30.
2 Рыбак М. С. Ресоциализация осужденных 
к лишению свободы: проблемы теории и 
практики. Саратов, 2001. – С. 24.
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провідних учених, законодав-
че закріплення процесу ресо-
ціалізації та власний досвід, 
вважаємо, що перш за все ресо-
ціалізація – це процес каяття, 
усвідомлення людиною того, 
що вона вчинила суспільно-не-
безпечне діяння, що суперечить 
соціальним нормам, розуміння 
засудженим можливості повер-
нутися та адаптуватися в сус- 
пільстві, дотримуватися норм 
правослухняної поведінки та 
більше не скоювати протиправ-
них дій, та його готовність до 
цього. 

Для ефективної ресоціаліза-
ції засуджених існує ряд форм 
і факторів. На думку Г. Радова 
першим фактором за своїм зна-
ченням є релігія, оскільки вона 
має великий вплив на душу і 
життя людини: «Ми впевнили-
ся в бездіяльності всіх виправ-
них заходів, окрім тих, які за-
сновані на релігії, оживлені і 
одухотворенні її силою. Мар-
но застосовувати різноманіт-
ні репресивні і примусові захо-
ди, якщо душа і совість, на які 
не діє сила зовнішнього при-
мусу, залишаються нечуттєви-
ми. Релігія – єдина сила, здат-
на протистояти збудженню, що 
підриває моральні сили людей, 
з могутніми пристрастями, які 
поміщені до тюрми за їхнє зне-
важання її законів»1. І з цією 
цитатою не можна не погоди-

1 Радов Г. Пенітенціарна ідея: думки на тему. 
Київ: МП «Леся», 1997. – С. 205. 

тися. Протягом тривалого часу 
релігія здійснювала і продов-
жує здійснювати унікальний 
вплив на реалізацію пенітенці-
арної функції держави. Саме з 
релігійних постулатів до прак-
тики виконання покарань при-
йшли ідеї покаяння, ресоціалі-
зації, довіри, збереження самої 
особистості в місцях виконання 
покарань – усі ті провідні ідеї, 
на основі яких ми нині розбудо-
вуємо Державну кримінально- 
виконавчу службу України 
(далі – ДКВС України). Разом 
з тим, релігія та духовна під-
тримка, на сьогодні є одним з 
головних чинників у ресоціалі-
зації. На таку форму нині існує 
особливий запит, що походить 
від самих засуджених, оскіль-
ки релігія є складним феноме-
ном і на ній базується мораль, 
а одним із світоглядних джерел 
європейського права є христи-
янська етика (за М. Костиць-
ким). На основі сповідуван-
ня релігії базується релігійна 
свідомість, яка визначає по-
ведінку людини, напевно, не 
в меншій мірі, ніж правова чи 
моральна. В основі христи-
янської релігії є кілька базо-
вих постулатів, серед яких –  
«каяття». Звернувшись до ети-
мологічного аналізу поняття 
«каяття», розуміємо, що слово 
має декілька значень, а саме: 
почуття жалю з приводу зроб- 
леного вчинку; визнання своєї  
провини, вияв жалю з приво-
ду своєї провини; признання в 
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своїх гріхах; сповідь1. З точки 
зору етики, «каяття» – це зу-
мовлений роботою акт глибоко-
го перегляду особистістю засад 
власної поведінки та свідомо-
сті. Психологія ж розуміє «ка-
яття» як відверте засудження 
свого вчинку, який було вчине-
но без необхідного обміркову-
вання та тлумачить в контексті 
вольового психічного стану, як 
емоційний стан, бо каяття слі-
дує за дією, яка є результатом 
нестриманості, тимчасової від-
чутності самоконтролю2. З цьо-
го можна зробити висновок, що 
саме каяття є невід’ємним еле-
ментом ресоціалізації, а ніщо 
краще не сприяє каяттю ніж ду-
ховне виховання здійснюване в 
першу чергу християнськими 
священнослужителями.

Спільна робота священнослу-
жителів та співробітників орга-
нів та установ виконання пока-
рань розпочалася ще з моменту 
становлення України, як неза-
лежної держави. Така співпра-
ця складалася з багатьох етапів 
і проявлялася у різних формах: 
участі священнослужителів у 
процесі росоціалізації, прове-
дення релігійних обрядів та по-
будова культових споруд. Усе 
це супроводжувалося сучасним 
та актуальним науковим супро-
водом і сьогодні система вико-

1 Словник української мови: в 11 т. – Київ: 
Наукова думка, 1973. – Т. 4. – С. 127.
2 Левитов Н. Д. О психологических состо-
яниях человека. – Москва: Просвещение, 
1964. – С. 188.

нання покарань в Україні спря-
мована на тісне співробітництво 
із релігійними організаціями, 
які переймаються духом ми-
лосердя та любові до ближньо-
го, закликають тих, хто став на 
шлях злочину, до очищення, 
каяття, примирення з Богом та 
суспільством.

Така практика навіть знайшла 
законодавче закріплення. Так, 
в Законі України від 14 трав-
ня 2015 року № 419-VIII «Про 
внесення змін до деяких зако-
нодавчих актів України щодо 
регулювання діяльності свя-
щеннослужителів (капеланів) 
в органах і установах, що нале-
жать до сфери управління ДПтС 
України» передбачено надан-
ня душпастирської опіки за-
судженим та особам, взятим 
під варту3. В статті 128 Кри- 
мінально-виконавчого кодексу  
України зазначено, що душ- 
пастирська опіка засуджених 
передбачає діяльність в устано-
вах виконання покарань свя-
щеннослужителів (капеланів) 
та спрямована на задоволення 
релігійних потреб засуджених, 
їх духовне виховання4. З метою 

3 Законі України від 14 травня 2015 року  
№ 419-VIII «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо регулю-
вання діяльності священнослужителів (ка-
пеланів) в органах і установах, що належать 
до сфери управління ДПтС України». URL: 
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/419-19 
(дата звернення 15.03.2018).
4 Кримінально-виконавчий кодекс України. 
URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1129-
15/page5 (дата звернення 15.03.2018).
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судженого, а також підвищен-
ня ефективності соціально-ви-
ховної роботи із засудженими 
Міністерством юстиції Украї-
ни розроблені та затверджені 
програми диференційовано-ви-
ховного впливу на засуджених: 
«Освіта», «Професія», «Право-
ва просвіта», «Духовне відро-
дження», «Творчість», «Фіз-
культура і спорт», «Подолання 
алкогольної залежності», «По-
долання наркотичної залежно-
сті», «Підготовка до звільнен-
ня». Саме програма «Духовне 
відродження», яка передбачає 
формування у засуджених зрі-
лої морально-етичної свідомо-
сті, каяття у скоєному злочині 
є складовою частиною проце-
су ресоціалізації засуджених, 
їхнього становлення на життє-
ву позицію, яка відповідає со-
ціальним нормам1. Міністер-
ством юстиції видано наказ від 
05.07.2017 № 2170/5 «Про за-
твердження Положення про Ду-
шпастирську раду з питань ре-
лігійної опіки у пенітенціарній 
системі України» до якої увій- 
шли представники 12 релігій-
них конфесій, в якому наголо-
шено на нагальній необхідності 
організації та впровадження за-
ходів душпастирської опіки се-

1 Наказ Міністерства юстиції України від 
16.05.2016 № 1418/5 «Про затвердження 
положень про програми диференційовано-
го виховного впливу на засуджених». URL: 
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0727-16 
(дата звернення 15.03.2018)

ред засуджених та осіб, узятих 
під варту2.

Для покращення норматив-
ного закріплення духовного ви-
ховання засуджених, вирішен-
ня проблемних питань, пошуку 
ефективних шляхів реаліза-
ції релігійної опіки, проводять-
ся наукові заходи з актуальної 
тематики. За останні роки від-
булися такі науково-комуніка-
тивні заходи щодо ролі та зна-
чення релігії, ідей капеланства 
та душпастерства в системі ви-
конання покарань в Україні3: 
1996 рік, конференція щодо 
питань церковного служіння в 
місцях позбавлення волі за іні-
ціативи Міжнародної асоціації 
тюремного служіння; 2004 рік, 
Всеукраїнська конференція у 
якій взяли участь представни-
ки всіх обласних територіаль-
них управлінь Державного де-
партаменту з питань виконання 
покарань та представники регі-
ональних єпархіальних управ-
лінь, на яких покладалися 
обов’язки взаємодії з установа-
ми виконання покарань; 2009 
рік, Міжнародна конференція 

2 Наказ Міністерства юстиції від 05.07.2017 
№ 2170/5 «Про затвердження Положення 
про Душпастирську раду з питань релігій-
ної опіки у пенітенціарній системі Украї- 
ни». URL: http://prison-pastoral.blogspot.
com/2017/07/blog-post_34.html
3 Бараш Є. Ю. Наукове співробітництво у 
сфері розвитку пенітенціарного душпастер-
ства в Україні. Сучасність і перспективи 
пенітенціарної душпастирської опіки. Ма-
теріали міжнародної науково-практичної 
конференції. – Київ: ІКВС, 2016. – С.23-24.
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«Юридичний вимір пенітен-
ціарного служіння» за участю 
представників Міжнародної ка-
толицької комісії в’язничного 
душпастерства та Міжнародної 
асоціації тюремного служіння 
з України, Німеччини, Іспанії, 
Португалії, Росії, Сполучених 
Штатів; 2011 рік, круглий стіл  
з УКРІНФОРМІ «Реалізація 
релігійних прав засуджених 
до позбавлення волі та осіб, 
які перебувають у місцях по-
переднього ув’язнення. Вплив 
духовно-морального фактора 
на виправлення засуджених»; 
2012 рік, в стінах Верховної 
ради України проведено кру-
глий стіл «Участь релігійних 
організацій у формування зако-
нодавчих ініціатив у сфері пені-
тенціарної політики»; 2012 рік, 
на території Києво-Печерсь- 
кої Лаври проведено круглий 
стіл на тему «Сучасна практи-
ка пастирської роботи в місцях 
позбавлення волі. Співпраця з 
громадськими та благодійни-
ми організаціями»; 2012 рік, 
на засідання правління Між- 
конфесійної Християнської Мі-
сії підписано Угоду про співро-
бітництво Української Греко- 
Католицької Церкви та Дер-
жавної пенітенціарної служби 
України; 2013 рік, Міжнарод-
на конференція Православного 
Тюремного Духовенства за ре-
зультатами роботи якої опуб- 
ліковано інформаційне видан-
ня «Душпастерська робота в пе-
нітенціарних установах Хар-

ківської області»; 2015 рік, 
прийнято законопроект «Про 
внесення змін до деяких зако-
нодавчих актів України щодо 
регулювання діяльності свя-
щеннослужителів (капеланів) 
в органах і установах, що нале-
жать до сфери управління ДПтС 
України»; 2016 рік, на терито-
рії Інституту кримінально-ви-
конавчої служби проведено 
Міжнародну науково-практич-
ну конференцію «Сучасність 
і перспективи пенітенціарної 
душпастирської опіки», в якій 
взяли участь працівники Дер-
жавної пенітенціарної служби 
України та в’язничні капела-
ни різних конфесій не тільки з 
України, а й з Великобританії, 
Латвії, Польщі, Білорусії, Ав-
стрії; 2017 рік, з благословен-
ня Блаженнішого Митрополи-
та Київського і всієї України 
Онуфрія в місті Приморськ, За-
порізьської області проведено 
конференцію тюремного духо-
венства на тему «Актуальні пи-
тання взаємодії Церкви з кри-
мінально-виконавчою службою 
на сучасному етапі»; 2017 рік, 
Міністерством юстиції України 
спільно із співробітником Мо-
ніторингової місії ООН з прав 
людини в Україні Уладзміром 
Щербау, представниками Від-
ділу спеціальних проваджень 
Секретаріату Уповноваженого  
Верховної Ради України з прав 
людини та членами Душпастир-
ської ради проведено семінар- 
нараду щодо обговорення прото-
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випадки застосування до в’язнів 
тортур, нелюдського чи прини-
жуючого гідність поводження.

Практичне застосування за-
конодавчо закріплених поло-
жень та науково-практичних 
думок і коментарів повсякчас 
знаходить своє відображення 
на місцях, у органах і установах 
виконання покарань.

Так, в установах виконання  
покарань України функціо-
нують храми, каплиці, моли-
товні кімнати. Продовжується 
будівництво і облаштування но-
вих культових споруд1. Це дає 
можливість засудженим брати 
участь у заходах релігійних ор-
ганізацій, які відвідують уста-
нову, відвідувати богослужін-
ня та інші релігійні заходи, які 
проводять священнослужите-
лі в установі, брати участь у за-
ходах пізнавальної спрямовано-
сті, навчатись у школі духовної 
просвіти, здійснювати пере- 
гляд кіно-, відеофільмів та те-
левізійних передач, прослухо-
вувати радіопередачі релігійно-
го характеру, ознайомлюватися 
з релігійною пресою, відвідува-
ти бібліотеку для читання ду-
ховної літератури, брати участь 
у заходах добровільного бла-
гоустрою культових приміщень 

1 Наказ Міністерства юстиції від 05.07.2017 
№ 2170/5 «Про затвердження Положення 
про Душпастирську раду з питань релігій-
ної опіки у пенітенціарній системі Украї-
ни». URL: http://prison-pastoral.blogspot.
com/2017/07/blog-post_34.html

та прилеглих до них терито-
рій, займатися художньо-при-
кладною та літературною твор-
чістю2. Також засудженим 
надається можливість виготов-
ляти та приймати участь у ви-
ставках декоративно-приклад-
ного мистецтва за релігійною 
тематикою.

Зустрічі священнослужите-
лів (капеланів) із засудженими 
надаються у вільний від робо-
ти (навчання) час без обмежень 
кількості побачень у визначе-
ному адміністрацією устано-
ви місці. Адміністрація установ 
виконання покарань сприяє за-
безпеченню конфіденційності 
зустрічей засуджених із священ-
нослужителями3. В Інституті 
кримінально-виконавчої служби  
проводяться наукові та науково- 
методичні заходи присвячені су-
часності та перспективам душ- 
пастерської опіки в установах 
виконання покарань України. 
Зокрема, проводяться міжна-
родні науково-практичні кон-
ференції, круглі столи, зустрічі, 
функціонують факультативні  
заняття курсантів з представ-
никами релігійних організацій. 
Також Інститутом налагоджені 
тісні зв’язки з Душпастерською 

2 Наказ Міністерства юстиції України від 
16.05.2016 № 1418/5 «Про затвердження 
положень про програми диференційовано-
го виховного впливу на засуджених». URL: 
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0727-16 
(дата звернення 15.03.2018)
3 Кримінально-виконавчий кодекс України. 
URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1129-
15/page5 (дата звернення 15.03.2018).
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радою з питань релігійної опіки 
у пенітенціарній системі Украї-
ни на чолі з Костянтином Пан-
телеєм та Синодальним відді-
лом Української Православної 
Церкви з питань пастерської 
опіки пенітенціарної системи, 
головою якого є Протоієрей Вік- 
тор Яценко. Втіленням ідеї 
співпраці «душі та духу» є впро-
ваджений в Інституті кримі-
нально-виконавчої служби спе-
ціалізований курс навчання 
священнослужителів (капела-
нів) з метою засвоєння базового 
рівня компетентності у пенітен-
ціарній справі. Таке навчання 
передбачено законом про в’яз-
ничне капеланство. В ході за-
нять розглядаються як юридич-
ні, так і психологічні аспекти 
взаємодії з засудженими. На за-
няттях за юридичним напрямом 
підготовки вивчаються норма-
тивно-правові документи, що 
регламентують душпастерську 
опіку засуджених, їх правовий 
статус, види установ виконан-

ня покарань, специфіку взає-
модії установ з громадськими, 
релігійними організаціями та 
конфесіями тощо. Психологіч-
ний вектор навчання охоплює 
специфіку психології особисто-
сті засудженого, причини де-
віантної поведінки, псиході-
агностику та психокорекцію 
суїцидальної поведінки, особ- 
ливості мікросередовища засу-
джених, основи безконфліктно-
го спілкування з засудженими 
тощо. 

Представимо узагальнену 
інформацію про стан роботи 
по створенню умов для задо-
волення духовних потреб за-
суджених в Україні за роками 
(табл. 1).

Звернувшись до статисти-
ки станом вже на 2017 рік, стає 
цілком зрозумілим, що чисель-
ність засуджених, які актив-
но відвідують духовно-просвіт-
ницькі заходи, а це 12480 осіб, 
що складає близько 22% від за-
гальної кількості засуджених та 

Таблиця 1.

Показники 2012 2013 2014 2015 2016

Культові релігійні споруди: 138 142 135 105 109

– храми (церкви) 93 108 95 73 73

– каплиці 38 27 37 28 36

– молитовні будинки 7 7 3 4 5

Молитовні кімнати 188 162 178 171 157

Загальна чисельність 
священнослужителів 3426 3031 1258 1176 1210

Представники інших релігійних 
конфесій, громад 103 103 101

Загальна чисельність віруючих 
засуджених 44234 49277 31739 29304 23817
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суттєвим показником. Разом з 
тим, для задоволення релігій-
них потреб засуджених та пер-
соналу в усіх установах ДКВС 
України станом на 2017 рік, 
функціонує близько 267 об’єк-
тів культових релігійних спо-
руд, що засвідчує беззаперечну 
готовність як засуджених, осіб, 
узятих під варту, так і персона-
лу до отримання духовної до-
помоги та підтримки. Разом з 
тим у окреслений період поміт-
но стійкі тенденції до зміни за-
гальної чисельності віруючих 
засуджених. На нашу думку, 
на це впливає рад факторів. 
По-перше, останнім часом в ор-
ганах і установах виконання 
покарань знизився рівень со-
ціально-виховної роботи із за-
судженими, менше часу приді-
ляється духовному вихованню, 
незважаючи на те, під час до-
слідження проведеного нами 
у 2018 році, в якому прийня-
ло участь 238 респонденти, се-
ред яких 157 засуджених, 81 
суб’єкт пробації відповідаю-
чи на питання «Чи вважаєте 
Ви себе віруючою людиною?» 
38,95% засуджених відпові-
ли, що вважають себе такими,  
разом з тим 30,00% взагалі 
не змогли визначитися. Серед 
суб’єктів пробації аж 53,77% 
вважають себе віруючими та 
22,64% відповіли «ні». Те, що 
відсоток віруючих більший се-
ред суб’єктів пробації, звісно 
пов’язане і з тим, що вони не ві-

дірвані від суспільства і можуть 
реалізовувати свої релігійні по-
треби і самостійно, а для осіб 
що перебувають у місцях поз-
бавлення волі такий стан ре-
чей може досягатися лише за 
активної допомоги персоналу 
установ. А особливо врахову-
ючи данні, що отримані на пи-
тання «Що для Вас є релігія?» 
26,84% засуджених та 24,53% 
суб’єктів пробації асоціюють 
прилучення до релігії з каят-
тям та примиренням, то варто 
більше уваги приділити питан-
ню ресоціалізації засуджених 
через релігію, саме у місцях 
позбавлення волі, оскільки там 
цей процес є більш складним та 
тривалим. Довідково варто за-
значити, що відповідаючи на 
питання «Яку релігію Ви спо-
відуєте?», 74,21% засудже-
них, 64,15% суб’єктів пробації 
віднесли себе до християнства. 
Разом з тим, 15,09% суб’єк-
тів пробації, 11,58% засудже-
них відмовилися від відповіді 
на дане питання. Отримані дані 
підвереджують той факт, що 
приналежність до конкретної 
конфесії не є важливою, цін-
ною є сама віра.

