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TO THE READER
The seventeenth issue of the journal “A First Printed Criminalist” was
prepared for publishing during historical events, connected with foundation
of United Orthodox Church and accordance of Tomos as an important step
to the real independence of Ukraine. The striving for progressive changes in
the state is confirmed by the trends to the constitutional fixation of the course
to European Union and North Atlantic Alliance.
This issue of the Journal covers researches prepared by representatives of
different scientific schools from Israel, Latvia, Lithuania and Ukraine. This
issue is formed under the following headings: Criminal Law and Procedure
Issues, Criminal Investigation, Criminalistic Tactics Issues, Forensic Examination, Anthology of Criminalistics, Portrait Gallery of the Famous Criminalists, Criminal Cases Study, Research Events, and Our Partners.
Authors are paid attention to the different problems of theory and practice
of Criminal Law and Procedure, Criminalistics and Forensic Sciences in their
scientific articles. Some papers are generated significant interest in Criminal Law and Procedure problems – “Criminal Liability of Judges for the Delivery of a Knowingly Unfair Judgment in the Light of Fair Trial Standards”
(S. Khyliuk, Ukraine), “Political and Legal Visions of Infiltration to Private
Communication” (O. Bilichak, Ukraine), “Сounteraction to Disclosure of Information on Pretrial Investigation by Criminal Law and Procedure Measures” (M. Shepitko, Ukraine). “Criminal Investigation” heading is included article “Investigation of Murders Committed with Goal to Alienation
of Property: Forming of Typical Tactical Operations” (V. Sukhodubov,
Ukraine). “Criminalistic Tactics Issues” heading proposed to the reader article “Peculiarities of the Tactics of Questioning in the Criminal Procedure in
Latvia” (V. Terehovičs, E. Nimande, Latvia). Article “Homemade and “Ghost”
M-16 Assault Rifles – the Constructions and Identification as Homemade”
(P. Giverts, Israel) is devoted to the problems of Forensic Examination.
It will be useful for the reader to pay attention to the heading “Criminal Cases Study”. It is included International Criminal Court’ Report on Preliminary Examination Activities 2018 (the Hague) about results of preliminary examination of the situation in Ukraine – Maidan, Crimea and Eastern
Ukraine’ events.
Gerhard O. W. Mueller’s article “To the Memory of Ernst Seelig” is published under the heading “Anthology of Criminalistics” (translation is prepared by S. Nezhurbida, Ukraine). At first this article was printed in English in Journal of Criminal Law and Criminology (1957). It is devoted to the
life and scientific activity of famous Austrian scientist E. Seelig. “Portrait
Gallery of the Famous Criminalists” heading contains information about famous American criminalist and forensic scientist Albert Sherman Osborn
(M. Shepitko, Ukraine).
The Journal is informed reader about scientific and practical events: the
ANZFSS 24th International Symposium on the Forensic Sciences (9-13 September 2018, Perth, Western Australia), 14 International Congress “Criminalistics
and Forensic Expertology: Science, Studies, Practice” (13-15 September 2018,
Odessa, Ukraine), X Symposium of Cuban Criminalistics Techniques “TECNICRIM – 2018” and III Meeting on Biometric Identification (18-20 September
2018, Havana, Cuba), International Scientific and Practical Conference “Topical Problems of Forensic Examination and Criminalistics” (10-11 October 2018,
Kharkiv, Ukraine) and XX International Congress of Judicial Graphology “Criminalistic and Judicial Graphology” (15-17 November 2018, Naples, Italy).
The Journal is published for researchers, professors, postgraduates, law
schools students as well as for investigators, prosecutors, judges, experts, defense attorneys and other representatives of the legal profession.
The Editorial Board of the Journal “A First Printed Criminalist” would
like to thank all those, who helped to get this issue ready for printing.
Head of the Editorial Board,
Chief Editor, V. Shepitko
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ДО ЧИТАЧА
Пропонований випуск журналу «Криміналіст першодрукований»
№ 17 був підготовлений в період історичних подій, пов’язаних зі створенням єдиної української православної церкви і наданням Томосу –
важливого кроку до реальної незалежності України. Прагнення до прогресивних змін у державі підтверджується тенденціями до конституційного закріплення курсу на європейську і євроатлантичну інтеграцію.