У ході дослідження додат-
ково було отримано і іншу ін-
формацію щодо місця релі-
гії у житті засуджених. Так, 
було визначено, що 31,58% за-
суджених, які утримуються в 
установах виконання покарань 
відповіли, що інколи дотри-
муються сповіді та причастя. 
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36,79% суб’єктів пробації не до-
тримуються жодних звичаїв та 
обрядів. На уточнююче питання  
«Чи відмічаєте Ви релігійні 
свята та які саме?» більшість 
засуджених (34,21%), суб’єк-
тів пробації (40,57%) відпові-
ли, що святкують найбільш по-
ширені, а саме: Різдво, Пасха, 
Трійця, тощо. На питання «Чи 
буваєте Ви в місцях богослу-
жіння?» 14,74% засуджених 
відповіли, що часто відвідують 
місця богослужіння, 30,00% – 
інколи. Суб’єкти пробації від-
відують місця богослужіння 
лише інколи (36,79%). На за-
питання «Чи читаєте Ви свя-
щенні книги та які саме?», 
17,79% засуджених часто чи-
тають, зокрема Біблію та Но-
вий Заповіт. 23,58% суб’єктів 
пробації рідко читають свя-
щенні книги, а на питання 
«Чи звертаєтесь Ви до Бога з 
молитвою та коли?» 29,47% 
засуджених відповіли, що ча-
сто та в ситуаціях «безвиході; 
коли дуже важко; якщо погано 
на душі та потрібна підтримка; 
коли тривожно і коли хворіють 
мої діти; коли забувають бать-
ки; коли страшно». 19,81% 
суб’єктів пробації звертаються 
до Бога «коли є життєві труд-
нощі; при хворобах рідних; у 
випадках, коли важко; коли 
відчуваю потребу». 

Як висновок, варто відзна-
чити, що ресоціалізація пе-
редбачає свідоме відновлення 
засудженого в соціальному ста-

тусі повноправного члена су-
спільства. Повернення його до 
самостійного загальноприйня-
того життя і є необхідною умо-
вою позитивних змін у його 
особистості. Причому у міс-
цях позбавлення волі цей про-
цес є набагато складнішим ніж 
в органах пробації. Тому при 
призначенні покарання поз-
бавлення волі повинно бути ви-
ключною мірою. В свою чергу 
доцільно, розглянути питання 
застосування альтернативних 
видів покарань, не пов’язаних 
з позбавленням волі. Варто на-
голосити, що релігія відіграє 
надважливе значення у ресоці-
алізації засуджених та виправ-
ленні осіб, які переступили 
закон. До того ж значний від-
соток засуджених готові і ба-
жають повернутися до релігії, і 
бачать в цьому основу позитив-
них змін у їх свідомості. Однак 
на сьогоднішній день, робота 
у даному напряму проводить-
ся ще на неналежному рівні. 
А тому, в органах і установах 
виконання покарань потрібно 
більше уваги приділяти духов-
ному вихованню засуджених, 
участі засуджених у релігійних 
заходах, що, безспірно, сприяє  
їх ресоціалізації. Це зовніш-
ні моменти ресоціалізації. Але 
вони мають важливе значення 
у формуванні з особи засудже-
ного віруючої людини, яка, на-
віть за несприятливих зовніш-
ніх обставин, не стане на шлях 
скоєння злочину.
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ПРОБЛЕМИ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ ТАКТИКИ

CRIMINALISTIC TACTICS ISSUES

PECULIARITIES OF THE TACTICS  
OF INSPECTION IN ACCORDANCE WITH 
CRIMINAL PROCEDURE IN LATVIA*

Vladimirs TEREHOVIČS
Doctor of Law, Barrister (Latvia)**
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* Особенности тактики осмотра в уголовном процессе Латвии.
** Терехович Владимир Николаевич – доктор права, присяжный адвокат (Латвия).
*** Ниманде Элита Висвалдовна – доктор права, доцент кафедры уголовно-правовых наук 
Юридического факультета Латвийского университета (Латвия).

Abstract
The tactics of inspection is the section of criminalistic tactics. Scientifically prac-

tical opinions about regularities of performing inspection during investigation are 
generalized in this section. Historically the content of any investigative activity du- 
ring criminal procedure in Latvia is regulated by legal norms of the Criminal Proce-
dure Law; so it is also speaking about investigative inspection.

It is provided for in the Section 159 of the Criminal Procedure Law that an inspec-
tion is an investigative action during the course of which the performer of the inves-
tigative action directly detects, determines, and records the features of an object, if 
the possibility exists that such object is related to the criminal offence being investi-
gated; in order to find traces of a criminal offence, and to ascertain other significant 
conditions, a visual inspection may be performed of the site of the event, the terrain, 
the premises, vehicle, item, document, corpse, animal, or another object. General re-
quirements for performing inspection are also included in legal norms. These norma-
tive regulations are the legal base and methodical landmark for performing investiga-
tive inspection during criminal procedure in Latvia.

During performing of investigative inspection the following targets have to be 
reached: 1) finding, fixing and seizureing of traces of criminal offence, 2) finding out 
other circumstances having meaning for the criminal case.
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principle of completeness, the principle of planning, the principle of objectivity, the 
principle of purpusefulness, the principle of maintaining the object. Investigative in-
spection is complicated, multi-stage procedure; the main stages of it are the following: 
1) preparing for inspection, 2) performing of inspection, 3) ending of inspection.

Fixing of course and results of inspection keeps going in accordance with gene- 
ral requirements for investigative activities (Section 141 of the Criminal Procedure 
Law): an investigative action shall usually be recorded in minutes, the progress and 
results of an investigative action may be recorded in a sound and image recording, and 
in the cases determined in the law, the progress and results of an investigative action 
may be recorded only in a conclusion, report, or account.

For the completeness of activities in the field of investigation of criminal offences 
in Latvia it is necessary to have critical view on accumulated experience of normative 
regulations and practical performing of investigative inspection. Therefore evalua-
tion of reasonableness and practical value of the above mentioned peculiarities of per-
forming investigative inspection during criminal procedure in Latvia could change 
and become an objective stimulus during further scientifically-practical optimization 
of investigative inspection.

Key words. Theory of criminalistics, criminalistic tactics, criminal procedure, 
tactics of investigative inspection.

Тактика осмотра – это раздел 
криминалистической тактики,  
в котором обобщены научно-
практические положения о за-
кономерностях производства 
следственного осмотра. Истори-
ческая данность такова, что со-
держание любого следственного 
действия в уголовном процессе 
Латвии всегда задается норма-
тивно в Уголовно-процессуаль-
ном законе Латвии (УПЗ Лат-
вии). Это правило относится 
также и к следственному осмот- 
ру. Так, согласно ст. 159 УПЗ 
Латвии определено, что осмотр 
(следственный осмотр) – это 
следственное действие, в ходе 
которого лицо, производящее 
это действие, непосредственно 
воспринимает, устанавливает  
и фиксирует признаки какого-
либо объекта, если есть основа-
ние полагать, что этот объект 
связан с расследуемым преступ-

ным деянием. Для поиска сле-
дов преступного деяния и уста-
новления других существенных 
обстоятельств, может быть про-
изведен визуальный осмотр  
места, местности, помещения, 
транспортного средства, пред-
мета, документа, трупа, живот-
ного или другого объекта.

Нормативно также задают-
ся общие условия производства 
следственного осмотра. Напри-
мер, в ст. 160 УПЗ Латвии ука-
заны следующие общие правила 
следственного осмотра: 1) лицо, 
производящее осмотр, может 
пригласить для участия в нем 
любое лицо, вовлеченное в кон-
кретное уголовное дело; 2) для 
обеспечения сохранности объек-
та осмотра может быть органи-
зована его охрана; 3) если в ходе 
осмотра появляется необходи-
мость произвести обыск, предъяв-
ление для опознания или другие  
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следственные действия, они 
производятся с соблюдением 
правил производства соответ-
ствующего следственного дей-
ствия; 4) если в ходе произ-
водства другого следственного 
действия обнаруживается под-
лежащий осмотру объект, его 
осмотр может быть произведен 
в рамках того же следственного 
действия, с фиксированием ре-
зультатов осмотра в протоколе 
этого следственного действия; 
5) осмотр нескольких помеще-
ний или участков местности мо-
жет производиться одновремен-
но несколькими должностными 
лицами, уполномоченными уча-
ствовать в уголовном процессе. 
Каждое из них ход осмотра фик-
сирует отдельно, указывая гра-
ницы конкретно осмотренного 
объекта и результаты осмотра. 
Вышеуказанные нормативные 
установки являются законным 
основанием и методическим 
ориентиром производства ос-
мотра (следственного осмотра)  
в уголовном процессе Латвии.

При производстве следствен-
ного осмотра достигаются сле-
дующие цели:

1. Обнаружение, фиксация 
и изъятие следов преступного 
деяния. К следам преступного 
деяния относят не только отоб- 
ражения, в которых отрази-
лись свойства предметов и про-
цессов их взаимодействия, но 
и предметы, которые облада-
ют признаками вещественных 
доказательств.

2. Выяснение других обстоя-
тельств, имеющих значение для 
уголовного дела (выяснение об-
становки места происшествия, 
выяснение обстоятельств, спо-
собствующих подготовке, со-
вершению преступного деяния, 
сокрытию его следов и др.).  
В цели следственного осмотра 
не входит обнаружение разыс- 
киваемых объектов (лиц, тру-
пов, предметов и т. п.). В ходе 
осмотра лицо, производящее ос-
мотр, воспринимает и наблю- 
дает объекты, ранее неизвест-
ные ему, однако представление 
о сущности которых у него до-
статочно определенно. Напри-
мер, о следах взлома, о следах 
подделки документов, о сле-
дах причинения насильствен-
ной смерти и т. п. То, что неза-
метно неподготовленному лицу, 
не ускользает от внимания 
криминалиста. 

Основанием для производ-
ства следственного осмотра яв-
ляются сведения о том, что в ре-
зультате осмотра объекта можно 
получить значимую для рассле-
дования преступного деяния 
информацию. Восприятие при-
знаков объекта осмотра осу-
ществляется органами чувств. 
Например, результатами осмот- 
ра могут быть не только визу-
альное обследование объектов, 
но и прослушивание содержа-
ния звукозаписи, просмотр со-
держания видеозаписи, опреде-
ление направления освещения 
объектов, температура и цвет 
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8 объектов, наличие специфи-
ческих запахов и т. п. Причем 
восприятие может быть как не-
посредственным, так и опосре- 
дованным техническими сред- 
ствами. 

Следственный осмотр мини-
мально ущемляет интересы граж-
дан, т.к. представляет собой на-
блюдение объектов, к которым 
имеется свободный доступ, как 
правило, исключающий при-
нудительные поисковые меры. 
Доступность объекта при след-
ственном осмотре сводит к ми-
нимуму необходимость приме-
нения принудительных средств. 
Как правило, при следственном 
осмотре выбор принудительных 
средств ограничивается оцепле-
нием места происшествия, за-
претом дорожного движения 
на определенном участке доро-
ги, ограничением доступа к не-
посредственному восприятию 
признаков объекта лиц, не яв-
ляющихся участниками след-
ственного осмотра и т. п. Од-
нако, если лицо, в титульном 
владении которого находится 
участок местности, помещение 
или другое имущество, в силу 
ряда причин (нежелание по-
свящать посторонних в детали 
своей частной жизни, тратить 
время на помощь следствию, 
негативное отношение к рабо-
те следственных учреждений  
и т. п.) не дает согласие на про- 
ведение следственного осмотра 
объекта, то, в случае неотлож-
ности производства осмотра, со-

гласно ч. 4 ст. 163 УПЗ Латвии, 
имеется основание следствен-
ный осмотр производить без со-
гласия данного лица, т.е. в при-
нудительном порядке.

Следственный осмотр сле-
дует отличать от оперативного  
обследования и административ-
ного досмотра или осмотра по-
мещений, знаний, сооружений, 
участков местности или транс-
портных средств. Однако ре-
зультаты оперативного обсле-
дования и административного 
досмотра объектов в виде доку-
ментов могут использоваться  
в расследовании преступного 
деяния. Следственный осмотр 
следует также отличать от сход-
ного с ним следственного дей-
ствия – обыска. Это отличие  
объясняется тем, что, во-первых, 
в отличие от обыска следствен-
ный осмотр производится лишь 
в тех случаях, когда отсут- 
ствует опасность сокрытия сле-
дов преступного деяния. Напро-
тив, при производстве обыска 
такая опасность всегда суще-
ствует. Во-вторых, осмотр в зна-
чительно меньшей мере, неже-
ли обыск, ущемляет интересы  
граждан, так как представ- 
ляет собой наблюдение объек-
тов, к которым имеется сво-
бодный доступ, исключающий 
необходимость применять при-
нудительные поисковые дей-
ствия. Например, вскрытие 
помещений и хранилищ вопре-
ки воле владельца. В-третьих, 
следственный осмотр имеет  
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более широкие цели, нежели 
обыск. Следственный осмотр 
включает детальное исследова-
ние признаков объектов, иссле-
дование и фиксацию обстановки 
места происшествия, местности, 
жилища и т. п.

Для выяснения обстоятельств 
совершения преступного дея-
ния узловое значение имеет ос-
мотр места происшествия. Мес- 
то происшествия – это участок 
местности или помещения, в 
пределах которого оставлены 
материальные следы подготов-
ки, совершения или сокрытии 
преступного деяния, а также 
других обстоятельств, которые 
имеют значение для уголовно-
го дела. Осмотр места происше-
ствия – это первоначальное, как 
правило, неотложное следствен-
ное действие, содержанием ко-
торого является обнаружение, 
фиксация и изъятие следов пре-
ступного деяния, а также вы-
яснение других обстоятельств, 
имеющих значение для уголов-
ного дела. Неотложность осмот- 
ра места происшествия связа-
на с угрозой утраты следов пре-
ступного деяния или других 
обстоятельств, имеющих значе-
ние для уголовного дела.

В ст. 162 УПЗ Латвии норма-
тивно определяется сущность 
следственного осмотра места 
происшествия и порядок хода 
его производства. Поэтому для 
уголовного процесса Латвии ха-
рактерно то, что следственный 
осмотр места происшествия –  

это осмотр конкретного места  
и находящихся в нем предме-
тов, если он производится по-
сле получения сообщения о со-
вершенном преступном деянии  
и есть достаточные основания 
полагать, что в данном месте 
произошло или продолжается 
преступное деяние. Если осмотр 
места происшествия произведен 
не полностью и появились неяс-
ности или дополнительные во-
просы, может быть произведен 
дополнительный осмотр места 
происшествия. Дополнитель-
ный или повторный осмотр ме-
ста происшествия производится 
в соответствии с требованиями 
осмотра местности, помещения, 
транспортного средства или 
предмета, которые нормативно 
определены в ст.163 УПЗ Лат-
вии (Осмотр местности, поме-
щения, транспортного средства  
и предмета). В ходе следствен- 
ного осмотра места происше-
ствия, лицо, проводящее ос-
мотр, может изымать предметы, 
носящие следы преступного дея- 
ния и документы. Предметы и 
документы, например, нарко-
тические и психотропные ве-
щества, взрывчатые вещества, 
оружие, экстремистская лите-
ратура и др., обращение кото-
рых запрещено законом, изы-
маются независимо от их связи с 
конкретным уголовным делом. 

Совокупность объектов, ко-
торые находятся на месте проис-
шествия, принято называть об-
становкой места происшествия.  
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дает возможность получить до-
стоверную информацию о следу-
ющих важных обстоятельствах: 
1) характер происшедшего со-
бытия; 2) место, время, обста-
новка, способ подготовки и со-
вершения преступного деяния; 
3) наличие, расположение и вза-
иморасположение следов пре-
ступного деяния; 4) физичес- 
кие и психические особенности 
участников совершения пре-
ступного деяния; 5) действия 
лиц, совершивших преступное 
деяние; 6) обстоятельства, со-
путствующие совершению пре-
ступного деяния и т.п.

Осмотр отдельных объектов,  
например, трупа, предметов 
или документов может быть 
как частью осмотра места про-
исшествия, так и в виде осмо-
тра отдельного объекта за пре-
делами места происшествия 
(морг, кабинет лица, проводя-
щего расследовании, помеще-
ние, оснащенное специальны-
ми средствами исследования  
и др). В зависимости от особен-
ностей объекта осмотра след-
ственный осмотр нормативно 
подразделяется на следующие 
виды: 1) осмотр участка местно-
сти (ст.163 УПЗ Латвии); 2) ос-
мотр помещения (ст. 163 УПЗ 
Латвии); 3) осмотр транспортно-
го средства (ст. 163 УПЗ Латвии);  
4) осмотр предметов и докумен-
тов (ст. 163 УПЗ Латвии); 5) ос-
мотр трупа (ст. 164 УПЗ Латвии). 
Согласно ст. 163 УПЗ Латвии 

осмотр местности, помеще-
ния, транспортного средства 
или предмета может быть про-
изведен в случае, если участок 
местности, помещение, транс-
портное средство или какой- 
либо предмет связан с соверше-
нием преступного деяния. Ос-
мотр публично недоступной 
территории или помещения  
и находящихся на этой террито-
рии и в помещении предметов, а 
также транспортного средства 
или компьютера может быть 
произведен только с согласия 
лица, в пользовании которого 
находится эта территория, по-
мещение, транспортное средство 
или компьютер или по постанов-
лению следственного судьи. Как 
правило, принимая во внима-
ние неотложный характер ос-
мотра места происшествия, для 
проникновения на место проис-
шествия не требуется согласия 
какого-либо лица. На неотлож-
ный характер следственного ос-
мотра указывает явная угроза 
утраты следов преступного де-
яния. Например, погодные ус-
ловия, естественные скоротеч-
ные изменения свойств объекта 
и т.п.

Участие в следственном осмот- 
ре эксперта или ревизора норма-
тивно определено в ст. 161 УПЗ 
Латвии следующим образом: 
Если в ходе осмотра, в котором 
принимает участие эксперт, об-
наруживаются и изымаются 
следы преступного деяния или 
объекты, экспертизу которых  
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необходимо произвести в даль-
нейшем, в протоколе осмотра 
указывается их местоположе-
ние, приметы и факт изъятия,  
а также на ответственное хране-
ние какому лицу они переданы. 
В этих случаях дальнейший ос-
мотр изъятых следов и предме-
тов происходит в ходе эксперти-
зы. Лицо, производящее осмотр, 
может поручить эксперту пол- 
ностью произвести осмотр, если 
осматриваемый объект подлежит 
дальнейшей экспертизе. В слу-
чаях, когда в осмотре участву-
ют ревизор, лицо, производящее 
осмотр, может поручить ревизо-
ру осмотреть и изъять необходи-
мые для ревизии или инвентари-
зации документы. В протоколе 
осмотра только указываются эти 
документы, их местоположение, 
факт изъятия и данные ревизо-
ра, под ответственность которого 
переданы для проведения реви-
зии или инвентаризации изъя-
тые документы. Осмотр докумен-
тов производится в ходе ревизии 
или инвентаризации.

Практика показала, что, при-
ступая к осмотру, невозможно 
сразу предусмотреть абсолют-
ного достижения результата 
осмотра конкретного объекта. 
Порой требуется осматривать 
объект неоднократно. Поэто-
му, в зависимости от последова-
тельности проведения осмотра 
объекта, следственный осмотр 
подразделяют на следующие 
разновидности: первичный ос-
мотр и повторный осмотр. Пер-

вичный осмотр – это следствен-
ный осмотр в пределах одного 
уголовного дела, направленный 
на получение первичной инфор-
мации об особенностях осматри-
ваемого объекта. Повторный ос-
мотр – это следственный осмотр 
конкретного объекта в пределах 
одного уголовного дела, про-
изводимый в случае, если пер-
вичный осмотр объекта по ряду 
причин не дал ожидаемых ре-
зультатов. Основаниями для 
производства повторного осмот- 
ра могут быть такие обстоятель-
ства как то, что первичный ос-
мотр произведен в неблагопри-
ятных погодных условиях, 
первичный осмотр произведен 
в неблагоприятное время суток, 
первичный осмотр произведен 
без применения необходимых 
технических средств и др.