До цього номеру журналу для опублікування надали матеріали представники наукових шкіл з різних країн: Ізраїлю, Латвії, Литви, України. Даний випуск журналу складається з таких рубрик: «Проблеми кримінального права та процесу», «Розслідування злочинів», «Проблеми
криміналістичної тактики», «Судова експертиза», «Антологія криміналістики», «Портретна галерея видатних криміналістів», «Слідча та судова практика», «Науково-практичні заходи», «Наші партнери».
У своїх статтях автори звертаються до різних проблем теорії та
практики кримінального права та процесу, криміналістики, судової
експертизи. Значний інтерес являють роботи, що присвячені розгляду кримінально-правових та процесуальних проблем – наукові статті: «Кримінальна відповідальність за постановлення завідомо неправосудного судового рішення в світлі стандартів права на справедливий суд
(С. В. Хилюк, Україна), «Політико-правові аспекти втручання в приватне спілкування» (О. А. Білічак, Україна), «Протидія розголошенню даних досудового розслідування кримінально-правовими та процесуальними засобами» (М. В. Шепітько, Україна). У рубриці «Розслідування
злочинів» розміщено статтю «Розслідування вбивств, учинених з метою
відчуження житла: побудова типових тактичних операцій» (В. С. Суходубов, Україна). У межах рубрики «Проблеми криміналістичної тактики» увазі читача пропонується стаття «Особливості тактики опитування
у кримінальному процесі Латвії» (В. М. Терехович, Е. В. Німанде, Латвія). До проблем судової експертизи звернена стаття «Саморобні та «примарні» штурмові гвинтівки М-16 – конструкції та встановлення належності до саморобної зброї» (П. Гіверц, Ізраїль).
Слід звернути увагу читача на те, що на сторінках журналу в рубриці
«Слідча та судова практика» розміщено Звіт Міжнародного Кримінального Суду (Гаага) про дії з попереднього розслідування відносно ситуації в Україні (2018).
У рубриці «Антологія криміналістики» пропоновано стаття «Пам’яті
Ернста Зеєліга» (опублікована на англійській мові, 1957) про життя та наукову діяльність відомого австрійського вченого Е. Зеєліга, переклад підготовлено – С. І. Нежурбідою (Україна). У «Портретній галереї видатних
криміналістів» публікуються відомості про знаного американського криміналіста та судового експерта Альберта Шермана Осборна (М. Шепітько,
Україна).
Журнал також інформує читача про наукові події та проведення
науково-практичних заходів: 24-го Міжнародного Симпозіуму з Судових Наук Австралійського та Новозеландського товариств судових наук
(9-13 вересня 2018, Перт, Західна Австралія), 14-го Міжнародного конгресу «Криміналістика та судова експертологія: наука, навчання, практика» (13-15 вересня 2018, Одеса, Україна), X Симпозіуму Кубинської
Криміналістичної Техніки «Технікрим–2018» та III Зустрічі з Біометричної Ідентифікації (18-20 вересня 2018, Гавана, Куба), Міжнародної Науково-практичної Конференції «Актуальні Проблеми Судової
Експертизи та Криміналістики» (10-11 жовтня 2018, Харків, Україна),
ХХ Міжнародного Конгресу з Судової Графології «Криміналістика та
Судова Графологія» (15-17 листопада 2018, Неаполь, Італія).
Журнал розраховано на наукових співробітників, викладачів, аспірантів, студентів юридичних навчальних закладів, а також слідчих, прокурорів, суддів, експертів, адвокатів та інших представників правозастосування.
Редакційна рада журналу «Криміналіст першодрукований» вдячна
всім хто надав допомогу при його підготовці до друку.
Голова редакційної ради,
головний редактор В. Ю. Шепітько
Frühdruck Kriminalist № 17/2018
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Предлагаемый выпуск журнала «Криминалист первопечатный» № 17
был подготовлен в период исторических событий, связанных с созданием
единой украинской православной церкви и предоставлением Томоса – важного шага к реальной независимости Украины. Стремление к прогрессивным
изменениям в государстве подтверждаются тенденциями к конституционному закреплению курса на европейскую и евроатлантическую интеграцию.
В этот номер журнала для опубликования предоставили материалы
представители научных школ из различных стран: Израиля, Латвии, Литвы, Украины. Данный выпуск журнала состоит из следующих рубрик:
«Проблемы уголовного права и процесса», «Расследование преступлений»,
«Проблемы криминалистической тактики», «Судебная экспертиза», «Антология криминалистики», «Портретная галерея выдающихся криминалистов», «Следственная и судебная практика», «Научно-практические мероприятия», «Наши партнеры».
В своих статьях авторы обращаются к различным проблемам теории
и практики уголовного права и процесса, криминалистики и судебной экспертизы. Значительный интерес представляют работы, посвященные рассмотрению уголовно-правовых и процессуальных проблем – научные
статьи: «Уголовная ответственность за постановление заведомо неправосудного судебного решения в свете стандартов права на справедливый суд»
(С. В. Хилюк, Украина), «Политико-правовые аспекты вмешательства
в частное общение» (О. А. Биличак, Украина), «Противодействие разглашению данных досудебного расследования уголовно-правовыми и процессуальными средствами» (М. В. Шепитько, Украина). В рубрике «Расследование
преступлений» размещена статья «Расследование убийств, совершенных с
целью отчуждения жилища: построение типовых тактических операций»
(В. С. Суходубов, Украина). В рамках рубрики «Проблемы криминалистической тактики» вниманию читателя предлагается статья «Особенности
тактики опроса в уголовном процессе Латвии» (В. Н. Терехович, Э. В. Ниманде, Латвия). К проблемам судебной экспертизы обращена статья «Самодельные и «призрачные» штурмовые винтовки М-16 – конструкции и установление принадлежности к самодельному оружию» (П. Гиверц, Израиль).
Следует обратить внимание читателя на то, что на страницах журнала
в рубрике «Следственная и судебная практика» размещен Отчет Международного Уголовного Суда (Гаага) о действиях по предварительному расследованию относительно ситуации в Украине (2018).
В рубрике «Антология криминалистики» предоставлена статья Г. Мюллера «Памяти Эрнста Зэелига» (опубликована на английском языке, 1957)
о жизни и научной деятельности известного австрийского ученого Э. Зэелига, перевод подготовлен – С. И. Нежурбидой (Украина). В «Портретной
галерее выдающихся криминалистов» публикуются сведения об известном
американском криминалисте и судебном эксперте Альберте Шермане Осборне (М. Шепитько, Украина).
Журнал так же информирует читателя о научных событиях и проведении научно-практических мероприятий: 24-го Международного Симпозиума
по Судебным Наукам Австралийского и Новозеландского Обществ Судебных
Наук (9-13 сентября 2018, Перт, Западная Австралия), 14-го Международного Конгресса «Криминалистика и Судебная Экспертология: Наука, Обучение, Практика» (13-15 сентября 2018, Одесса, Украина), X Симпозиума Кубинской Криминалистической Техники «Техникрим–2018» и III Встрече по
Биометрической Идентификации (18-20 сентября 2018, Гавана, Куба), Международной Научно-практической Конференции «Актуальные Проблемы
Судебной Экспертизы и Криминалистики» (10-11 октября 2018, Харьков,
Украина), ХХ Международного Конгресса по Судебной Графологии «Криминалистика и Судебная Графология» (15-17 ноября 2018, Неаполь, Италия).
Журнал рассчитан на научных сотрудников, преподавателей, аспирантов, студентов юридических учебных заведений, а также следователей, прокуроров, судей, экспертов, адвокатов и иных представителей правоприменения.
Редакционный совет журнала «Криминалист первопечатный» благодарит всех, кто оказывает помощь при его подготовке к печати.
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ПРОБЛЕМИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА
ТА ПРОЦЕСУ
CRIMINAL LIABILITY OF JUDGES
FOR THE DELIVERY OF A KNOWINGLY
UNFAIR JUDGMENT IN THE LIGHT
OF FAIR TRIAL STANDARDS*
Svitlana KHYLIUK
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Rights at Ukrainian Catholic University (Ukraine)**

Abstract
The article examines the “touch points” between fair trial standards provided by
the European Convention on Human Rights and legal provision on criminal liability of
judges for the delivery of unfair judgments under Ukrainian criminal law.