Как правило, объект след-
ственного осмотра это совокуп-
ность различных предметов и 
следов, либо предмет имеющий 
множество признаков. Напри-
мер, место происшествия, труп  
человека и т. п. Зачастую в про-
цессе осмотра не удается в полном 
объеме установить и зафикси-
ровать значимые для уголовного 
дела признаки объекта. В таких 
случаях, руководствуясь прин-
ципом объективности и пол- 
ноты, допустимы действия, на-
правленные на получение до-
полнительной информации об 
объекте осмотра. В зависимости 
от того, каков объем осмотра 
объекта, следственный осмотр  
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8 подразделяется на следующие 
виды: 1) основной осмотр, 2) до-
полнительный осмотр.

Основной осмотр – это след-
ственный осмотр конкретного 
объекта в пределах одного уго-
ловного дела, целью которого 
является получение информа-
ции, имеющей значение для уго-
ловного дела, и вещественных 
доказательств. Дополнительный 
осмотр – это следственный ос-
мотр конкретного объекта в пре-
делах одного уголовного дела, 
целью которого является по-
лучение или уточнение инфор-
мации о частных особенностях 
уже осмотренного объекта. Осо-
бенностью дополнительного ос-
мотра является то, что его про-
изводят только в отношении 
какой-либо части конкретного 
объекта осмотра, если данная 
часть не была достаточно полно 
осмотрена в процессе основного 
осмотра.

Основными принципами след- 
ственного осмотра являются:  
1) принцип полноты, 2) прин-
цип планомерности, 3) прин-
цип объективности, 4) принцип 
целенаправленности, 5) прин-
цип сохранения объекта. Вы-
полнение принципа полноты 
следственного осмотра предус-
матривает, во-первых, осмотр 
организовывать и производить 
так, чтобы вне поля зрения не 
осталось ни одного объекта, ко-
торый связан или возможно свя-
зан с расследуемым событием 
преступного деяния, во-вторых, 

в процессе осмотра использо-
вать современные достижения 
науки и техники и помощь спе-
циалистов, в-третьих, объекты, 
относимость к уголовному делу 
либо сущность которых не явля-
ется очевидной, изымать, а при 
их исследовании использовать 
специальные познания.

Принцип планомерности про-
изводства следственного осмотра 
предусматривает выбор опреде-
ленной методичности и последо-
вательности осмотра. С учетом 
особенностей объекта осмотра 
выбирают методику1 обследо-
вания, дающую наибольший 
ожидаемый эффект. При необ-
ходимости строго соблюдают 
определенную последователь-
ность нескольких выбранных 
методик.

Принцип объективности про-
изводства следственного осмо-
тра предусматривает при обна-
ружении, фиксации и изъятии 
следов преступного деяния ис-
пользовать средства и методы 
научного познания, а также ре-
зультаты осмотра формулиро-
вать в виде констатации фак-
тов, а не в виде заключения, 
выводов или предположений, 
лица, проводящего осмотр.

Принцип целенаправленно- 
сти производства следствен-
ного осмотра предусматривает  

1 Методика (лат. méthodos – путь познания) – 
это определенная совокупность техниче-
ских средств и методов, применение кото-
рой в определенной последовательности 
может дать ожидаемый результат.
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основные усилия проведения 
данного следственного действия 
направлять на цели осмотра, 
т.е. обнаружение, фиксацию  
и изъятие следов преступного 
деяния, и выяснение других об-
стоятельств, имеющих значе-
ние для уголовного дела.

Принцип сохранения объек-
та при производстве следствен-
ного осмотра предусматривает 
выбор методов и средств осмо-
тра, применение которых вно-
сило бы минимальные измене-
ния в первоначальное состояние 
объекта осмотра.

Следственный осмотр явля-
ется сложным многостадийным 
процессом, основными стадия-
ми которого, являются:

1. Стадия подготовки осмотра:
a) до выезда на место осмотра,
b) на месте осмотра.
2. Стадия производства осмо-

тра (разметка границ осмотра, 
определение последовательно-
сти и направления осмотра, об-
зорный и детальный осмотр).

3. Стадия завершения ос-
мотра (анализ результатов ос-
мотра, составление протокола 
осмотра). 

Стадия подготовки следствен-
ного осмотра непосредствен-
но может повлиять на качество  
и результативность проведения 
осмотра. Данное обстоятельство 
отражается в тщательности под-
готовки к осмотру и деление 
подготовки к осмотру на две час- 
ти: подготовка до выезда на  
место осмотра и подготовка на 

месте осмотра. Стадия подготов-
ки следственного осмотра до вы-
езда на место осмотра может со-
держать следующие элементы:

1. Получение первичной до-
стоверной информации о про-
исшедшем событии либо об 
особенностях объекта (авиака-
тастрофа, крушение поезда, об-
наружение трупа, нападение  
с применением огнестрельно-
го оружия, кража продуктов из 
магазина и др.).

2. Принятие мер для осу-
ществления охраны места про- 
исшествия.

3. Создание оперативно-след-
ственной группы.

4. Подготовка технических 
средств, необходимых для обна-
ружения, фиксации и изъятия 
следов преступного деяния или 
других объектов.

5. Обеспечение транспортом 
для своевременного выезда на 
место осмотра и др.

Стадия подготовки следствен-
ного осмотра по прибытии на ме-
сто осмотра может содержать та-
кие элементы как удаление с 
места происшествия посторон-
них лиц, ознакомление с общей 
обстановкой места осмотра, со-
ставление предварительного пла-
на осмотра и при необходимости 
распределение обязанностей сре-
ди участников осмотра, разъяс- 
нение прав и обязанностей участ-
никам осмотра и другие органи-
зационные мероприятия.

На стадии производства осмо-
тра уясняется характера объекта  
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ственные признаки и границы 
объекта осмотра, определяют-
ся исходная точка и последова-
тельности обследования объек- 
та осмотра, производится перво-
начальное общее фотографиро-
вание или видеосъемка объекта 
осмотра (съемка производится 
с учетом требований кримина-
листической фотографии), про-
изводится поиск, фиксация  
и изъятие следов преступного  
деяния или иных объектов, 
имеющих значение для дела, 
при необходимости состав-
ляются черновые записи для 
протокола осмотра, произво-
дится наброска схем и планов, 
зарисовок и т.п., производит-
ся предварительное исследова-
ние объектов с целью решения 
вопроса об относимости их к со-
бытию преступного деяния и 
другие действия.

Осмотр трупа имеет ряд су-
щественных особенностей:

1. Осмотр трупа может быть 
как часть осмотра места проис-
шествия, так и как отдельный 
осмотр (например, в больнице 
или морге).

2. Осмотр трупа производит-
ся в присутствии судебно-меди-
цинского эксперта или врача.

3. При осмотре трупа необхо-
димо фиксировать не только ме-
сто нахождения трупа, но и его 
позу (взаиморасположение час- 
тей тела трупа).

4. Если труп одет, то осмат- 
риваются не только элементы 

его одежды, но и содержимое 
карманов и других полостей.

5. При осмотре трупа фикси-
руется температура окружаю-
щей среды и тела трупа, а также 
время проведения измерения.

6. При осмотре трупа фикси-
руются телесные повреждения, 
характер и направление следов 
крови или других веществ.

7. На месте происшествия не 
рекомендуется извлекать ору-
дия и предметы, фиксирован-
ные в повреждениях на теле 
трупа.

8. На месте происшествия не 
рекомендуется зондировать, со-
вершать другие действия, изме-
няющие первоначальный вид 
или свойства повреждений на 
теле трупа.

9. На месте происшествия 
не рекомендуется удалять с по-
верхности тела засохшую кровь 
и другие наслоения.

10.  После осмотра трупа не-
обходимо осмотреть место под 
трупом. 

В случае если личность по-
гибшего не установлена, то в 
процессе осмотра с учетом тре-
бований габитологии фиксиру-
ются признаки его внешности, 
принимаются меры к сохра-
нению одежды, обуви и лич-
ных вещей погибшего, труп 
фотографируется по прави-
лам сигналетической съемки, 
труп дактилоскопируется с со-
ставлением дактилокарты. Кре-
мирование трупа разрешается 
только после проведения судебно- 



A First Printed Criminalist № 16/2018

87
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

6
/2

0
1

8

медицинской экспертизы, и с 
согласия прокурора – во время 
досудебного расследования или 
суда – во время судебного раз-
бирательства. При производ-
стве осмотра живого животного 
при необходимости фиксирует-
ся также его реакция на коман-
ды или кличку.

Для стадии завершения осмо-
тра производится оценка полно-
ты и значимости результатов 
осмотра объекта, составляется 
протокол осмотра с точным опи-
санием последовательности хода 
осмотра, ясным описанием обна-
руженных следов и предметов  
и обстоятельств их обнаруже-
ния, с применением уголовно- 
процессуальной и криминали-
стической терминологии, упа-
ковываются изъятые следы, их 
копии и другие предметы. В слу-
чае осмотра трупа на месте про-
исшествия, труп отправляется  
в морг. Принимаются меры к 
сохранности объектов, изъятие 
которых с места происшествия 
в данный момент невозможно. 
Изготавливаются схемы, пла-
ны, рисунки как приложение  
к протоколу.

Фиксация хода и результа-
тов осмотра производится в со-
ответствии с общими требова-
ниями фиксации следственных 
действий, которые норматив-
но определены в ст. 141 УПЗ 
Латвии следующим образом: 
следственное действие обычно 
фиксируется в протоколе; ход  
и результат следственного дей-

ствия может быть зафиксиро-
ван в звукозаписи и в записи 
изображения; в случаях, пред-
усмотренных УПЗ Латвии (про-
изводство экспертизы, про-
изводство ревизии и др.) ход  
и результат следственного дей-
ствия может быть зафиксирован 
в заключении, сообщении или 
отчете. Протокол следственно-
го осмотра, как правило, имеет 
следующую структуру:

1. Введение (данные участни-
ков осмотра, основание осмот- 
ра (юридическое, фактическое), 
время и место осмотра, условия 
осмотра).

2. Описательная часть (отра-
жение действий лица, прово-
дящего осмотр, (обнаружение, 
фиксация, изъятие следов и 
предметов, которые могут отно-
ситься к событию преступного 
деяния), фиксация участников 
осмотра (специалиста, потерпев-
ших, свидетелей и др.), фикса-
ция результатов осмотра в такой 
же последовательности, какая 
была в процессе осмотра).

3. Заключительная часть. 
(данные об использовании тех-
нических средств и методов, 
данные об изъятых предметах, 
следах и т.п.).

4. Приложения к протоколу. 
(фототаблицы, видеофильмы, 
CD, схемы, изъятые следы или 
их копии).

Совершенство организации 
деятельности в области рассле-
дования преступных деяний 
в Латвии с необходимостью  
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8 предусматривает критическое 
отношений к уже накопленно-
му опыту нормативного регули-
рования и практического произ-
водства следственного осмотра. 
Поэтому оценка нормативной 
обоснованности и практической 
ценности вышеуказанных осо-

Information about authors
Vladimirs Terehovičs – Doctor of Law, Barrister; address: 2-19 Silciema iela, Riga  
LV-1024, Latvia; e-mail: vterehovich@td.lv

Elita Nimande – Doctor of Law, Associate Professor of Criminal Law Sciences Depart-
ment, Faculty of Law, University of Latvia; address: 19 Raina bulv., Riga LV-1586, 
Latvia; e-mail: elita.nimande@lu.lv

бенностей производства след-
ственного осмотра в уголовном 
процессе Латвии со временем 
может меняться и служить объ-
ективным толчком к дальней-
шей научно-практической опти-
мизации следственного осмотра 
в уголовном процессе Латвии.
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PROSPECTS OF FINGERPRINT AGE 
DETERMINATION*

Ireneusz SOŁTYSZEWSKI
Doctor of Law, Professor of Department of Criminalistics and 
Forensic Medicine of University of Warmia and Mazury in 
Olsztyn (Poland)**

Sylwia JASTRZĘBOWSKA
Master of Science, Expert of Regional Forensic Laboratory of 
Police in Olsztyn (Poland)***

СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА

FORENSIC EXAMINATION

Abstract
Development of effective research procedures to determine the time when finger-

prints and biological traces (crucial for the investigation process) were deposited, still 
remains one of current challenges in forensic sciences. The procedures applied and sug-
gested to date have raised a range of issues concerning methodology. It has proven to 
be a very difficult task to find an optimum and reliable marker for the complex process 
of fingerprint aging. The problem is even more difficult considering various factors 
affecting the process of trace aging, as well as the fact that mutual relations between 
those factors have not been thoroughly examined. This study presents fingerprint  
aging processes and current possibilities for determining their age. It should be empha-
sized that there are very few forensic laboratories capable of conducting this type of re-
search due to the fact that laboratories holding accreditation certificates are obliged to 
perform tests pursuant to the PN EN ISO/IEC 17025 standard. The aim of the paper 
is to present the current state of knowledge concerning the possibilities of fingerprint 
age determination and difficulties faced by the researchers in view of the specific na-
ture of those traces.

Key words. Latent fingerprints, fingerprint age, age marker for dactyloscopic 
traces.
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8 Introduction
Among the wide range of foren-

sic traces used in the investiga-
tion process, latent fingerprints 
are of particular importance. 
Opinions given by dactylosco-
py experts are commonly used in 
the forensic identification pro-
cess and provide, in many cases, 
the key evidence. The quality of 
recovered and protected latent fin-
gerprints, depending to a signifi- 
cant extent on the structure and 
properties of the surface on which 
the trace was deposited, parti- 
cularly on the absorption capaci-
ty of the surface and the amount 
of sweat-sebum substance on the 
fingertips and hands. Environ-
mental conditions (temperature 
and humidity) and possible ef-
fects of mechanical factors are 
equally important. In many ca- 
ses, determination of time frames 
in which the trace was left behind 
is also of crucial importance for 
law enforcement and the judicia-
ry authorities. Unfortunately, 
it is not simple. This is primari-
ly caused by the properties of the 
sweat-sebum substances making 
the fingerprint. Everyday prac-
tice and research confirm that 
fingerprints are subject to chan- 
ges in time, which can be regar- 
ded as the aging process. This in-
cludes, first of all, the process of 
drying and conversion of unsatu-
rated fatty compounds into satu-
rated ones. The effect of oxygen 
and steam results in fat ranci- 
dity, which leads to matting and 

hardening of the natural dis-
charge from sweat glands. A high 
temperature helps to accelerate 
the process. Along with chemical 
changes in the trace, changes in 
its image became visible. The fin-
gerprint thus becomes less legible. 
It must be emphasized that if the 
latent fingerprint is not detected 
for a long time, a natural process 
occurs, in which water – the main 
component of sweat – evaporates 
and other chemical components 
are subject to oxidation. Addi-
tionally, bacteria of the Staphy-
lococcus, Streptococcus, Propioni-
bacterium and Corynebacterium 
genera cause degradation of bio- 
logical components1. It must be 
also emphasized that changes 
in the image of the dermatogly- 
phics occur over time. In relation 
to the above, although the lite- 
rature provides a range of me- 
thods to determine the time where 
the latent fingerprints were left, 
none of them has been introduced 
into common practice in forensic 
laboratories2.

Characteristic features  
of dactyloscopic traces

Generally, latent fingerprints, 
depending on their composition, 
can be divided into sweat and 
sweat-sebum traces. In practice,  
1 Ziembińska-Buczyńska A., Kraśnicki K. 
Zastosowanie metody PCR-DGGE w mikro-
biologii sądowej. Problemy Kryminalistyki, 
2016, 292(2), 15-21
2 Mazurek M.. Starzenie się śladów daktylo-
skopijnych naniesionych tłuszczem. Problemy 
Kryminalistyki, 2010, 268, 55-58
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the sweat-sebum fingerprint 
traces are the most common. 
The sweat-sebum substance is 
composed of a mix originating, 
among others, from the epidermis 
and sweat and sebaceous glands, 
hormones, metabolic products, 
as well as external contamina-
tions, such as blood, dust and 
cosmetics. The amount and the 
composition of sweat depends on 
many various internal and ex-
ternal factors, which can demon- 
strate significant differen- 
ces depending on the individual. 
Additionally, differences have 
been observed in the amount 
and composition of sweat for 
the same person in subsequent 
days and at various times of 
the same day1..Sweat consists 
mainly of water (~ 98%), sodi-
um chloride (0.6-0.8 %), oils, 
urea, uric acid, ammonia, lactic 
acid, carbohydrates and mineral 
compounds (containing, e.g. po-
tassium, calcium, magnesium, 
iron)2. The second component 
of the sweat-sebum substance is 
the sebaceous gland secretion, 
consisting of cholesterol and its 
esters, phospholipids, squalene 
and neutral fats. The activity of 
sebaceous glands is controlled 

1 Michalski S., Shaler R., Dorman F. L. The 
evaluation of fatty acid ratios in latent finger-
marks by gas chromatography/mass spectrom-
etry (GC/MS) analysis. Journal Forensic Sci-
ence, 2013 Jan;58 Suppl 1:S215-20.
2 Moszczyński J. Ślady daktyloskopijne [in] 
Goc M., Moszczyński J. (ed) Ślady kryminal-
istyczne. Ujawnianie, Zabezpieczanie, Wykor-
zystanie. Wyd. Diffin, 2007, 30-32.

by vitamins, bioelements and 
hormones3.

As a result of the aging process, 
the trace becomes increasingly more 
viscous, which causes an initial sig-
nificant change in density. Volatile 
components of latent fingerprints 
evaporate with time. The results in-
dicate that the lines become more 
brittle and topographically irregu-
lar as a result of increased suscep-
tibility to physical erosion caused 
by friction and air current flowing 
through the trace surface. With 
the loss of water, the trace becomes 
less susceptible to chemical detec-
tion, since the remaining mix of 
organic and inorganic compounds 
accumulates in the oily layer, which 
leads to reduction of the surface in 
contact with the reacting substan- 
ces. The process of weight reduc-
tion in the latent fingerprint can 
also be observed, which is related 
to the loss of volatile components. 
A dactyloscopic trace can lose al-
most 98% of its initial weight 
within 72 hours after deposition. 
One of the studies found a weight 
loss of up to 85% after two weeks4. 

Processes occurring in latent 
fingerprints 

Dactyloscopic traces change 
under the impact of various 

3 Kołek-Kaczanowska E. K., Kreczko J., 
Maćkiewicz Z. Methods used to vizualize latent 
Fingerprint. Wiadomości Chemiczne, 2014, 68, 
3-4 s. 279-315.
4 Mong G. M., Petersen C. E., Clauss T. R. W. 
Advanced fingerprint analysis project finger-
print constituents. Technical Report, 1999, Unit-
ed States: N. p., 1999. Web. doi:10.2172/14172.
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cal processes, as a result of which 
the trace ages. Those changes oc-
cur both in the sweat-sebum sub-
stance and in the image of the fin-
gerprints. The rate and the way 
of aging can be highly differenti-
ated and depend on such factors 
as composition of sweat-sebum 
substance, type of surface and 
environmental conditions. Trace 
aging is affected by such process-
es as degradation, drying out, 
evaporation, metabolism, migra-
tion, oxidation and polymeriza-
tion1. For instance, in the drying 
process concerning traces with 
high content of fatty acids, a pro-
cess of unsaturated fatty acid de-
composition is observed, with al-
dehyde and saturated fatty acid 
formation as a result of those 
processes2.

Chemical changes within the 
sweat-sebum substance are ac-
companied by changes in the fin-
gerprint image. At this point, it 
is worth referring to the experi-
ment carried out by K. Baniuk, 
who observed aging of dermato-
glyphics in a closed room, under 
stable and neutral environmental 
conditions. The results of the re-
search served to formulate a mo- 
del of fingerprint aging. In the 

1 Girod A., Ramotowski R., Weyermann C. 
Composition of fingermark residue: a qualita-
tive and quantitative review. Forensic Science 
International, 2012, 223 (1), s. 10–24.
2 Banuk K. Proces starzenia się śladów linii 
papilarnych. Badania diagnostyczne oraz zna-
miona starości śladów. Problemy Kryminalisty-
ki 243/2004, s. 34-38.

first stage lasting about 10-14 
days, no visible changes in the ap-
pearance of traces are observed. 
This is the period of the so-called 
incubation, in which a 1-2 day 
old trace looks exactly like a two-
week trace. After this period,  
a stage of the sweat-sebum sub-
stance matting is observed, fol-
lowed by narrowing of the ridges 
and disappearance of the line con-
tinuity, crystallisation of solid 
components in sweat and disap-
pearance of the sweat-sebum sub-
stance. In the last stage, the com-
plete disappearance of the trace is 
observed3. 