The author analyzes whether Article 375 of the Criminal Code of Ukraine on delivery of unfair judgments violates judicial independence guaranteed by § 1 Article 6 of
the Convention. ECtHR case-law in conjunction with Recommendation of the Committee of Ministers of the Council of Europe and conclusions of the Venice Commission give
the author grounds to conclude that relevant criminal law provision is in a line with the
European standards of the judicial independence. The article deals with the issue how
to use the ECtHR doctrine of arbitrary judicial decisions on the national level. The author suggests that the key essence of the concepts of unfair judgment in the Ukrainian
criminal law and arbitrary judicial decision under ECtHR case-law is the same. Finally,
the author argues that not following international standards on human rights, by itself,
does not render judgment of national court unfair, therefore such actions of judge does
not trigger criminal liability.
Key words. Unfair judgment, judicial independence, criminal liability of judge, fair
trial, Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms.

Вступ
Створення судової системи,
яка гарантуватиме не теоретичне та ілюзорне, а реальне та

ефективне право на справедливий суд є завданням номер один
на порядку денному в Україні. Підтвердження цього зна-

Кримінальна відповідальність за постановлення завідомо неправосудного судового рішення
в світлі стандартів права на справделивий суд.
**
Хилюк Світлана Володимирівна – кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри
теорії права та прав людини, керівниця магістерської програми з прав людини Українського
католицького університету (Україна).
*
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Про стан забезпечення незалежності суддів в Україні: щорічна доповідь за 2017 рік /
Вища рада правосуддя. Київ, 2018. 227 с.
2
Report on judicial independence and impartiality in the Council of Europe member States in
2017, prepared by the Bureau of the CCJE. URL:
https://rm.coe.int/2017-report-situation-ofjudgesin-member-states/1680786ae1 (дата звернення
26 грудня 2018); European judicial systems. Efficiency and quality of justice // CEPEJ Studies. –
2018. – No. 26. URL: https://rm.coe.int/rapportavec-couv-18-09-2018-en/16808def9c (дата
звернення 26 жовтня 2018).
3
Верховна Рада України, Закон України «Про
забезпечення права на справедливий суд» від
12 лютого 2015 року № 192-VIII. URL: http://
zakon.rada.gov.ua/laws/show/192-19 (дата
звернення 26 жовтня 2018).
4
Кореняк В. К. Стаття 375 Кримінального кодексу: реалії та перспективи застосування. Аналітичний звіт, підготований в рамках Програми
реформування сектору юстиції «Нове правосуддя» USAID. URL: https://newjustice.org.ua/wpcontent/uploads/2017/09/NJ_Report_CC375_Koreniak_UKR.pdf (дата звернення 26 грудня 2018).
5
Рада Європи, Конвенція про захист прав
людини та основоположних свобод від
1

венції) та матеріально-правових
питань кримінальної відповідальності за постановлення завідомо неправосудного судового
рішення6 в Україні, передбаченої у ст. 375 Кримінального кодексу України (надалі – КК)7.
Питання кримінальної відповідальності за вчинення злочину, передбаченого ст. 375 КК, в
останні роки належить до категорії популярних в українській
кримінально-правовій науці.
Свою позицію щодо доцільності існування вказаного положення в КК, змісту окремих
ознак цього складу злочину,
розмежування його з іншими
складами злочинів висловили
П. П. Андрушко, В. І. Борисов,
С. Є. Дідик, О. О. Дудоров,
В. М. Єднак, Н. Д. Кваснєвська,
О. В. Капліна, О. М. Овчаренко,
Л. М. Палюх, М. С. Пономарьова, В. І. Тютюгін та інші8. На
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ходимо у: (а) змісті та самому
факті появи першої Щорічної
доповіді про стан забезпечення незалежності суддів в Україні Вищої ради правосуддя1;
(б) висновках міжнародних інституцій2; (в) прийнятті Закону України «Про забезпечення
права на справедливий суд»3;
(г) статистичних даних про рівень довіри до суду4 тощо. Розуміючи складність та комплексність такого завдання, у цій
роботі пропоную зупинитися
лише на одному аспекті, а саме
проаналізувати «точки дотику»
стандартів ст. 6 Конвенції про
захист прав людини та основоположних свобод5 (надалі – Кон-

04.11.1950. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/
show/995_004 (дата звернення 26 жовтня 2018).