The type of the substrate, com-
position and its structure are of 
significant importance to the  
aging process. It was found that 
high porosity produces forces of 
adhesion between the substrate 
and the dactyloscopic trace, cau- 
sing higher penetration of compo-
nents inside the substrate, which 
causes their higher susceptibility 
to damage due to higher exposure 
to external factors4. 

Research has demonstrated that 
light exposure of latent finger-
prints can also affect the composi-
tion of the sweat-sebum substance. 

3 Baniuk K. Ocena wieku śladów linii  
papilarnych w praktyce śledczej i sądowej. 
Problemy Współczesnej Kryminalistyki, 2000, 
tom III, s. 13-20.
4 Almog, M. Azoury, Y. Elmaliah, L. Beren-
stein, A. Zaban, Fingerprints’ third dimension: 
the depth and shape of fingerprints penetration 
into paper — cross-section examination by flu-
orescence microscopy, Journal Forensic Sci-
ence, 2004, 49 (5), s. 981–985.



93

Криміналіст першодрукований № 16/2018

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
6

/2
0

1
8

A similar situation occurs with 
exposure of traces to tempera-
ture and humidity. The results 
of studies indicate that high tem-
perature results in increased deg-
radation, among others, of amino 
acids, urea and esters in compar-
ison to aging at room tempera-
ture1. To date, there have been 
few studies focusing specifical-
ly on the composition of latent 
fingerprints, although research 
suggests that the rate of water 
loss does not depend on relative 
humidity. Most studies have fo-
cused on an evaluation of the ef-
fect of humidity on fingerprint 
disclosure. Research on ami-
no acid reagents has demonstra- 
ted that humidity had a lower ef-
fect on DFO in comparison, e.g. 
to ninhydrin, as exposure to a high 
level of humidity for an hour did 
not affect the development quali-
ty. This can be caused by the gene- 
ral sensitivity of developing 
methods and the effect of humi- 
dity on porous substrates and it is 
not necessarily related to chang-
es in the composition or physical 
features of latent fingerprints. 
Humidity affects other trace re-
vealing techniques. A high level 
of humidity has an unfavourable 
effect on the quality of traces re-
vealed with silver nitrate. The 

1 Richmond-Aylor A., Bell S., Callery P., Mor-
ris K. Thermal degradation analysis of amino 
acids in fingerprint residue by pyrolysis GC–MS 
to develop new latent fingerprint developing re-
agents. Journal Forensic Science, 2007, 52 (2), 
s. 380–382.

quality of detection using cya-
noacrylate fuming also chang-
es depending on humidity, while 
the changes in humidity have the 
greatest effect on the sweat gland 
secretion components, since so-
dium chloride crystals absorb 
water to the fingerprint ridges 
at higher humidity2.

Traces of fingerprints depo- 
sited in an open space are covered 
with dust and dirt, the amount 
of which depends on the degree of 
dust loading in a given place and 
on the exposure time. The higher 
the air pollution, the faster the 
fingerprint drying process is, 
which, in turn, affects deteriora-
tion of the trace legibility. This 
particularly concerns finger-
prints left on horizontal surfac-
es, where the rate of dust deposi-
tion is the highest. Dust particles 
deposited on the fingerprint sur-
face reduce the surface tension of 
the sweat-sebum substance and 
accelerate the fingerprint drying 
process3.

Strategies for determining  
the age of latent fingerprints 
For many years, research has 

been carried out on an analysis of 
aging processes occurring in la-
tent fingerprints over time and 
attempts have been undertaken 
2  Cadd S., Islam M., Manson P., Bleay S. Fin-
gerprint composition and aging: A literature re-
view. Science and Justice, 2015, 55, s. 219 – 238
3 Nozdryn-Płotnicki J., Pamuła Z. Wpływ czyn-
ników atmosferycznych na trwałość śladów li- 
nii papilarnych. Problemy Kryminalistyki, 
1995, 210, s. 54–57. 
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8 to identify the factors that would 
make it possible to determine 
the age of such traces in a reli-
able way. The research focused 
primarily on four main areas: 
changes in fingerprint features, 
efficiency of powder dusting 
methods, changes in wavelength 
and fluorescence intensity and 
electrical methods for examining 
the disappearance of the electro-
static charge.

In a method based on the effi-
ciency of powder dusting methods, 
age determination of latent fin-
gerprints was based on evalua- 
ting the degree of powder adhe-
sion to fingerprint ridges and on 
the legibility of revealed finger-
print details. Those studies can 
be exemplified by experiments, 
which examined the effect of 
variable environmental condi-
tions on latent fingerprints left 
on a window pane. The traces were 
exposed to heat, cold, humidi-
ty and dust and were compared 
after three days and after three 
months. No differences were 
found while comparing the qua- 
lity of the traces detected, regard-
less of the age of traces, either vi-
sually or under the microscope, 
which proved the inaccuracy of 
age determination attempts only 
based on visual differences or de-
tection efficiency. The effects of 
environmental differences were 
also examined in an extensive 
study using a database contai- 
ning 20,000 fingerprint traces 
obtained using powder from var-

ious substrates, exposed to vari-
ous environmental conditions1. 
The age of the traces obtained 
was determined by comparison 
with the database and by identi-
fying specific characteristics of 
line details, which, as it was ob-
served, changed over time. The 
method described indicated the 
need to examine variables related 
to environmental conditions and 
the type of substrate was indica- 
ted; however, it was criticized for 
not taking into account the com-
position of latent fingerprints or 
probable ontogenetic differences 
in the composition of the sweat-
sebum substance. 

Nevertheless, it must be men-
tioned that the specialist litera-
ture signals a lack of a compre-
hensive approach to the issue of 
fingerprint age determination. 
The demand for undertaking re-
search focused on establishing 
regularities of the fingerprint 
aging process, factors delaying 
and exceeding this process, exa- 
mining the relations between 
the chemical composition of the 
sweat-sebum substance and en-
vironmental factors and the time 
of fingerprint preservation, and 
on determination and descrip-
tion of changes occurring in fin-
gerprints over time (i.e. the so-
called marks of “old age” of latent 
fingerprints) has been expressed 
multiple times. Those marks, 

1 Baniuk K. Determination of age of finger-
prints, Forensic Science International, 1990, 46 
(1), s. 133 – 137.
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along with reproduction of con-
ditions in which the evidential 
trace was left, should provide the 
foundation for each expert opi- 
nion concerning the age of latent 
fingerprints1.

A more comprehensive ap-
proach to estimation of finger-
print age was developed at the end 
of 1970s. In the methodology for  
examining age of latent finger-
prints proposed by K. Baniuk, 
the evaluation consisted of seve- 
ral stages. In the first stage, the 
conditions in which the examined  
(evidential) traces were created had 
to be established, along with recon-
struction of the environment in 
which those traces remained un-
til they were protected. The next 
stage included a proper microsco- 
pic analysis of latent fingerprints  
in order to establish the degree of 
the aging process, which were de-
veloped and classified by the au-
thor. The final step included com-
parison of the examined (evidential) 
traces with fingerprints making up 
the comparative material2.

Based on her research, K. Bani-
uk distinguished stages of finger-
print aging, separately for con-
fined areas and for open spaces. 
The number and the type of the 
“old age” marks were to demon-
strate whether the examined tra- 
1 Baniuk K. Kryminalistyczna problematyka 
oceny wieku śladów linii papilarnych (ślady w 
pomieszczeniu zamkniętym), Część I, Zeszyty 
Metodyczne 1981, 27, s. 5 – 6.
2 Baniuk K., Metodyka badań wieku śladów 
linii papilarnych. Problemy Kryminalistyki, 
1986, nr 174, s. 575.

ces are fresh or old. However, even 
that study mentions that the ag-
ing process does not always run in 
a uniform way, not all aging stages  
have to always occur, and addi-
tionally, certain factors acceler-
ating or delaying this process can 
occur. This is the reason why de-
termination of latent fingerprints 
is a difficult issue, which cannot 
be, in any event, approached sche-
matically3. What also needs to be 
explained is the question of com-
parative tests concerning the exa- 
mined (evidential) trace and the 
comparative trace (as expert opi- 
nion concerning the age of the fin-
gerprint is most often given af-
ter identification tests have been 
conducted). A comparative trace 
in the assumed methods is a trace 
left by the accused (suspect), and 
which is subject to the natural 
process of aging, preserving the 
same conditions in which the evi-
dential traces were left, protected 
in the same manner and revealed 
at previously established regu-
lar time intervals. This procedure 
was aimed at finding the moment 
where the appearance of compar-
ative traces is most similar to the 
evidential traces. Comparative 
studies following this method had 
to satisfy specific requirements:4

3 Baniuk K. Kryminalistyczna problematyka 
oceny wieku śladów linii papilarnych (ślady w 
przestrzeni otwartej), Część II, Zeszyty Meto- 
dyczne 1981, nr 28, s. 49 – 51.
4 Baniuk K. Metodyka badań..., s. 573.; Mi-
ernik M. Metodyka badań daktyloskopijnych –  
wnioskowanie oraz identyfikacja, Warszawa 
1996, s. 104 – 105.
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6 1. The person left comparative 
traces of the same fingers, frag-
ments of hand or foot, which were 
protected on evidence fingerprint 
foils;

2. Comparative traces of fin-
gerprints should be taken on the 
same substrate on which the evi- 
dential traces were revealed or 
on the substrate of similar phy- 
sical and chemical parameters. In 
this last case, particular atten-
tion should be given to absorp-
tion capacity and smoothness of 
the substrate;

3. Due to the impossibility of 
determining whether the eviden-
tial trace is a sweat or sweat-se-
bum trace, both sweat and sweat-
sebum traces should be collected 
each time (differentiation in terms 
of quality);

4. Comparative traces should 
be diversified in quantitative 
terms, which was to be obtained 
by taking the fingerprint several 
times, consecutively. Each touch 
causes a reduction of the sweat-
sebum substance on the skin 
surface;

5. The same means (e.g. tra- 
cking powder) that were used for 
revealing and preserving eviden-
tial traces should be used to reveal 
and protect comparative traces;

6. When revealing compara-
tive traces, the time frames as-
sumed should cover the period 
in which – according to differ-
ent possible versions – the evi-
dence could be left at the site of 
investigation;

7. Aging conditions for com-
parative traces should be the same 
as the conditions to which eviden-
tial traces were exposed (humidi-
ty, temperature, dust level, etc.).

On the basis of studies con-
ducted according to this method, 
it was demonstrated that it is pos-
sible to issue an opinion only of a 
probabilistic nature, and rarely 
a definite negative opinion. The 
lack of analytical methods which 
would make it possible to distin-
guish sweat traces from sweat-se-
bum traces was mentioned as an 
obstacle preventing giving a defi- 
nite opinion. The importance of 
this distinction arises from the 
fact that the average time for 
which oily components are pre-
served in the sweat-sebum sub-
stance is five times longer than 
for sweat traces. It was believed 
that when evaluating the age of 
fingerprints, it would be most 
frequently possible to issue al-
ternative opinions, with conclu-
sions based on certain or proba-
ble premises. This would require 
choosing one of two mutually ex-
clusive or acceptable variants.

Another method for estima- 
ting the age of fingerprints uses 
a shift of the fluorescence wave-
length for fingerprints towards 
red over time. The study found 
that fresh traces were characte- 
rized by green or yellow fluores-
cence and older traces with orange 
fluorescence. Although it was 
demonstrated that the application 
of the degree of shift towards red  
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can provide a potential quantita-
tive method for determining the 
age of the latent fingerprints, the 
results indicated the differences 
between donors and, over time, 
they were too large to precisely 
determine the age of a latent fin-
gerprint1. One of the latest stu- 
dies successfully determined the 
age of the fingerprint trace using 
measurements repeated for many 
days to obtain multiple results 
and create the age curve. Age 
determination was possible up 
to three weeks after deposition, 
with an uncertainty median of 
1.9 days. However, the main dis-
advantage of this study was the 
impossibility of estimating the 
age for each latent print. Fluo-
rescence of 77% female and 27% 
male latent fingerprints was un-
satisfactory to apply this method  
and, among those of sufficient 
fluorescence, only 55% satis-
fied age determination criteria. 
Apart from that, there was no 
possibility to determine the age 
of traces left by female donors, 
which the study attributes to “a 
lower secretion of skin compo-
nents in women”. An advantage 
of this method is the fact that it 
considers the impact of the sub-
strate, as measurements are re-
peated for many days, but its 
disadvantage is a failure to in-
clude the presence of contami-

1 Menzel E. Fingerprint age determination by 
fluorescence, Journal Forensic Science. 1992, 
37 (5), s. 1212 – 1213.

nants, e.g. dust2. According to 
the authors, the strategy of fluo-
rescence-based research could be 
successful provided that sever-
al selected compounds (markers) 
are examined in a specific time 
unit, considering additional pa-
rameters such as differences in 
the composition of latent finger-
prints and varied environmental 
conditions. 

Other researchers focused 
on using electrical charge to de-
termine the age of latent fin-
gerprints. This method permits 
imagining the spatial distribu-
tion of the charge density. A cor-
relation was found between the 
age of the trace and the maxi-
mum surface density of electric 
charge. The advantage of such an 
approach is the fact that the pro-
cess of charge reduction in the 
trace (within 14 days) is affected 
only by the physical properties of 
the trace and environmental con-
ditions. In the study, this reduc-
tion was tested for 14 days and it 
was found that the sharpness of 
the image remains, while the to-
tal charge decreases over time. In 
the study, it was discovered that 
“very old traces were not visible 
using charge-based imaging” and 
suggested that age estimation 
could be possible for traces left 

2 Van Dam A., Schwarz J. C., De Vos J., Siebes M.,  
Sijen T., Van Leeuwen TG., Aalders MC., 
Lambrechts SA. Oxidation monitoring by 
fluorescence spectroscopy reveals the age of 
fingermarks. Angewante Chemie (International 
Ed. In English), 2014, 53(24), s. 6272 – 6275.
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8 recently.1. The method is limited 
by such factors as: long scanning 
time, surface area not exceeding 
5 μm and the substrate. 

The method based on age es-
timation on the basis of line fea-
tures focuses on evaluation of 
changes concerning degeneration 
of line features and their wide-
ness, concentrating on changes in 
specific skin pores over time. The 
research conducted in this regard 
found that the age determina-
tion method based on physical fea-
tures would not prove correct in 
practice, since line details depen- 
ded to a great extent on the initial 
condition of latent fingerprints. 
This method requires knowledge 
of the initial line width, the size of 
skin pores and their distribution, 
which is impossible in practice2. 

Studies concerning age deter-
mination indicated three exami-
nation methods to determine the 
age of latent fingerprints, name-
ly: physical appearance of a deve- 
loped or undeveloped fingerprint, 
identification of environmen-
tal factors in a given time inter-
val and identification of changes 
in chemical compositions (pro-
teins and lipids)3. For the first 

1 Watson P., Prance R. J., Beardsmore-Rust S. T., 
Prance H. Imaging electrostatic fingerprints 
with implications for a forensic timeline. Fo-
rensic Science International, 2011, Jun 15; 209 
(1-3): s. 41-5.
2 Popa G., Potorac R., Preda N. Method for fin-
gerprints age determination. Romanian Journal 
of Legal Medicine 2010, 18 (2). S. 149 – 154.
3 Hildebrandt M., Dittmann J., Pocs M.,  
Ulrich M., Merkel R., Fries T. Privacy Preser- 

two methods, difficulty in recon-
structing the initial conditions 
was demonstrated as a disadvan-
tage of the approach. For evalua-
tion based on changes in chemical 
factors, it seems that examina-
tion of chemical changes occur-
ring within a specific time unit 
can be considered the most reli-
able method to be used for precise 
and reliable determination of the 
fingerprint age to be commonly 
accepted4. 

Directions in research aiming 
at age determination for latent 

fingerprints 
The current state of foren-

sic knowledge, including the de-
velopment of analytical methods 
and scientific and technical prog-
ress in this regard, can be used to 
optimize fingerprint age estima-
tion based on evaluation of che- 
mical changes in a fingerprint 
trace over time.

Several studies have focused 
on establishing the correlation 
between changes in fatty acid 
composition and the passage of 
time. It was found that their con-
centration significantly dimi- 
nishes within the first 30 days. 
Following that, research was  

ving Challenges: New Design Aspects for La-
tent Fingerprint Detection Systems with Con-
tact-Less Sensors for Future Preventive Ap-
plications in Airport Luggage Handling in: 
Biometrics and ID Management, 2011. LNCS 
6583. S. 286 – 298.
4 Wertheim K. Fingerprint age determination: 
is there any hope?. Journal Forensic Identifica-
tion, 2003, 53 (1), s. 42 – 49.
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undertaken to identify some 
products of their decomposition1. 

Other research monitored 
sweat gland components. In one 
of such studies, leukin was moni-
tored for 236 days and a 55% re-
duction was noted in relation to 
the initial value. Another study 
checked the effect of temperature 
on amino acids and found that as 
a result of higher temperatures, 
fingerprint traces was less ef-
fectively detected. Those conclu-
sions were confirmed in a more 
recent study, where the optimum 
temperature was determined as 
ranging from 20 ºC to 35 ºC. It 
was also found that if the latent 
fingerprint is exposed to heat 
for a long period, its detection is 
much more difficult2. 

Cholesterol may be a suitable 
compound for latent fingerprint 
age determination, as it was ob-
served that its composition de-
creases in time, which indicates 
the presence of decomposition 
mechanisms. The research led 
to the conclusion that choles-
terol can form various products 
as a result of oxidation. Iden-
tification of those products in 
fingerprint traces and the rate 
of their formation could help 

1 Wolstenholme R., Bradshaw R., Clench M., 
Francese S. Study of latent fingermarks by mat- 
rix-assisted laser desorption/ionisation mass 
spectrometry imaging of endogenous lipids. 
Rapid Communications In Mass Spectrometry, 
2009, 23 (19), s. 3031 – 3039.
2 Sampson K., Sampson W. Recovery of latent 
prints from human skin. Journal Forensic Iden-
tification, 2005, 55(3), s. 362 – 385.

to develop the method for age 
determination3. 

On the other hand, the exami-
nation of squalene in fingerprint 
traces permitted identifying  
a certain number of its degra-
dation products. It is worth em-
phasizing that its concentra-
tion quickly decreases in time 
and it is rarely detected in older  
traces, which can make it use-
ful to determine the age. With 
this aim in view, the presence or 
absence of squalene epoxide can 
also be used, as its concentration 
increases up to 5 days, while af-
ter 7 days it is undetectable. It 
was also demonstrated that deg-
radation products, such as squa-
lene hydroxide, were detected af-
ter 20 days. Examination of the 
above-mentioned compounds and 
comparison of their presence is 
particularly important for deter-
mining the time when the traces 
were deposited4. 

In the opinion of the authors, 
the issue of crucial importance 
is to design experimental studies  
in such a manner to establish the 
initial composition of the sweat-
sebum substance making the dac-
tyloscopic trace, as it is the ini-
tial point of the aging curve. Only 
then will it be possible to analyse 

3 Iuliano L. Pathways of cholesterol oxidation 
via non-enzymatic mechanisms. Chemistry and 
Physics of Lipids, 2011, 164 (6), s. 457 – 468.
4 Mountfort A., Bronstein H., Archer N., 
Jickells S.M. Identification of oxidation pro- 
ducts of squalene in a solution and in latent fin-
gerprints by ESI-MS and LC/ APCI-MS. Ana-
lytical Chemistry, 2007, 79 (7), s. 2650 – 2657.
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process of selected of the sweat-
sebum substance components. 
Apart from that, the differen- 
ces in the composition of finger-
print traces depending on the do-
nor should be taken into account, 
as well as differences caused by 
environmental factors or the ef-
fect of substrate features. Only 
by taking into account the above-
mentioned factors will it be pos-
sible to create a statistical mo- 
del to determine the age or the 
time bracket where the latent fin-
gerprint was left. Such a model 
would also permit applying sta-
tistical probability for quanti-
tative determination of age of 
fingerprint traces at a certain 
confidence level, since such es-
timation would be based on key 
compound decomposition mecha- 
nisms that are known and pos- 
sible to be reconstructed. 

A practical approach of this 
method, based on examining 
chemical changes occurring in 
time, also requires development 
of the methodology to carry out 
efficient research with regard to 
revealed traces (traces subject to 
the visualisation process using 
physical and physico-chemical 
methods) or contaminated tra- 
ces. When using sensitive instru-
mental methods, it is crucial to 
determine the procedure for the 
proper preparation of traces for 
examination and for their pro-
tection. It should be remembered 
that, in practice, the experts 

work with an already revealed 
trace and, additionally, the eva- 
luation of the trace age is not re-
quired when giving each opinion. 
It seems that increasingly more 
sensitive methods and technolog-
ical progress will facilitate more 
efficient analyses in order to de-
velop an optimum method for de-
termining the age of dactylosco- 
pic traces.

Conclusions
Currently, none of the above 

described methods for finger-
print age determination have 
been commonly accepted. The 
methods proposed are not suffi-
ciently reliable or precise, taking  
into account the broad range of 
variables present in real situa-
tions. According to the present 
state of knowledge, it is not pos-
sible to formulate definite con-
clusions in opinions concerning 
age estimation of the fingerprint 
traces under examination. There-
fore, such conclusions should be 
of a probabilistic nature.

Consequently, great care should 
be taken towards expert opinions 
in which the final remarks con-
tain a conclusion concerning the 
time when the fingerprint trac-
es were deposited. In analysing 
the methods applied to date, it 
can be observed that each of them 
is based on one variable, which 
does not give the results expect-
ed on the whole. Finding sever-
al interrelated factors could pro-
vide a solution ensuring optimum  
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results to be used in criminologi-
cal practice. 

Considering the current state 
of knowledge, none of the pro-
posed methods for determining 
the age of fingerprint traces can 
be accredited for compliance with 
the requirements of the PN EN 
ISO/IEC 17025 standard, which 
results, among others, from 
the impossibility of validating 
the proposed research methods. 
Consequently, researchers are  
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faced with finding a method 
that does not destroy the exami- 
ned material. Additionally, new 
methods should be aimed at pos-
sible application of such chemi-
cal reagents that are neutral to 
the examined traces. It is par-
ticularly important to develop 
age determination methods that 
could be included in the opin-
ion-forming process, to replace 
models useful only under labo-
ratory conditions.
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ANTHOLOGY OF CRIMINALISTICS

АНТОЛОГІЯ КРИМІНАЛІСТИКИ

* Франц Екснер та його наукова розвідка розвитку відправлення кримінального правосуддя  
в Німеччині.
** Нежурбіда Сергій Ігорович – доктор юридичних наук, доцент, помічник ректора Чернівець-
кого національного університету імені Юрія Федьковича, директор Центру німецького права 
(Україна).
*** Скулиш Євген Деонізійович – доктор юридичних наук, професор, керівник Наукового центру 
правового забезпечення інформаційної та національної безпеки Науково-дослідного інституту 
інформатики і права НАПрН України (Україна).
1 Franz Exner – eminent criminologist and criminalist, criminal bilogist. This research is included 
biography of the famous scientist and his paper “Administration of Justice Development in Germany” 
in translation to Ukrainian. 
2 Exner F. Kriminologie. 3., verb. und erg. Aufl. der „Kriminalbiologie“. Berlin: Springer, 1949. S.1.

Кримінологія є вченням про злочинність як 
явища в житті людей і житті людини 

Франц Екснер

Життя і наукова педагогічна 
діяльність всесвітньо відомих 
учених, які стояли у витоків 

кримінології, дедалі частіше 
стають предметом досліджень 
на сторінках наукових видань 
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8 України1. Пов’язано це, на 
нашу думку, з усвідомленням 
науковою громадськістю потре-
би звернутися до наукової спад-
щини минулого.

4 роки свого життя Франц 
Екснер віддав юридичному фа-
культету Чернівецького універ-
ситету (1912-1916).

Хочемо відмітити, що жит-
тя, робота та наукова діяльність 
Франца Екснера є об’єктом бага-
тьох зарубіжних досліджень, ав-
торами яких є Імануель Бауманн2, 
Вальтер Фухз3, Торстен Крувін- 
нус4, Едмунд Мецгер5, Карл Пе- 

1 До 600-річчя м. Чернівці. Курс криміналіс-
тики для офіцерів-інструкторів австрійської 
жандармерії / Пер. з нім. П. Жуковський. 
Наукова редакція перекладу і передмо-
ва С. І. Нежурбіди. Науковий вісник Чер-
нівецького університету. Чернівці: Рута, 
2007. Вип. 427. С. 5-10; Нежурбіда Сергій. 
Ганс Гросс: людина, вчений, вчитель. Віс-
ник Академії прокуратури України. 2006. 
№ 3. С. 119-123; Нежурбіда С. І., Жуков-
ський П. В. Курс криміналістики Ганса 
Гроcса для офіцерів-інструкторів австрій-
ської жандармерії. Кримінальне право Укра-
їни. 2006. №10. – С. 51-54.
2 Baumann I. (2006). Dem Verbrechen auf 
der Spur: eine Geschichte der Kriminolo-
gie und Kriminalpolitik in Deutschland 1880 
bis 1980. Göttingen: Wallstein Verlag, 429 S.  
S. 151-154.
3 Fuchs W. (2009). Franz Exner (1881–1947) 
und das Gemeinschaftsfremdengesetz: Zum 
Barbarisierungspotenzial moderner Kriminal-
wissenschaft. Berlin: Lit Verlag, 128 S.
4 Kruwinnus T. (2009). Das enge und das weite 
Verständnis der Kriminalsoziologie bei Franz 
Exner: Eine vergleichend-werkimmanente Vor-
studie. Berlin: Lit Verlag, 124 S.
5 Mezger E. (1959). Exner, Franz. In: Neue 
Deutsche Biographie. Band 4. Berlin: Duncker 
& Humblot, 784 S. – S. 700.

терс6, Іна Пфенніг7, Себастіан 
Шірер і Доріс Лоренц8, Андреа Елі-
забет Зебальд9, Річард Ветцель10. 

Франц Екснер народився  
9 серпня 1881 року у Відні. 
Походив з сім’ї вчених. Його 
батько Адольф Екснер – ав-
стрійський юрист та професор 
права (Adolf Exner *05/02/1841; 
†10/09/1894). Його дід Франц 
Серафін Екснер – австрійський 

6 Peters K. (1977). Franz Exner. In: Ferdinand El-
sener (Hrsg.): Lebensbilder zur Geschichte der 
Tübinger Juristenfakultät. Tübingen, 233 S. –  
S. 153-164.
7 Pfennig I. (1996). Kriminalbiologie im Natio-
nalsozialismus – Das Beispiel Franz Exner. In: 
Hermann Nehlsen, Georg Brun (Hrsg.): Münch-
ner rechtshistorische Studien zum National-
sozialismus. Frankfurt am Main, Berlin, Bern, 
New York, Paris, Wien, 475 S. – S. 225–255.
8 Scheerer S.; Lorenz D. (2006). Zum 125. Ge-
burtstag von Franz Exner (1881–1947). Mo-
natsschrift für Kriminologie und Strafrechtsre-
form 89 (6): 436-454.
9 Sebald A. E. (2008). Der Kriminalbiologe 
Franz Exner (1881–1947): Gratwanderung ei-
nes Wissenschaftlers durch die Zeit des Natio-
nalsozialismus. Frankfurt am Main, 424 S.
10 Wetzel R. F. (2000). Inventing the criminal. 
A history of German Criminology, 1880-1845. 
University of North Carolina Press, 348 p. –  
Pр. 116-120.
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філософ (Franz Serafin Exner 
*28/08/1802; †21/07/1853). Його 
дядько Франц Серафін Екснер –  
всесвітньо відомий австрійсь- 
кий фізик (Franz Serafin Exner 
*24/03/1849; †15/11/1926). Його 
двоюрідний брат Карл фон Фріш 
(Karl von Frisch *20/11/1886; 
†12/06/1982) – австрійський ето- 
лог, лауреат Нобелівської пре-
мії з фізіології і медицини за 
1973 рік (спільно з Конрадом Ло-
ренцом (Konrad Zacharias Lorenz 
*7/11/1903; †27/02/1989) та Ніко-
ласом Тінбергеном (Nikolaas Tinber-
gen *15/04/1907; †21/12/1988)).

Вищу юридичну освіту Франц 
Екснер здобував у Відні та Гей-
дельберзі. 28 травня 1910 р. у 
Відні захистив докторську ди- 
сертацію на тему “Сутність не-
обережності: кримінально-пра-
вове дослідження”1. Того ж 
року розпочав свою академічну 
кар’єру на посаді приват-доцен-
та у Віденському університеті. 
19 квітня 1912 р. Франц Екснер 
був призначений неординар-
ним професором до університе-
ту Франца Йозефа у Чернівцях2. 
Саме у Чернівцях Екснер напи-
сав другу видатну працю “Теорія 
забезпечення засобами” (1914)3.

1 Exner F. (1910). Das Wesen der Fahrläs-
sigkeit: eine Strafrechtliche Untersuchung. 
Leipzig und Wien: F. Deuticke, 234 S.
2 Wagner R. (1979). Alma Mater Francisco Jose-
phina. Die deutschsprachige Nationalitäten-Uni-
versität in Czernowitz. Festschrift zum 100. Jah-
restag ihrer Eröffnung 1875. München: Verlag 
Hans Meschendörfer, 427 S. – S. 125.
3 Exner F. (1914). Die Theorie der Sicherungs-
mittel. Berlin: De Gruyter. 239 S.

Франц Екснер – вчений, відо-
мий як спеціаліст в сфері кримі-
нології. В числі його ще найпо-
мітніших праць можна назвати: 
«Війна і злочинність» (1926)4, 
«Війна і злочинність в Австрії» 
(1926)5, «Кримінальна біологія» 
(1939, 1944, 1949)6.

Після роботи в університе-
ті Франца Йозефа у Чернівцях 
Франц Екснер працював в уні-
верситетах Праги (1916), Тюбін-
гена (1919) та Лейпцигу (1921). 
А з 1 квітня 1933 року він розпо-
чав роботу на посаді професора 
карного права, процесу та кри-
мінології в університеті Люд- 
віга-Максиміліана в Мюнхені.  
Помер відомий австрійський 
кримінолог 1 жовтня 1947 року 
у Мюнхені.

Переклад статті Франца Ек-
снера «Розвиток відправлен-
ня кримінального правосуддя  
в Німеччині», опублікованої  
в «Журналі кримінального пра-
ва та кримінології» у 1933 році7 

4 Exner F.(1926). Krieg und Kriminalität. 
Leipzig: E.Wiegandt, 14 S.
5 Exner F.(1927). Krieg und Kriminalität in 
Österreich. Wien: Hölder-Pichler-Temps-
ky A. G.; Stuttgart: Deutsche Verlags-An-
stalt, 219 S.
6 Exner F. (1939). Kriminalbiologie in ihren 
Grundzügen. Hamburg: Hanseat. Verlag 
Anstalt, 366 S.; Exner F. (1944). Kriminal-
biologie in ihren Grundzügen. 2. Aufl. -  
Hamburg: Hanseat. Verlag Anstalt, 1944. –  
335 S.; Exner F. (1949). Kriminologie. 3., 
verb. und erg. Aufl. der „Kriminalbiolo-
gie“. Berlin: Springer, 330 S.
7 Exner F. (1933). Development of the Ad-
ministration of Criminal Justice in Germany.  
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6 за допомоги доктора Френка 
Шпікера (Dr. Frank Spiecker), 
вважаємо першою спробою 
представити українським пра-
вознавцям наукову спадщину 
Франца Екснера.

РОЗВИТОК ВІДПРАВЛЕННЯ 
КРИМІНАЛЬНОГО 

ПРАВОСУДДЯ В НІМЕЧЧИНІ1

Франц Екснер2

Дослідження всієї роботи, ви-
конаної в сфері практики кри-
мінального права Німеччини в 
останні двадцять п’ять років, 
вказує на прогрес у всіх напря-
мах; тенденцію, беззаперечно, 
яка до цих пір приносила пло-
ди тільки у відносно обмеженій 
мірі. Причина такого незначно-
го результату знаходиться го-
ловним чином в сфері політики. 
На війну, революцію, фінансову 
скруту, та, в кінцевому рахун-
ку, кризи парламенту слід по-
кладати вину за те, що досягну-
та лише частина бажаного.

Законодавство
Найбільш вражаючим був 

прогрес в сфері законодавства, 
але успішний тільки у незнач- 
ній мірі. Чинний карний ко-
декс Німеччини був написаний 
1871 року. Але вже у 1881 році 

Journal of Criminal Law and Criminology 24 
(1): 248-259.
1 Переклад зробив др. Френк Шпікер, Пів-
нічно-Західний університет, місто Еванстон, 
штат Іллінойс, США.
2 Професор кримінального права, універси-
тет міста Мюнхен, Німеччина.

на чолі з Францом фон Лістом 
розпочався активний реформа-
торський рух. Уряд на початку 
століття також вважав, що мо-
дернізація кримінального за-
кону цілком необхідна. Спочат-
ку була запропонована наукова 
підготовка роботи з реформу-
вання. Тому була видана вели-
ка праця з шістнадцяти томів, 
яка до сьогодення може розгля-
датись як зразкова праця в цій 
сфері: Vergleichende Darstellung 
des Deutschen und Auslandischen 
Strafrechts (1909). Між тим, ко-
місією спеціалістів був розроб- 
лений законопроект, який у 
1909 році оприлюднила Рейх-
сюстіцамт. Це був перший по-
передній законодавчий проект 
карного кодексу Німеччини. За-
конопроект був направлений на 
громадські слухання. На осно-
ві зауважень громадськості ко-
місією був розроблений новий 
попередній законопроект із за-
лученням більшої кількості на-
укових консультантів. Робота 
ця була перервана війною. Але 
у зв’язку з політичною револю-
цією зміна карного кодексу та 
його адаптація до нової політич-
ної ситуації набули ще більшо-
го значення. Відразу після вій-
ни, саме з цієї причини, робота 
була продовжена знову та було 
розроблені нові законопроекти. 
Немає потреби описувати всі де-
талі цього процесу. Однак слід 
зазначити, що у 1925 році по-
чалась нова ера; офіційний за-
конопроект був оприлюднений 
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та представлений у Рейхсраті, 
та пізніше у Рейхстазі для пар-
ламентської процедури. Це був 
проект “загального карного ко-
дексу Німеччини”, який мав 
бути чинним для Німеччини, а 
також Австрії, оскільки дві со-
юзні країни виявили бажання 
жити за одним кримінальним 
законом. Парламентський роз-
гляд в комітеті Рейхстагу, тим 
не менш, неодноразово перери-
вався у зв’язку з повторним роз-
пуском Рейхстагу. І все ж, ця 
комісія повністю обговорила за-
конопроект в його першому чи-
танні і розпочала друге1.

Цілком новим в цьому про-
екті кримінального закону є на-
ступне: попередній криміналь-
ний закон протидіяв злочину 
по-суті покаранням та – у від-
повідності з ідеєю справедли-
вої репресалії – завжди нама-
гався уразити кожний злочин 
покаранням, до того ж тільки 
покаранням, яке б відповіда-
ло тяжкості діяння. Але новий 
проект карного закону, ство-
рений за швейцарським зраз-
ком, додав до покарання систе-
му гарантій захисту суспільства 
та виправлення ув’язненого 
(bessernde und sichernde Mass-
nehmen). Їх метою є виправи-
ти злочинця спеціальним пово-
дженням наскільки необхідно і 
у випадку якщо це неможливо, 
зробити його безпечним для за-

1 Результат цих обговорень опублікований в 
маленькій книзі. Walther de Gruyter, Berlin, 
1932.

хисту суспільства. Суддя в кри-
мінальному суді, відповідно, у 
майбутньому зможе направи-
ти психічно хворих або обме-
жено відповідальних осіб до ме-
дичних закладів; алкоголіків до 
притулків, що є дещо новим в 
сфері практики німецького за-
кону; та небезпечних закоре-
нілих злочинців, які карались 
декілька разів безуспішно, до 
тюрми, в якій їх слід залиши-
ти на невизначений час. Тут їх 
стан буде багаторазово переві-
рятись через певні інтервали. 
Як правило, однак, можливо 
їх там тримати довічно. При-
значення цієї міри та визначен-
ня її тривалості залежить не 
від тяжкості злочину, а від осо-
бистості злочинця. Також, ви-
значаючи покарання, особлива 
увага спрямовується на особи-
стість, як потенційне джерело 
небезпеки. Суддя в криміналь-
ному суді, з однієї сторони, має 
повноваження призначати по-
карання, виходячи за звичай-
ні межі, якщо він має справу з 
повторно вчинившими злочин; 
з іншої сторони, він може при-
значити тільки штраф, як на-
гадування, замість даремного 
короткострокового ув’язнен-
ня, якщо він має справу з осо-
бами небезпечного норoву. Він 
може також постановити умов-
не звільнення від покарання та 
у менш важливих справах йому 
навіть дозволено закрити спра-
ву без покарання, не дивлячись 
на встановлення вини. Таке  
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8 трактування законопроекту оз-
начає відмову від ідеї репресалії 
у розумінні цього слова до цьо-
го часу. Для цієї ідеї потрібно, 
щоби кожний злочин завжди 
мав відповідне покарання. На-
слідками фокусування уваги на 
особистості злочинця є значна 
далекодосяжна свобода судді, 
яка дає можливість йому визна-
чити покарання для розв’язан-
ня індивідуального випадку. 
Невизначений вирок, що засто-
совується в Америці – який був 
би логічним наслідком цієї ідеї –  
не був включений до законопро-
екту. Зважаючи на ідеал особи-
стої свободи, ми як і раніше бо-
їмося залишити повноваження 
визначати покарання в руках 
органу з виконання покарань –  
іншими словами, виконавчій 
службі. Тільки судді слід на-
давати повноваження з визна-
чення міри покарання. Звичай-
но, запровадження дострокового 
звільнення надає виконавцю по-
карання можливість скорочення 
його строку. Це доказ того, що 
законопроект представляє ново-
введення не тільки з криміналь-
но-політичної точки зору. Він 
також намагається удосконали-
ти юридичний стан сьогодення, 
особливо щодо понять вини, по-
милки та визначення розміру 
покарання, а також закріплен-
ня межі поняття злочину.

Загалом, критика цього за-
конопроекту була плідною. Під 
час слухань у Рейхстагу спосте-
рігалась значна розбіжність у 

думках. Але розбіжності були 
не стільки щодо важливих для 
кримінологів питань як пробле-
ми філософії покарання; збере-
ження смертної кари; тлума-
чення лжесвідчення; державної 
зради; передчасного перери-
вання вагітності; неприродної 
проституції, тощо. Трагічно, 
що прийняття законопроекту 
було зірвано, не тільки відміт-
ностями у розумінні його кримі-
нально-політичних основ, але й 
проблемами другого або третьо-
го порядку у сфері боротьби зі 
злочинністю.

Проте, хоча ми ще досі не до-
сягли успіху у запроваджен-
ні повної реформи, кодекс був в 
більшій частині змінений після 
війни. В деяких сферах нові ідеї 
вже були реалізовані. Особливо 
слід було б відмітити два нових 
важливих основних закони.

Закон про ювенальний суд 
(1923)

Вимоги сучасного реформа-
торського руху реалізовані в 
цьому законі для молодих лю-
дей віком від чотирнадцяти до 
вісімнадцяти років. При пово-
дженні з молодим злочинцем 
керуються виключно ідеалами 
виховання. Поняття про спра-
ведливе покарання за його вчи-
нок ледь не зникає. Суддя має 
сформувати свою думку у відпо-
відності до педагогічних прин-
ципів, чи обов’язковим є по-
карання, або чи є місце для 
виховних заходів, або чи не 
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призначати ні покарання, ні 
виховні заходи. Законодавець 
дає судді велику свободу у ви-
борі карних або виховних мір. 
Цей закон можна розглядати як 
дійсно важливий крок вперед в 
карному праві Німеччини, і на-
віть здається, що його принци-
пи повинні поширюватись на 
тих, хто у віці від вісімнадцяти 
до двадцяти одного року.