6
Під судовим рішенням у цій статті розуміється вирок, рішення, ухвала або постанова
суду у відповідності до ст. 375 КК України.
7
Верховна Рада України, Кримінальний кодекс України, 05.04.2001, № 2341-III. URL:
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/234114#n2681 (дата звернення 26 жовтня 2018).
8
Андрушко П. П. Проблемні питання кримінальної відповідальності судді (суддів)
за постановлення завідомо неправосудного
рішення та підстав і порядку повідомлення
судді про підозру у вчиненні злочину, склад
якого передбачений ст. 375 КК. Часопис цивільного і кримінального судочинства. 2015.
№ 4(25). С. 73-115; Злочини проти правосуддя : навч. посіб. / за заг. ред. проф. В. І. Борисова, проф. В. І. Тютюгіна. Харків, 2011. 155 с.;
Дідик С. Є. Кримінально-правова охорона
Le Criminaliste Premier Imprimeur № 17/2018
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необхідність імплементації міжнародно-правових актів, в т.ч. й
Конвенції, у законодавчі положення, що передбачають склади злочинів у сфері правосуддя,
вказує М. В. Шепітько1. Попри
те, що ст. 6 Конвенції в окремих
з цих публікацій згадують, все
ж питання системного зв’язку
стандартів Конвенції та кримінально-правових положень деправосуддя від незаконних діянь судді як
спеціального суб’єкта злочину: дис. …
канд. юрид. наук: 12.00.08. Київ, 2009.
207 с.; Дудоров О. О., Палюх Л. М. Проблеми кримінально-правової характеристики злочину, передбаченого ст. 375 КК
України. Вісник асоціації кримінального
права України. 2016. №1 (6). С. 280-328.
Квасневська Н. Д. Кримінальна відповідальність судді за неправосуддя в Україні :
монографія. Київ, 2010. 192 с.; Лемешко
О. М., Овчаренко О. М. Притягнення суддів до кримінальної відповідальності: окремі проблеми. Вісник Верховного Суду
України. 2010. № 7. С. 35–42; Погорецький М. А. Притягнення суддів до кримінальної відповідальності за ст. 375 КК
України: проблемні питання матеріального та процесуального права. Вісник
кримінального судочинства. 2015. № 2.
С. 223-234; Пономарьова М. С. Кримінально-правова характеристика складу
злочину постановлення суддею (суддями)
завідомо неправосудного вироку, рішення,
ухвали або постанови: дис. …канд. юрид.
наук: 12.00.08. Київ, 2018. 221 с.; Тютюгін В. І., Капліна О. В., Тітко І. А. Постановлення суддею завідомо неправосудного вироку, рішення, ухвали або постанови:
окремі аспекти застосування ст. 375 Кримінального кодексу України. Вісник Верховного Суду України. 2012. № 2(138).
С. 42-48.
1
Шепітько М. В. Злочини у сфері правосуддя: еволюція поглядів та наукові підходи до
формування засобів протидії: монографія.
Харків: Право, 2018. С. 295-308. 408 с.
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тально не аналізуються. З іншого боку, ще більша кількість
публікацій присвячена стандартам ст. 6 Конвенції, які також
досліджуються без прив’язки до національного матеріального кримінального права2.
Відтак метою цієї статті є відповісти на такі запитання: (1)
чи узгоджується зі стандартам незалежності та безсторонності суду встановлення кримінальної відповідальності за
постановлення завідомо неправосудного судового рішення; (2) як враховувати практику Європейського суду з прав
людини (надалі – ЄСПЛ) щодо
права на справедливий суд у
застосуванні ст. 375 КК; (3) чи
неврахування стандартів прав
людини, передбачених Конвенцією, у судовому рішенні
свідчить про неправосудність
останнього.

Віткаускас Д., Диков Г. Захист права
на справедливий суд відповідно до європейської конвенції з прав людини: посібник для юристів (2-ге вид.). Рада Європи, 2018. 188 с.; Шевчук С. Судовий
захист прав людини: Практика Європейського суду з прав людини у контексті західної правової традиції. Реферат, 2007.
848 с.; Трегубов Е. Л. Право на справедливий суд в практиці Європейського суду
з прав людини. Форум права. 2010. № 1.