Закон про штрафи 
(1921-24)

Цей закон наповнений харак-
терною сучасною ідеєю. Корот-
кострокове ув’язнення буде лік-
відовано по мірі можливості. 
Суддя має повноваження заміни-
ти штрафом ув’язнення до трьох 
місяців, якщо мета покаран-
ня може бути реалізована таким 
штрафом. Це правило набуло 
найбільш практичного значення. 
Сьогодні, для прикладу, проста 
крадіжка спокутується штрафа-
ми у майже половині справ, хоча 
до прийняття цього закону кож-
на крадіжка тягла за собою ув’яз-
нення. Зростаюче застосування 
штрафу та рецесія ув’язнення 
як карального методу є характе-
ристикою нової німецької прак-
тики карного права.

Кожне розширення систе-
ми штрафу, безперечно веде до 
питання: що повинно статись у 
випадку неможливості сплати-
ти штраф? Тут наш закон нама-
гається представити нову ідею: 
відпрацювати штраф добровіль-
ною працею для громадських ці-

лей. Це було б найкращим рішен-
ням, але до цього часу практика 
реалізації цього була подеку-
ди ледь досягнута та буде більш 
важкою ніж завжди в будь-який 
час такого застосування. Тому, 
залишається принцип, що якщо 
штраф не може бути сплачений, 
він замінюється ув’язненням. 
Але суддя, і це також є новим, 
має повноваження призупи-
нення вироку, яким штраф за-
мінений ув’язненням, якщо за-
суджена особа, без її провини, не 
здатна сплатити штраф.

Інші реформи карного права 
Німеччини протягом останніх 
років не пов’язані з новою кри-
мінально-політичною орієнта-
цією, а є наслідком внутрішніх 
політичних подій. Законодав-
ство для захисту республіки, а 
також ряд надзвичайних декре-
тів щодо запобігання заколотів 
та інших актів насильства нале-
жать до цієї групи. Вони містять 
головним чином суворі приписи 
щодо організації політичних за-
колотів та щодо політичних ак-
тів насильства. Навіть застосу-
вання смертної кари по таких 
справах розглядається як тим-
часова міра. З іншої сторони, 
крокуючи в ногу з часом, було 
значно пом’якшено новим за-
коном покарання за передчасне 
переривання вагітності.

Законодавство  
про Кримінальний Процес
В цій сфері особливо актив-

ний рух був показаний протягом  
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ці дійшли висновку, що проце-
суальний закон може бути ре-
формований тільки тоді, коли 
зміст матеріального закону, 
який слід застосовувати в про-
цесі, є чітким. На основі зако-
нопроекту, пов’язаного з кри-
мінальними законами 1919 р., 
законопроект, пов’язаний з кри-
мінальним процесом, був роз-
роблений у 1920 році. Але коли 
він не був схвалений громадсь- 
кістю, законотворці обмежи-
лись пропозицією тільки необ-
хідних змін в юридичному про-
цесі у ввідному законопроекті до 
нового карного кодексу (1929).

Крім того, було вирішено 
відкласти реформу процесу на 
близьке майбутнє, залишилось 
одне питання, яке вважалось 
дуже важливим, незалежно від 
всіх інших реформаторських 
рухів, що було визначене як на-
гально необхідне: проваджен-
ня щодо молодих злочинців. За-
кон про ювенальний суд (1923) 
не тільки змінив карний ко-
декс, як згадано раніше, але ре-
формував по-суті також про-
вадження щодо неповнолітніх 
злочинців. Це було абсолютно 
логічним; якщо у карному за-
коні для неповнолітніх повин-
ні домінувати виховні ідеї, ці 
ідеї повинні бути втілені в юри-
дичному процесі. Провадження 
щодо неповнолітніх, які мають 
бути прописані, формуються го-
ловним чином в трьох напрямах 
та, фактично, в усіх цих напря-

мах закон, який визнає юве-
нальний суд, суворо протирі-
чить. (а) У провадженнях щодо 
неповнолітніх злочинців постає 
питання, що суд мають очолю-
вати винятково компетентні  
особи. Тому закон вимагає, 
щоби функції судді або присяж-
ного або державного прокуро-
ра виконували тільки особи, які 
мають досвід у справах з непов- 
нолітніми. (b) Постає питання 
також, щоби безпеці підсудного 
неповнолітнього процес не нано-
сив шкоди. Так, закон вимагає, 
щоби процес не був публічним, 
що неповнолітнього слід вида-
лити з судового процесу, якщо 
слід розглянути питання, які 
можуть бути шкідливими його 
вихованню; що всіх контактів 
з дорослими підсудними слід 
уникати наскільки це можли-
во і т.д. (с) Найбільш важливо, 
щоби суд був проінформований 
як можливо точно про особи-
стість підсудного та про умови 
його оточення. Так, закон вима-
гає, що суду слід би працювати 
разом з громадськими та при-
ватними організаціями по за-
хисту неповнолітніх задля от-
римання необхідних фактів. 
Також, наскільки це стосується 
неповнолітніх, заборонені певні 
види скороченого процесу, які, 
для простоти, дозволені у ви-
падках з повнолітніми.

Відносно карного процесу 
щодо повнолітніх підсудних, 
реформа, як зазначено, по-
винна була бути відкладена до  
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прийняття нового карного ко-
дексу. Але справи набули  
іншого курсу. Законодавча вла-
да, під тиском часу, була виму-
шена діяти та робити важливі 
зміни в сфері права для кримі-
нального процесу. Існувала фі-
нансова потреба держави, яка 
вимагала більш простої та недо-
рогої практики карного закону.  
У зв’язку з цими мірами харак-
тер німецького кримінального 
суду цілковито змінився протя-
гом останньої декади. Реформи 
відбувались за допомогою де-
кретів, які навряд чи би знайш-
ли схвалення Рейхстагу.

Остання декада відзначилась 
такими важливими реформами:

1. Відміна журі присяжних 
в його традиційній формі. Для 
тяжких злочинів регламен-
тація кримінального процесу 
1879 року передбачена для журі 
присяжних у англо-французь-
кій формі, що існувала до цього 
часу на окремих територіях Ні-
меччини. Сутність цього журі 
присяжних полягала у наступ-
ному: лава присяжних, зайня-
та дванадцятьма випадковими 
людьми, мала тільки відповісти 
“так” чи “ні” на певні формаль-
ні питання винуватості. Від 
суду, який складається з трьох 
суддів, вимагалось головувати 
в судовому процесі, формулю-
вати питання та призначати по-
карання відповідно до вироку 
журі присяжних. Така форма 
суду часто піддавалась критиці, 
не тільки у зв’язку з його розмі-

ром та вартістю утримання і не 
тільки тому, що судді були не 
здатні надати підстави для ви-
року, оскільки вони не прийма-
ли участі в дебатах присяжних; 
але найбільш важливий аргу-
мент проти колишнього журі 
присяжних був такий: присяж-
ні, без будь-якого юридично-
го консультанта, мали прийма-
ти рішення про вирок та роблячи 
це, вони часто робили найсерйоз- 
ніші помилки. Крім того, вони 
не приймали участі у призна-
ченні покарання, але вони ба-
жали мати вплив на прийняття 
рішень, які були найбільш важ-
ливими для них. Для досягнення 
впливу вони часто відповідали 
на питання винуватості всупе-
реч їх справжній думці. Трапля-
лось так, наприклад, що при-
сяжні відкидали питання про 
вбивство та відповідали у стверд-
ності на питання про неумисне 
вбивство тільки на підставі того, 
що вони не вважали, що підсуд-
ній заслуговує на смертну кару. 
З іншої сторони, існувала небез-
пека того, що судді би засуджу-
вали до покарання особливо су-
ворого або особливо м’якого ніж 
то могло бути по справі, тому що 
вони вважали вирок журі при-
сяжних неправильним та вбача-
ли, що вони би визнали підсуд-
ного винним за більш тяжкий 
або менш тяжкий злочин, якщо 
вони би самі мали повноваження 
впливати на вирок.

У зв’язку з цим, як казали 
критики, елемент нечесності 
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восуддя. Але не дивлячись на 
критику, журі присяжних роз-
глядалось широкими колами 
Німеччини як запорука гро-
мадянської свободи та його би 
не чіпали, як би не міркуван-
ня економії. Зараз цей вид журі 
присяжних відмінений (1924) 
та його місце зайняла нова фор-
ма суду. Цю нову форму суду 
назвали Geschworenengericht, 
тобто “журі”, але воно вигля-
дає цілком відмінно від коли-
шнього журі. Сьогодні присяж-
ні – їх шість – формують разом 
з трьома професійними суддями 
єдину лаву суддів. І ці дев’ять 
суддів, у спільному розгляді 
та рішенні, повинні дати від-
повідь на питання винувато-
сті, а також питання покаран-
ня. Так, це дійсно збільшений 
“Schoeffengericht”, який відпо-
відно до німецького закону го-
ловним чином є незвичним у 
такому: що професійні та не-
професійні судді, цілком рівні, 
повинні розв’язувати проблеми 
кримінального суду.

2. Крім відміни журі при-
сяжних основний закон про 
суд був цілком змінений в ін-
шому напрямі. Ці зміни також 
були зроблені в інтересах еко-
номії. Після декількох експе-
риментів, більш або менш вда-
ло реалізованих в цій сфері, 
Leienprincip (принцип присяж-
них асесорів) був обмежений 
після 1932 таким чином: Голов-
ним чином один суддя, який є 

професійним суддею без непро-
фесійних колабораторів, які 
раніше фігурували в усіх кри-
мінальних справах, отримав 
в Німецькій республіці дуже 
важливу посаду. Всі незначні 
проступки та більш тяжкі про-
ступки під впливом певних об-
ставин і навіть злочини роз-
глядались професійним суддею 
без кооперації з непрофесіона-
лами. Для всіх інших караних 
діянь, так як вони не відноси-
лись до компетенції журі при-
сяжних у зв’язку з їх особли-
вою тяжкістю, компетентним 
є Schoeffengericht (один профе-
сійний та два непрофесійних 
судді). Але державний проку-
рор має повноваження запро-
понувати їх на розгляд Grosse 
Strafkammer (три професійних 
та два непрофесійних судді).

3. Право апеляції вироку об-
межено також для економії. 
Раніше підсудній був наділе-
ний правом в більшості випад-
ків оскаржити вирок апеля-
цією та вимагати з юридичних 
підстав перегляду вироку, за-
твердженого апеляційним су-
дом. Сьогодні підсудній має у 
своєму розпорядженні тільки 
одну апеляцію. Якщо він апе-
лює проти вироку, він не може 
апелювати на вирок апеляцій-
ного суду. Але це залежить від 
підсудного, або вимагати пе-
регляду першого вироку та на-
правити його справу прямо до 
суду перегляду для перевірки 
справи з юридичної точки зору. 
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Юридичні заходи також дуже 
обмежені в тому, що проти ви-
років Grosse Strafkammer мож-
лива тільки апеляція до суду 
перегляду.

4. Інше нововведення – та-
кож задля економії – може бути 
виокремлене. До сьогодні, в Ні-
мецькому судовому процесі, до-
тримувався Legalitaetprincip 
як важливий принцип, а саме: 
обов’язок державного проку-
рора переслідувати в судово-
му порядку кожне каране діян-
ня, що потрапляє до його уваги.  
В останній час все більше і біль-
ше від цього принципу відмов-
ляються, особливо в судових 
процесах проти неповнолітніх 
та беручи до уваги нетяжкість 
правопорушень, за які обвинува-
чуються інші. Сьогодні правопо-
рушники переслідуються тільки 
в судовому порядку, якщо цьо-
го в окремій справі вимагає пуб- 
лічний інтерес.

5. Нововведенням, яке мож-
на вважати як безсумнівно 
прогресивне, є залучення на 
значних територіях Республі-
ки допомоги громадських орга-
нізацій. Метою цих організацій 
є зробити суд краще обізнаним 
з особистими обставинами під-
судного. В більшості це приват-
ні організації, які під громад-
ським контролем, працюють в 
цьому напрямі. Практики, які 
були чинними тривалий час в 
ювенальному суді, таким чином 
стали плідними в судових про-
цесах проти повнолітніх.

Виконання покарання
Достатньо ґрунтовна допо-

відь може бути зроблена про 
розвиток виконання покаран-
ня в Німеччині. Тут реформа-
торський рух досягнув значного 
успіху. Це стало можливим зав-
дяки тому, що в Німеччині ціла 
тюремна система регулюється 
не законом, а декретами. Так, 
не дивлячись на небажання за-
конодавчої влади, реформи мо-
жуть бути реалізовані та без 
перебільшення можна сказа-
ти, що протягом останніх деся-
ти років виконання покарання 
було цілковито змінене. Вико-
нання покарання за характером 
було зроблене виховним.

Невід’ємне удосконалення 
кримінального закону на прак-
тиці звісно неможливе без ре-
форми виконання покарання. 
Так, відразу після війни була 
ініційована ця реформа. Метою 
була не тільки модернізація, 
але також уніфікація системи 
виконання покарання, яка до 
сьогодні регулювалась по-різ-
ному в кожній з Німецьких зе-
мель. Найбільш важлива подія 
в цій сфері — це угода адміні-
стративних округів Німецької 
Республіки щодо нових прин-
ципів виконання покарання. 
Вони знаходяться у так званій 
Reichsratsgrundstze від 7 лип-
ня 1923 р. На цій основі адмі-
ністративні округи Республіки 
поодинці видали нові декрети, 
які стосуються виконання пока-
рання. Особливо слід відмітити 
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8 Пруссію, Тюрінгію, Саксонію та 
Гамбург .

На сучасне виконання по-
карання в Німеччині вплину-
ли суто англійські та американ-
ські ідеї. Найбільш важлива 
частина цієї реформи полягає 
у представленні прогресивного 
виконання покарання, яке ви-
магалось задовго до війни, але 
було реалізоване тільки в пев-
них тенденціях. Виконання по-
карання у виді ув’язнення слід 
розглядати з позиції вихован-
ня. Воно буде побудоване по-
ступово. Відповідно до поведін-
ки ув’язненого та прогнозу на 
майбутнє, виконання буде руха-
тись до як ніколи більшої свобо-
ди та більшої відповідальності 
за ув’язненого, що дасть нат- 
хнення ув’язненому працювати 
на свою користь, і в той же час, 
коли він досягне найвищого рів-
ня відповідальності та свободи  
в тюрмі, перехід до повної свобо-
ди може бути не таким важким. 
Розрізняють три рівня, через 
які повинен пройти ув’язнений. 
Ці речі добре відомі в Америці. 
Так, я бажаю привернути особ- 
ливу увагу тільки до декількох 
особливостей.

(а) Поки ув’язнені в різних 
класах, як правило, поміщені в 
різних секціях однієї установи, 
Пруссія вперше провела експе-
римент для обмеженого райо-
ну в Берліні, надаючи кожному 
класу особливу установу, таким 
чином, щоб ув’язнений, зміню-
ючись на вищий клас, був по-

міщений в іншу установу. При 
цьому були деякі заперечен-
ня на підставі того, що це була 
би сумнівна цінність переводу 
ув’язненого, якого добре зна-
ють в одній установі, до іншої, 
де його взагалі не знають.

З однієї сторони Прусська 
система має перевагу, надаю-
чи можливість повної зміни 
управління класами ув’язне-
них, оскільки сутність кожної 
з цих установ є цілком відміт-
ною від будь-яких інших. Пру-
си вірять, що керівник, який 
дуже добре підготовлений для 
жорсткої дисципліни першого 
класу може бути не кваліфіко-
ваним для більш м’якого адмі-
ністрування установи для тре-
тього класу і навпаки.

(b) В Тюрінгії, Gefängnis-
fürsorger є особливо виразни-
ми. Вони службовці, з освітою, 
які присвятили себе виключно 
виховній проблемі виконання 
покарання. Поки тюремники 
зайняті технікою виконання, 
інструкцією з праці та забез-
печенням порядку, обов’язком 
Fürsorger є вплив на ув’язнено-
го в його вільний час, підтри-
мувати його зайнятість та кон-
сультування. Ідея на базі цього 
положення дуже плідна. До сьо-
годні, ув’язнений у свій віль-
ний час був залишений собі та 
це було цілком задовільно, якщо 
він тільки не порушував поря-
док установи протягом таких пе-
ріодів. Зараз, однак, найкращі 
чоловіки обрані для здійснення 
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свого доброго впливу на нього в 
той час, як він не зайнятий свої-
ми обов’язками в тюрмі.

(с) Не всім ув’язненим надано 
право на поступову прогресивну 
властивість виконання покаран-
ня. Короткострокові покарання, 
звичайно, слід відкинути1. Неви-
правними є, як їх часто назива-
ють, ті, кому надзвичайно важ-
ко виправити розумові дефекти, 
та хворі; Überzeugungstäter (ті, 
хто є формальними злочинцями 
через їх етичні, релігійні та по-
літичні переконання, які при-
вели їх до порушення закону) –  
всі вони вилучені з дії прогре-
сивної системи. Головним чи-
ном невиправні представляють 
дуже делікатні та навіть диску-
сійні проблеми. З однієї сторо-
ни, не має сумніву, якщо цих 
людей розмістити у близькос-
ті з іншими ув’язненими, їх по-
ганий вплив повинен поруши-
ти усю виховну роботу; з іншої 
сторони, дуже важко або склад-
но можливо взагалі розпізнати, 
з обґрунтованою впевненістю, 
кожного, хто, при поміщен-
ні в установу, є невипрaвним в 
значеннях, що описані вище. 
Існує, таким чином, небезпе-
ка, що хтось буде визнаний не-
виправним, хоча йому можна 
допомогти.

Це веде до іншого нововве-
дення у системі виконання по-
карання в Німеччині. Влада 
визнає необхідність суворої пе-

1 Мінімум, як правило, це строк 9 місяців.

ревірки ув’язненого, психо-
логічної та соціологічної, для 
того, щоб підготувати його кла-
сифікацію. Тут важливо не тіль-
ки визначити, чи ув’язнений 
виправний або невиправний, 
але головним чином отримати 
правдиву картину про ув’язне-
ного для можливого прийнятно-
го поводження з ним протягом 
виконання покарання. В цьому 
напрямі Баварія лідирує за до-
помогою своїх дослідницьких 
бюро, результати яких стали ві-
домими в доповідях Міжнарод-
ного тюремного конгресу в Лон-
доні (1925). Нещодавно Пруссія 
також представила дослідниць-
кі бюро в установах, в які ув’яз-
нені доставляються вперше.

Про успіх таких нововведень 
на сьогоднішній час нічого кон-
кретного сказати неможна. Але 
помітною є одна річ, про яку час- 
то забувають: навіть якщо це 
виховне виконання реалізувало 
би всі надії, проблема виконан-
ня покарання не була б ще вирі-
шеною. Короткострокові пока-
рання, до яких описана система 
не відноситься, досить часто 
зустрічаються, оскільки наші 
суди проявляють загальну тен-
денцію до більш м’якого пока-
рання. Згідно статистики Прус-
сії, оприлюдненої нещодавно, 
можна вважати само собою зро-
зумілим, що у цілій Німецькій 
Республіці, щорічно, 120 000 
ув’язнених відбувають пока-
рання у віці ув’язнення, кож-
не з яких триває не більше ніж  
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6 чотирнадцять днів. І всі ці пока-
рання відбуваються фактично 
поміщенням до тюрми. Вони не 
тільки виносяться та потім ска-
совуються. Більше половини  
з цих короткострокових ув’яз-
нень є заміною несплачених 
штрафів. Я розглядаю ці корот-
кострокові покарання як одні 
з найтемніших плям в нашій 
юридичній кримінальній прак-
тиці. Полегшення, беззапереч-
но, можна визнати «насилу». 
Це буде проблемою майбутньо-
го відмінити короткострокові 
ув’язнення та замінити їх інши-
ми мірами покарання. Оскіль-
ки вони настільки короткі, ви-
ховну цінність від них неможна 
очікувати та, таким чином, їх 
наслідок більше шкідливий, 
ніж корисний. Два кроки вже 
здійснені: 1. – Короткострокові 
покарання можуть бути заміне-
ні на штраф, та (2) – виконання 
короткострокового ув’язнення  
стає часто доволі даремним, зав-
дяки умовному звільненню від 
покарання та подальшому по-
милуванню. Перша з цих мір, 
безперечно, спричиняє іншу 
проблему: що слід зробити у ви-
падку несплати штрафів. І ця 
проблема подвійно актуальна у 
період кризи, під час якої так 
багато людей просто не в змо-
зі сплатити штраф. Раніше вже 
було зазначено, що законом про 
штрафи було запропоновано чу-
дове рішення, яке на сьогодні 
майже реалізоване. Друга міра 
може привести до належного ре-

зультату тільки, якщо вона ста-
не практикою призначення дов-
гострокових покарань, від яких 
слід умовно звільняти при наяв-
ності короткострокових ув’яз-
нень, призначених безумовно. 
В цьому зв’язку, можливо не-
обхідними будуть обов’язкові 
юридичні приписи.

Що стосується реформи ви-
конання покарання, ще можна 
зазначити, що уряд Рейху роз-
робив законопроект для вико-
нання покарання (1927) та вніс 
на розгляд Рейхстагу. Планува-
лось, що він набере чинності од-
ночасно з новим кримінальним 
кодексом.

Підсумовуючи, я ще хотів би 
розповісти про роботу законо-
давчої гілки влади та реформа-
торські рухи останніх років:

Наш кримінальний кодекс та 
вся наша практика криміналь-
ного закону базується на прин-
ципах, заснованих в період лі-
бералізму та індивідуалізму. 
Існувала тенденція в останні 
роки до зміни цієї ліберальної 
кримінальної практики на соці-
альну практику. Без сумнівів, 
це можна побачити в акценті 
на ідеї виховного поводження з 
виправними злочинцями, та на 
ідеї захисту суспільства від не-
виправних злочинців. До цього 
часу тільки частина цієї програ-
ми була частково реалізована в 
законі про ювенальний суд, за-
коні про штрафи та новій прак-
тиці виконання покарання, в 
той час як функція забезпечення  
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безпеки залишається всього 
лише програмою. Негативно 
відвернення від лібералізму та 
індивідуалізму можна розгля-
дати у частковій відміні бага-
тьох гарантій особистої свобо-
ди, які раніше розглядались як 
обов’язкові. До них належить 
розширення судового рішення, 
за яким особа, більше ніж рані-
ше, піддається правосуддю і та-
ким чином можливому свавіллю 
державних органів. Такої ж сут-
ності, як вищевикладене, набу-
ло збільшення повноважень, 
які отримала адміністративна 
влада. Підлеглі служби мають 
більш значні повноваження ніж 
до цього у визначенні способу, 
в який покарання у виді ув’яз-
нення слід виконати. Але таке 
відвернення від лібералізму най-
більш очевидно в кримінально-
му процесі, оскільки він почав 
віддалятись, все більше та біль-
ше, від ідеалів, зароджених в 
ліберальний період. Відмова від 
старого журі присяжних є од-
ним з прикладів. Аналогічним, 
також, є обмеження тих проце-
суальних прав, які були нада-
ні підсудному як гарантія його 
громадянської свободи. Тому 
публічність судового процесу 

була обмежена, право на апе-
ляцію було скорочене, можна 
додати, обов’язок судді вико-
ристати аргументи, надані під-
судним, був обмежений. Але з 
іншої сторони державний проку-
рор отримав більші повноважен-
ня. До певної міри він вирішує, 
який суд винесе вирок та які 
юридичні засоби для оскаржен-
ня вироку допустимі. Без сумні-
ву, зараз все залежить від його 
рішення, де взагалі відбуватися 
кримінальному переслідуванню. 
Державний прокурор, зазвичай, 
є адміністративним органом, за-
лежним від уряду. І якщо доля 
підсудного знаходилась більш, 
ніж раніше, в його руках, це 
яскраво показує, що цінність на-
ших ліберальних ідей деградува-
ла. Особливо провадження непо-
внолітніх сьогодення є за своєю 
суттю адміністративним та біль-
ше не сумісним з ідеалами кримі-
нального процесу, який ми мали 
за часів лібералізму.

Якщо час нас не вводить в 
оману, переконання, що домі-
нують у значній частині німець-
кої молоді, будуть просувати 
цей розвиток Німецької прак-
тики кримінального закону все 
далі від індивідуалізму.
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ПОЛ ЛЕЛАНД КИРК* 
выдающийся криминалист и судебный эксперт, извест-
ный химик, специалист в сфере микроскопии, участник 
“Manhattan Project”, создатель технико-криминалистиче-
ских средств, основатель криминалистических лаборато-
рий в разных городах США, его именем названа награда 
Американской академии криминалистики.** 

*  Paul Leland Kirk – eminent criminalist and forensic expert, famous chemist, specialist in sphere 
of microscopy, participant of «Manhattan Project», inventor of some technical and criminalistic 
measures, creator of crime laboratories in different cities of USA, American Academy of Forensic 
Sciences named award after his name.
**  The essay is devoted to the biography of eminent criminalist Paul Leland Kirk. This biography is 
demonstrating historical procedure of criminalistics foundation and development in different coun-
tries, including USA. Paul L. Kirk was famous during his work in University of California, Berke-
ley (USA), «Manhattan Project» and consulting as witness expert in different criminal investigation 
and trials, that also makes him so famous. 

ПОРТРЕТНА ГАЛЕРЕЯ ВИДАТНИХ
КРИМІНАЛІСТІВ

PORTRAIT GALLERY OF THE FAMOUS
    CRIMINALISTS

Выдающийся криминалист 
Пол Леланд Кирк (Paul Leland 
Kirk) родился 9 мая 1902 г. в Ко-
лорадо Спрингс (Колорадо, США) 
в семье Эллиота Хартмана Кир-
ка (Elliot Hartman Kirk, 1851-
1922) и Мэри Эллен «Минни» 
Кирк (Mary Ellen «Minnie» Kirk, 
1866-1948). Пол Леланд Кирк 
имел брата Ховарда Ела Кирка 
(Howard Earl Kirk) и сестру Мар-
гарет Kirk (Margaret Kirk). Был 
женат на Ребе Луизе Кирк (Reba 
Louise Kirk, 1900), имел двух 
дочерей Мэри Элиc (Mary Elise, 
1932) и Аниту (Anita, 1937).

Пол Леланд Кирк в 1920 по-
ступил в Государственный Уни-
верситет Огайо (Ohio State Uni-
versity), который в 1924 окончил 
с отличием (highest honour) и 
степенью бакалавра по химии 
(Bachelor of Arts in Chemistry). 
В 1924-1925 ассистент профес-
сора по факультету химии Уни-
верситета Питтсбурга. В 1925 
получил степень магистра наук 
по химии (Master of Sciences 
in Chemistry) в Университете 
Питтсбурга (University of Pitts-
burgh). В 1926-1927 преподава-
тель биохимии в Университете  
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8 Калифорнии, Беркли (Univer-
sity of California, Berkeley).  
В 1927 защитил диссертацию 
и получил ступень доктора фи-
лософии по биохимии (PhD in 
Biochemistry) в Университете 
Калифорнии. В 1927-1928 стал 
младшим научным сотрудни-
ком по биохимии (Research As-
sistant in Biochemistry), а в 1928-
1929 научным сотрудником 
(Research Associate) в Универ-
ситете Калифорнии. Продолжая 
работу в этом же Университе-
те, в 1929-1933 – преподаватель 
(Instructor1), в 1933-1939 – ас- 
систент профессора по биохимии 
(Assistant Professor in Bioche- 
mistry), в 1939-1945 доцент био-
химии. В этот период времени  
отличился в ультрамикрохими-
ческих исследованиях. 

В 1942-1943 находился в от-
пуске, в котором работал в Лабо-
ратории по исследованию радиа-
ции2 (Radiation Laboratory) под 
руководством Эрнеста Лоурен-
са (Ernest O. Lawrence). После  
в 1943-1944 был переведен в Ме-
таллургическую лабораторию 
(Metallurgical Laboratory) Уни-
верситета Чикаго (University of 
Chicago), которая была частью 
Проекта Манхэттен (Manhattan 
Project). Задачей данной лабо-

1 Должность «instructor» может быть при-
равнена к должностям преподаватель или 
профессор, однако в высших учебных за-
ведениях эта должность все же признается 
ниже, чем профессор.
2 Эта лаборатория является первой органи-
зацией по исследованию атомной энергии.

ратории была связана с исследо-
ванием плутония. В 1944-1945 
работал техническим специа-
листом в Hanford Engineering 
Works (Ричленд, Вашингтон, 
США), руководя микрохимиче-
скими исследованиями и раз-
витием (Microchemical Research 
and Development) в контексте 
создания топлива для ядерной 
бомбы, которая была примена  
в Нагасаки (Япония).

В 1945-1948 – профессор био-
химии (Professor of Biochemis-
try) и советник по криминали-
стике (Advisor in Criminalistics) 
в Университете Калифорнии. 
В 1948-1954 был профессором 
биохимии и криминалистики 
того же Университета. С 1954 –  
профессор и заведующий ка-
федрой криминалистики Шко-
лы криминологии Университета 
Калифорнии, которая была соз-
дана другим известным крими-
налистом Августом Воллмером. 
Созданная Школа криминоло-
гии в Университете Калифорнии 
отвечала за подготовку техни-
ческих сотрудников Полицей-
ских лабораторий (police labo-
ratory), Криминалистических 
лабораторий (crime laboratory), 
специалистов в научном рас-
следовании преступлений. Вы-
пускники данной школы со все-
го мира и разных штатов США 
обучались криминалистике и 
получали степени Бакалавров  
и Магистров криминологии.

Длительная исследователь-
ская карьера Пола Л. Кирка 
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была связана не только с хи- 
мией, биохимией и микроско-
пией, где он проявил очевидно 
незаурядные способности, ре-
зультатом чего стало создание 
ядерной бомбы (которая поста-
вила точку во Второй мировой 
войне и начала новые подходы 
в формировании мировой поли-
тики). Пол Л. Кирк параллель-
но увлекался исследованиями 
по криминалистике, которые 
заставили его даже отложить 
химические и микроскопиче-
ские научные поиски. Он заин-
тересовался криминалистикой 
еще в первые дни своей работы 
в качестве преподавателя в Уни-
верситете Калифорнии (когда 
студент спросил у него – можно 
ли установить причину смерти, 
если его собака умерла от воз-
действия яда).

В 1926-1950 – член Медицин-
ского факультета Университе-
та Калифорнии, в 1935 – доцент 
Физиологического факультета  
Стэнфордского Университета. 
В 1935-1942 был консультан-
том Отделения Полиции Берк-
ли (Калифорния, США) и помо-
гал в расследовании целого ряда 
преступлений. С 1945 продол-
жил консультирование по рас-
следованию преступлений в Сан-
Франциско, Аламеда и других 
округах Штата Калифорния.

Еще до Второй мировой вой-
ны Пол Леланд Кирк был руко-
водителем и создателем учебной 
программы по криминалисти-
ке Университета Калифорнии, 

а после окончания войны – про-
должил это направление. Также 
был советником и консультан-
том многих государственных 
органов по противодействию 
преступности, промышленных  
комбинатов и частных лиц.  
В результате такой активной 
деятельности он стал признан-
ным экспертом в сфере крими-
налистики. Пол Леланд Кирк 
привлекался как судебный экс-
перт по криминалистике (wit-
ness expert in Criminalistics)  
в разных Федеральных Судах 
и Судах Штатов (Калифорнии, 
Невады, Орегона, Аризоны, Ай-
дахо и Луизианы).

В 1954 стал известен, благо-
даря осуществленным эксперт-
ным и криминалистическим 
исследованиям в деле об убий-
стве жены Др. Сэма Шеппарда  

Известный криминалист  
Пол Леланд Кирк
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(Dr. Samuel H. Sheppard), кото-
рый проходил по делу как обви-
няемый. Пол Л. Кирк посетил 
место преступления как судеб-
ный эксперт стороны защиты и 
составил экспертное заключе-
ние, которое основывалось в ос-
новном на анализе следов кро-
ви. Криминалист доказывал, 
что убийца был левша, во вре-
мя убийства жертва укусила 
нападающего убийцу за руку, 
орудием убийства был цилинд- 
рический предмет (а не хирурги-
ческий инструмент), речь идет 
о сексуальном насилии. Данное 
заключение даже не позволи-
ло Полу Л. Кирку стать членом 
Американской академии кри-
миналистики (American Acade-
my of Forensic Science), посколь-
ку судебный эксперт стороны 
обвинения Сэм Гербер (Samuel 
Gerber) имел иное мнение.

В 1955 ходатайство об апел-
ляции по делу Сэма Шеппарда 
было отклонено, однако в 1964 
и в 1966 сыграло важную роль 
при рассмотрении дела в Вер-
ховном Суде. В этом деле Пол  
Л. Кирк дал показания на допро-
се суде как судебный эксперт, 
в результате – создается пре-
цедент использования анали-
за следов крови и их интерпре-
тации на месте происшествия, 
Сэм Шеппард был оправдан, а 
Пол Л. Кирк получил славу об-
щественно признанного крими-
налиста и судебного эксперта. 

Долгий опыт работы в сфере 
фундаментальных исследований 
по химии. биохимии и микроско-
пии привел Пола Л. Кирка к вы-
водам о том, что криминалисти-
ка преломляет основоположные 
методы и принципы таких наук 
в исследовании и последующей 
интерпретации вещественных 
доказательств. Он был заядлым 
сторонником «принципа Лока-
ра», однако принимал во вни-
мание, что этот принцип име-
ет определенные пределы. Пол 
Л. Кирк основал криминалисти-
ческие лаборатории (crime labo-
ratories) в Чикаго, Сент-Луисе  
и других городах США. Он так-
же отметился целым рядом изо-
бретений технико-криминали-
стических средств для работы на 
месте происшествия и в лабора-
торных условиях (новое устрой-
ство измерения плотности ве- 
щества на месте преступле-
ния, контейнер для жидкостей  

Пол Л. Кирк исследует место  
совершения убийства жены  

др. Сэма Шеппарда, в котором  
и обвинялся последний
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разной массы для недопущения 
их смешивания, набор средств, 
необходимых для лабораторной 
идентификации доказательств).

Пол Л. Кирк являлся вице-
президентом Микрохимической 
комиссии Международного сою-
за чистой и прикладной химии, 
членом Комитета Националь-
ного исследовательского совета 
по аналитической химии, чле-
ном Американского комитета 
химического общества по весам 
и балансам, почетным членом 
Американского института хи-
миков, Нью-Йоркской акаде-
мии наук, Австрийского микро-
химического общества, членом  
Бельгийского Королевской Ака-
демии, Американского химиче-
ского общества, Американской 
ассоциации содействия разви-
тию науки, Американского об-
щества биологов и химиков, 
Общества по продвижению кри-
минологии. Пол Л. Кирк – от-
ветственный редактор издания 
«Journal of Criminal Law, Crimi- 

nology and Police Science», ко-
торое публиковалось на немец-
ком, английском, французском 
и итальянском языках. 

Пол Леланд Кирк умер 5 
июня 1970. В Американской ака-
демии криминалистики (Ame- 
rican Academy of Forensic Sci-
ence) учреждена награда име-
ни Пола Л. Кирка (Paul L. Kirk 
Award). С 1979 было вручено  
38 таких наград.

Имеет около 250 научных тру-
дов по биохимии и криминали-
стике. Основные труды: «Quanti-
tative Ultramicroanalysis» (1950), 
«Density and Refrective Index: 
Their Applications in Criminal 
Identification» (1951), «Crime 
Investigation: Physical Evidence 
and the Police Laboratory Inter-
science» (1953), «The Crime La- 
boratory» (1965, в соавт.), «Fire 
Investigation» (1969). 

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

 М. В. Шепитько
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VII POLISH FORENSIC SCIENCE SOCIETY SYMPOSIUM 
«CRIMINALISTICS – EDUCATION FIRST…»*

* VII Симпозіум Польського Криміналістич-
ного Товариства «Криміналітика – понад 
усе, освіта...».

RESEARCH EVENTS
НАУКОВО-ПРАКТИЧНІ ЗАХОДИ

On 18 May 2018 in Warsaw 
(Hall of the Old Library of the 
University of Warsaw, Poland) 
Polish Forensic Science Society 
was held VII Symposium «Crimi- 
nalistics – education first…». 
The co-organizers of the interna-
tional symposium were the Polish 
Forensic Science Society, Center 
for Forensic Sciences and the De-
partment of Forensic Science of 
Faculty of Law and Administra-
tion of the University of War-
saw. The symposium was devoted 
to 45th anniversary of the Polish 
Forensic Science Society, which 
brings together the most promi- 
nent criminalists from Poland 
and other countries. The sympo-
sium's partners were the Lithu-
anian Criminalistic Association 
and Forensic Science Institute 
of the Polish Forensic Science 
Society.

The main aim of the sympo-
sium was highlighting the need 
to deepen forensic science educa-
tion for lawyers and others who 
work in the field of justice and 
law enforcement. The sympo-
sium supported to exchange in-

ternationally experiences with 
various forms of education in the 
field of forensic science, to pop-
ularize modern methods of tea- 
ching, training, and profession-
al development in the field. The 
official languages of the sympo-
sium were: Polish, English and 
Russian.

The work of the symposium 
was launched with a gala-ope- 
ning with the inaugural report, 
and continued with plenary sci-
entific reports and discussions. 
The topics of the presentations 
made at the symposium were re-
lated to such blocks of problems: 
1) Teaching Forensic science 
on academic level (incl. modern 
teaching methods, study pro-
grams etc.); 2) Forms and meth-
ods of Professional development 
in the scope of Forensic science 
(e.g. training of experts, attor-
neys, prosecutors); 3) Interna-
tional cooperation in the field of 
teaching, training and Profes-
sional development in the field 
of forensic science (incl. ENFSI 
work groups, international con-
ferences, study visits).

Scientific reports at the sympo-
sium were made by nadzw. dr hab. 
Bronisław Młodziejowski (Chair-
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man of the Polish Criminalistics  
Society), zw. dr hab. dr h.c. Brun-
on Hołyst (Director of the Insti-
tute of Criminalistics and Crimi- 
nology, Faculty of Law and Ma- 
nagement, Lazar University), 
prof. dr hab. Tadeusz Tomas- 
zewski (Head of the Department 

Scientific report of President  
of Police Academy in Szczytno (Poland), 

dr. Marek Faldovski. Moderator – 
prof. dr. Henryk Malevski (Vilnius, 

Lithuania)

of Forensic Science at the Faculty 
of Law and Administration of the 
University of Warsaw), nadz. dr 
hab. Jarosław Moszczyński (Head 
of the Department of Criminalis-
tics and Forensic Medicine at the 
Faculty of Law and Administra-
tion of the University of Warmia 
and Mazury), etc. After the re-
ports (some of them were devo- 
ted to 45th anniversary of the Po- 
lish Forensic Science Society) and 
discussions the symposium was 
closed. The event was accompa-
nied by coffee breaks and lunch, 
which facilitated communication 
in a relaxed atmosphere. More 
detailed information on web-site: 
www.sympozjumkryminalistyczne.
wpia.uw.edu.pl

The Symposium brief
was prepared by
Dr. M. Shepitko
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On 6-8 June 2018 in Wroclaw 
(Music Hall, main building of the 
University of Wroclaw, Poland) 
The Department of Criminalistics 
of the Faculty of Law, Manage-
ment and Economics of the Uni-
versity of Wroclaw held XVIII 
Symposium of Questioned Docu- 
ment Examination. The event 
was attended by representatives 
of Belarus, Greece, Italy, Lithua- 
nia, Malta, Pakistan, Poland, 
Serbia, Ukraine, USA and other 
countries. The event was held in 
Polish, English and Italian.

The main subjects of the Sym-
posium were: 1) new methods in 
handwriting and questioned doc-
ument examination; 2) innova-
tive solutions in polish security 
printing; 3) contemporary trends 
in questioned document exami-
nation; 4) contemporary trends 
in handwriting examination;  
5) handwriting examination ver-
sus graphology; 6) examination 
of initials and graphometry;  
7) pathology in handwriting exa- 
mination; 8) examination of sig-
natures; 9) specific character of 
testament examination; 10) cont- 
rol of qualifications of an ex-
pert witness; 11) document se-
curity features and verification; 
12) current issues in questioned 
document examination (physi-
cal and chemical analysis of ink, 

XVIII SYMPOSIUM OF QUESTIONED DOCUMENT 
EXAMINATION*

toner, cross strokes, indented 
writing); 13) аge of documents 
(problems with destructive and 
non-destructive methods).

On the first day of the Sym-
posium organizers prepared gala 
opening of the event, plenary ses-
sion with discussions and cof-
fee breaks. The Symposium was 
opened by the famous criminalist, 
ideologist and founder of all the 
Symposiums of Questioned Docu-
ment Examination, prof. dr. hab. 
Zdzislav Kegel and his follower, 
criminalist, important organizer 
of the Symposium dr. Rafał Cieśla 
(Department of Criminalistics of 
the Faculty of Law, Management 
and Economics of the University  
of Wroclaw). The moderators 
ofthe plenary session of the first 
day of the Symposium were prof. 
dr hab. Tadeusz Widła and prof. dr 
hab. Antoni Feluś. Scientific reports 
were given by: prof. dr hab. Anto-
ni Feluś, prof. dr hab. Ewa Gruza, 
prof. dr Trevor Calafato, prof. dr 

XVIII Симпозіум Дослідження Документів.
Scientific report  

of prof. dr Snieguole Matuliene
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hab. Jarosław Moszczyński, prof. 
dr hab. Mieczysław Goc, dr. Ray-
mond Marquis, dr. Bart Baggett, 
prof. dr hab. Valery Shepitko 
and dr. Mykhaylo Shepitko, etc. 
At the end of the first day of the 
Symposium, it was organized 
gala dinner.

The second day of the Sympo-
sium also included a short ple-
nary session. The moderator of 
the plenary session was prof. dr 
hab. Mirosław Ovoc. Scientific 
reports were given by: prof. dr 
hab. Mirosław Ovoc, prof. Brani- 
slav Simonovic, dr. Brian Cray-
thorn, prof. Rajinder Singh and 
others. In the second half of the 
day, organizers prepared a tour 
of Wroclaw, the Oder River, 
«Topac Castle» and gala dinner.

The third day of the Sympo-
sium included a plenary session. 
The moderators of the plena-
ry session were prof. dr hab. Ta-

deusz Tomaszewski and prof. dr 
Henryk Malewski. Scientific re-
ports were given by: prof. dr Hen-
ryk Malewski, prof. dr Vidman- 
tas Egidijus Kurapka, prof. dr 
Snieguolė Matulienė, prof. dr 
hab. Tadeusz Tomaszewski, prof. 
dr hab. Anna Koziczak, prof. Pav-
los Kipouras, dr. Vincenzo Ta- 
rantino, dr. Renata Valune, mgr. 
Aleksandra Szle ̨zak, etc.

The final discussion took place 
as a result of the event. Dr. Rafał 
Cieśla summarized positive cha- 
racter of exchanging ideas and 
announced the beginning of the 
preparation of the next XIX 
Symposium, which is scheduled 
for 2020. More detailed informa-
tion on web-site: www.wsbp.uni.
wroc.pl

The Symposium brief
was prepared by
Dr. M. Shepitko

Participant od XVIII Wroclaw Symposium
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РЕЦЕНЗІЇ НА АКТУАЛЬНІ ВИДАННЯ

ЗЛОЧИНИ У СФЕРІ ПРАВОСУДДЯ*

Рецензована монографія хар-
ківського вченого М. В. Ше-
пітька1, безперечно, є помітним 
внеском в актуалізацію вітчиз-
няного правничого дискурсу.  
Адже злочини у сфері правосуд-
дя не тільки є помітною складо-
вою сучасної правової реально-
сті, але й потребують ґрунтовного 
наукового осмислення в цілому 
та вироблення засобів ефектив-
ної протидії ним зокрема. Отже, 
звернення автора до суто прак-
тичної теми формування засобів 
протидії злочинам у сфері право-
суддя цілком логічно поєднуєть-
ся з теоретичними екскурсами 
у сферу праворозуміння, а саме 
з вивченням еволюції поглядів 
на досліджуване явище, осмис-
ленням природи злочинів проти 
правосуддя, розкриттям філо-
софсько-правового, історичного, 
соціологічного та юридико-пси-
хологічного підґрунтя форму-
вання системи протидії злочи-
нам у сфері правосуддя2. 
* Stovba O. Crimes in the sphere of justice.
1 Шепітько М. В. Злочини у сфері право- 
суддя: еволюція поглядів та наукові підходи 
до формування засобів протидії : монографія. 
Харків: Право, 2018. 408 с.
2 The review was prepared by Doctor of Law, 
Barrister Olexiy V. Stovba to monograph of 
PhD in Law Mykhaylo Shepitko (Shepitko M. 
Crimes in the Sphere of Justice: Evolution of 

Зазначеними чинниками обу-
мовлено структуру рецензова-
ної праці, яка складається з чо- 
тирьох розділів. Можна при-
пустити, що така структура 
роботи викликана необхідніс- 
тю комплексного дослідження  

and Scientific Approaches of System Form-
ing to Counteraction Measures: monograph. 
[Shepitko M. Zlochyny u sferi pravosuddya: 
evolyutsiya pohlyadiv ta naukovi pidkhody do 
formuvannya zasobiv protydii: monografia]. 
Kharkiv, 2018). Author of this review is rec-
ommend this monograph to readers as a com-
plex and topical legal reaserch, that contained 
important conclusions in Criminal Law, Proce-
dure and Criminalistics.
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проблем протидії злочинам  
у сфері правосуддя, яке відбу-
вається не тільки на теоретич-
ному рівні (розділ 1), але й на 
рівні правової політики (роз-
діл 2), кримінального права 
(розділ 3) та криміналістики 
(розділ 4). Наслідком подібної 
структури монографії є всебіч-
не осмислення досліджуваного 
явища, що дозволяє казати про 
наукову обґрунтованість отри-
маних результатів.

У першому розділі праці  
М. В. Шепітько звертається до 
філософсько-правових джерел – 
праць тих філософів права, які 
присвячено дослідженню фе-
номену правосуддя та обґрун-
тування діяльності органів, що 
його здійснюють, їх завдань та 
мети, а також необхідності за-
хисту такої сфери з боку сус- 
пільства (с. 7). Так, у моногра-
фії аналізуються погляди на 
правосуддя античних філософів 
(Сократа, Цицерона – с. 10, 11), 
мислителів доби Середньовіччя 
(Августин, с. 13), Відроджен-
ня та Реформації (Н. Макіавел-
лі, М. Лютер, с. 14). При цьо-
му акцент робиться на певному 
правовому синкретизмі, коли 
існування абсолютної влади 
вказувало на неможливість від-
межування суду та його функ-
ції від влади монарха та церк- 
ви. Після цього, продовжуючи 
дотримуватися хронологічного 
принципу викладення матеріа-
лу, М. В. Шепітько переходить 
до аналізу поглядів правників 

Нового часу: Г. Гроція, Т. Гобб-
са, Д. Локка, Ш. Л. Монтеск’є, 
Ч. Беккаріа та ін. (с.15-25), де 
проводить оригінальні парале-
лі між філософськими посту-
латами зазначених авторів та 
положеннями діючого законо-
давства України. Після викла-
дення поглядів на проблеми 
здійснення правосуддя пред-
ставників Німецької класичної 
філософії (І. Кант, Г. Гегель,) 
автор розглядає сучасні – віт- 
чизняні і зарубіжні – філософ-
сько-правові підходи до осмис-
лення судової діяльності. Так, 
на думку М. В. Шепітька, у цьо-
му ракурсі заслуговує на увагу 
включення у сферу правосуддя 
здійснення судового контролю 
за конституційністю законів, 
що було предметом дискусії між 
такими видатними правниками 
як Г. Кельзен і К. Шмітт (с. 29). 
Слід зауважити, що ця пробле-
ма є надзвичайно актуальною і 
для України, а саме в розрізі су-
перечок про те, чи слід відно-
сити до правосуддя діяльність 
суддів КСУ, від чого залежить 
і кваліфікація їх дій у разі вчи-
нення ними злочину (у подаль-
шому до цієї проблеми зверта-
ється і сам автор – с. 228 і далі). 
Після цього М. В. Шепітько пе-
реходить до аналізу здобутків 
вітчизняної філософії права в 
сфері осмислення правосуддя 
(В. С. Бігун, С. П. Погребняк, 
О. В. Стовба, А. М. Бернюков,  
С. П. Рабінович), та вивчен-
ня протидії його здійсненню 
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8 (С. П. Головатий, В. К. Грищук),  
наслідком чого є авторське 
твердження, що вчинення зло-
чинів проти правосуддя обумов-
лено недотриманням принци-
пів юридичної відповідальності 
органами, які здійснюють пра-
восуддя (с. 31). В підсумку хар-
ківський вчений доходить до те-
оретичного висновку про те, що 
правосуддя змінюється в залеж-
ності від форми посягання на 
його здійснення, що виражаєть-
ся в появі нових форм здійснен-
ня правосуддя, процедур поза 
здійсненням правосуддя, поя-
вою нових захисних механізмів 
у сфері здійснення правосуддя 
та ін. (с. 36). В практичній же 
площині М. В. Шепітько вказує 
на наявну необхідність перегля-
ду системи злочинів проти пра-
восуддя, що дозволить встано-
вити їх оптимальну кількість 
та формулювання диспозиції 
норм, що дозволяють охороня-
ти суспільство від посягань на 
правосуддя (с. 37).

Як вже було зазначено, до-
сліджувана проблема осмислю-
ється автором не тільки на фі-
лософсько-правовому, але й на 
історичному рівні (с. 38-106). 
Проведене дослідження дозво-
ляє М. В. Шепітька обґрунтова-
но стверджувати про існування 
історичної мапи злочинів, про-
ступків, та провинностей про-
ти правосуддя, яка побудована 
в залежності від стадії вчинен-
ня правопорушення та первин-
ної можливості їх учинення 

(с. 100). Це правопорушення, 
пов’язані із 1) стадією реєстра-
ції злочинів, 2) стадією досудо-
вого розслідування, 3) стадією 
судового розгляду та 4) вико-
нання судових рішень. В свою 
чергу, вивчення соціологічно-
го та юридико-психологічного 
підґрунтя формування системи 
протидії злочинам у сфері пра-
восуддя дозволяє автору дійти  
висновку, що ці суспільно небез-
печні діяння мають розглядати-
ся через наявність конфліктних 
ситуацій під час вирішення спо-
ру, засудження особи або вико-
нання судового рішення/пока-
рання, які супроводжуються 
емоціями та почуттями, які 
формують мотиви і мету відпо-
відних злочинів (с. 144).

Достатньо новим і оригіналь-
ним для вітчизняної правової на-
уки явищем є спроба автора до-
слідити феномен кримінальної 
політки з протидії злочинам у 
сфері правосуддя. М. В. Шепіть-
ко розкриває поняття, види та 
функції кримінальної політики 
(с. 146-165), форми реалізації 
кримінальної політики з проти-
дії злочинам у сфері правосуддя 
(с. 165-181) та ін. Зокрема, слід 
звернути увагу на авторську де-
фініцію кримінальної політики 
з протидії злочинам у сфері пра-
восуддя, що являє собою сферу 
знань про причини та наслід-
ки вчинення злочинів у сфері 
правосуддя, яка спрямована на 
стратегічну протидію таким 
злочинам засобами державно-
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го та громадського впливу через 
системне реформування кримі-
нальної юстиції на віддалену 
перспективу (с. 166)1.

У третьому розділі автор  
досліджує кримінально-право-
ві засоби в системі протидії зло-
чинам у сфері правосуддя. Для 
цього М. В. Шепітько аналізує 
злочини у сфері правосуддя як ін-
ститут кримінального права, по-
няття та родовий об’єкт злочинів 
у сфері правосуддя, класифіка-
цію злочинів у сфері правосуддя 
(в т. ч. за іноземним законодав-
ством), а також проблеми імпле-
ментації міжнародно-правових 
актів та її вплив на формування 
норм, що містять склади злочи-
нів у сфері правосуддя (с. 188-
309). В ході дослідження автор 
доходить до необхідності ви- 
членування субінститутів в ме-
жах злочинів у сфері правосуддя 
(с. 202), формулює типове визна-
чення злочину проти правосуддя 
як «умисної активної поведінки 
учасника судочинства (прова-
дження) або іншої зацікавленої 
особи спрямованої на унемож-
ливлення здійснення правосуд-
дя шляхом насильства, обма-
ну або іншим способом» (с. 244), 
дає авторську класифікацію зло-
чинів проти правосуддя в залеж-
ності від обстановки їх учинення 
1 Щоправда з стилістичної точки зору слід 
вказати, що більш вдалим було б формулю-
вання коли у дефініції замість «яка спрямо-
вана..» було б зазначено «які спрямовані…», 
оскільки на стратегічну протидію злочинам 
спрямована не сама сфера, а ті знання, які її 
наповнюють. 

(с. 282) та ін.
Криміналістичні засоби в сис-

темі протидії злочинам у сфе-
рі правосуддя автор досліджує 
у четвертому розділі моногра-
фії. Насамперед на увагу за-
слуговують розвідки у галу-
зі тактико-криміналістичних та  
методичних засобів у системі 
протидії злочинам у сфері право-
суддя, зокрема осмислення ти-
пових слідчих ситуацій (с. 351-
354), а також автоматизованих 
систем, що сприяють протидії 
злочинам у сфері правосуддя, 
наприклад автоматизованих ро-
бочих місць учасників кримі-
нального провадження (с. 369  
і далі).

Переходячи до загальної оцін-
ки рецензованої роботи слід від-
значити безумовну актуальність 
дослідження. Адже необхідність 
забезпечення незалежності судо-
вої влади з одного боку, і проти- 
дії зловживанням у цій сфері –  
з іншого, тягне за собою необхід-
ність як практичного, так і тео- 
ретичного осмислення засобів 
дотримання балансу між зазна-
ченими факторами. Також пе-
ревагою монографії М. В. Ше-
пітька є і комплексний підхід 
до вивчення проблем проти-
дії злочинності у сфері право-
суддя, коли автор поєднує з 
одного боку, теоретико-мето-
дологічний інструментарій фі-
лософії права, історії держави 
і права, а з іншого – досягнен-
ня кримінального права і кри-
міналістики. Цікавою є також 
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порівняльно-правового аналізу 
як у синхронічній, так і у діах-
ронічній перспективах, що доз-
воляє виокремити як історичні 
закономірності існування дослі-
джуваного явища, так і конкрет- 
ну специфіку сучасного кримі-
нально-правового регулювання 
у сфері протидії злочинам про-
ти правосуддя.

Разом з цим слід зверну-
ти увагу і на деякі недоліки, а 
також дискусійні, спірні пи-
тання рецензованої роботи. 
Насамперед це певна фрагмен-
тарність огляду джерел з фі-
лософії права. Так, у ході роз-
гляду античних підходів до 
правосуддя автор обмежуєть-
ся лише поглядами Сократа та 
Цицерона, хоча значну увагу 
цим питанням приділяли такі 
видатні мислителі як Платон, 
Аристотель, Сенека та ін. Ана-
логічним чином під час аналі-
зу середньовічних поглядів на 
правосуддя навіть не згадуєть-
ся Фома Аквінський, хоча саме 
він актуалізував зазначене пи-
тання у політико-правовій дум-
ці Середньовіччя, зокрема шля-
хом написання коментарю до 
Аристотелевої «Політики». Під 
час викладу сучасних поглядів 
на проблеми правосуддя зовсім 
не згадується така значна фі-
гура як англійський правник 
Г. Л. А. Харт, хоча саме його 
концепція судової свободи дій  
у т.зв. «складних справах» здат-
на дати філософсько-правовий 

інструментарій для того, щоб 
відрізнити суддівське свавілля 
(як один з найбільш поширених 
видів злочинів проти правосуд-
дя) від судової дискреції як не-
обхідної компоненти діяльності 
судді. Так само залишаються 
поза увагою автора погляди ви-
датного американського філосо-
фа права Р. Дворкіна, зокрема 
його широко відома концепція 
«судді-Геркулеса», який, буду-
чи наділений надзвичайним ро-
зумом та владою, не чинить сва-
вілля, а виявляє відповідність 
обставин справи не тільки пев-
ним нормам, але й принципам –  
реальним засадам політичної 
моралі, що діють у даній пра-
вовій системі, оскільки в ми-
нулому були обґрунтовані Кон-
ституцією, текстами законів та 
судовою практикою. Видаєть-
ся, що аналіз зазначених по-
глядів був би надзвичайно ак-
туальним у світлі тлумачення 
положень ст. 8 Конституції Ук- 
раїни (принципу верховенства 
права) та можливості судді вий-
ти за межі позитивно-право-
вої норми задля дотримання не 
тільки «букви», але й «духу» 
закону (як це відбувалося у Вер-
ховному суді України у 2004 р. 
під час вирішення питання про 
проведення третього туру вибо-
рів Президента України). Адже 
вироблення чітких критеріїв 
відмінностей між судовою дис-
крецією і судовим свавіллям як 
раз і є тим, надзвичайно важ-
ливим завданням, виконання 
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якого дозволило б ефективно 
протидіяти посяганням на пра-
восуддя як з боку тих, хто праг-
не звести нанівець незалеж-
ність судової влади, так і тих, 
хто прагне зловживати нею. 

Переходячи до практичних 
зауважень, слід зазначити, що у 
світлі статей 345, 347, 348 Кри-
мінального кодексу України ви-
кликає сумніви зазначена авто-
ром необхідність включення до 
КК України таких складів зло-
чинів як «Погроза або насиль-
ство щодо слідчого або проку-
рора», «Умисне знищення або 
пошкодження майна слідчо-
го або прокурора», «Посяган-
ня на життя слідчого або про-
курора», оскільки це призведе 
до дублікації складів таких зло-
чинів. Окрім того, треба заува-
жити, що зазначене посягання 
може мати місце на стадії досу-
дового розслідування чи взага-
лі до відкриття кримінального 
провадження, коли про право-
суддя ще не йдеться взагалі. Та-
кож, дискусійним видається і 
авторське твердження про необ-
хідність розгляду питання щодо 
створення в Україні Спеціалізо-
ваного суду з розгляду кримі-

нальних справ щодо злочинів 
проти правосуддя. Адже подібні 
функції має виконувати Анти-
корупційний суд України, який 
наразі намагаються створити. 
Окрім того здається, що запро-
понована спеціалізація є занад-
то вузькою, внаслідок чого ор-
ганізаційно-фінансові витрати 
на такий суд не будуть виправ-
дані внаслідок вельми незнач-
ного навантаження на суддів.

Разом з тим зазначені заува-
ження та дискусійні момен-
ти не змінюють загального по-
зитивного враження від роботи 
харківського вченого. Зважа-
ючи на значущість порушеної 
теми і коло питань, яких торка-
ється рецензована монографія, 
можна дійти висновку, що кни-
га М. В. Шепітька, безумовно, є 
комплексним дослідженням, ак-
туальним для вітчизняної пра-
вової науки, порушує коло важ-
ливих питань і знаходиться в 
тренді новітніх тенденцій су-
часного правознавства.

Доктор юридичних наук,
адвокат Харківської обласної  

колегії адвокатів 
О. В.  Стовба
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