С. 358–363 URL: http://www.nbuv.gov.
ua/e-journals/FP/2010-1/10telzpl.pdf (дата
звернення 26.10.2018); Гриценко І., Погорецький М. Право на справедливий суд.
Вісник Київського національного університету ім. Т. Шевченка. Юридичні науки.
2012. Вип. 91. С. 4-7.
2
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ECtHR [GC], Denisov v. Ukraine, 25.09.2018,
аpplication no. 76639/11, 2018, § 61.
2
ECtHR [GC], Denisov v. Ukraine, 25.09.2018,
аpplication no. 76639/11, 2018, § 61.
1

зовнішній вплив на суд, який
може поставити під сумнів його
безсторонність.
Оскільки ще з часів справи
Golder v. United Kingdom (1975)
ЄСПЛ визнав, що Конвенція не
діє у вакуумі та повинна тлумачитись у відповідності з міжнародним правом та так званим
«м’яким правом» (soft law)3,
то для з’ясування змісту стандартів незалежності та безсторонності суду в контексті кримінальної
відповідальності
суддів варто звернутися до міжнародно-правових актів, в першу чергу тих, що приймаються
в рамках Ради Європи. Щодо
стандартів незалежності суддів варто згадати, щонайменше, два документи: (а) Рекомендацію Комітету Міністрів
Ради Європи CM/Rec(2010)12,
§ 68 якої передбачає, що «тлумачення закону, оцінка фактів та
доказів, здійснювана суддями
під час розгляду справи, не може
бути кримінально-караною, за
винятком випадків злого умислу»4; (б) Велику Хартію Суддів
(основоположні принципи), де
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Кримінальна відповідальність
за постановлення завідомо
неправосудного рішення
та вимога щодо незалежності
та неупередженості суду
Необхідно зазначити, що
мені не вдалося знайти рішення ЄСПЛ, в якому б чітко та однозначно було дано відповідь
на поставлене питання. Разом з
тим, сформульовані ЄСПЛ правові позиції щодо стандартів
права на справедливий суд дають інструментарій для його
вирішення. Частина 1 ст. 6 гарантує право на розгляд справи незалежним та безстороннім
судом. Велика палата ЄСПЛ у
рішенні Denisov v. Ukraine від
25.09.2018 року вкотре наголосила, що у визначенні, чи є суд
незалежним враховується, з-поміж іншого, чи наявні гарантії
від зовнішнього впливу1. У цьому ж рішенні було повторене
усталене визначення безсторонності суду через суб’єктивний
та об’єктивний тести, останній
передбачає встановлення, чи
є достатні інституційні гарантії, що виключають легітимні
сумніви в безсторонності суду2.
Відтак належить з’ясувати, чи
слід розглядати встановлення кримінальної відповідальності за постановлення суддею
завідомо неправосудного судового рішення як неналежний

Is the ECHR facing an existential crisis?
Speech delivered by Paulo Pinto de Albuquerque
(Judge at the European Court of Human Rights)
at the Mansfield College, Oxford 28 April
2017. URL: https://www.law.ox.ac.uk/sites/
files/oxlaw/pinto_opening_presentation_2017.
pdf (дата звернення 26 жовтня 2018).
4
Recommendation CM/Rec(2010)12 of the
Committee of Ministers to member states on
judges: independence, efficiency and responsibilities. URL: https://rm.coe.int/16807096c1
(дата звернення 26 жовтня 2018).
3
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у п. 20 закріплено, що «судді несуть кримінальну відповідальність згідно із загальним законодавством за скоєні злочини,
які не пов’язані з виконанням
професійних обов’язків. Судді
не несуть кримінальну відповідальність за ненавмисні помилки при виконанні своїх професійних обов’язків»1.
Крім того, заслуговує уваги
і той факт, що ЄСПЛ за період
2010-2017 року у понад 50 рішеннях покликався на висновки Європейської комісії «За демократію через право» (надалі –
Венеціанська комісія)2. Тому
цілком обґрунтованим є звернення до висновків цієї авторитетної установи для з’ясування
змісту європейських стандартів
незалежності суддів в контексті
кримінальної відповідальності
за постановлення неправосудного рішення. У першу чергу варто
згадати Аmicus Сuriae щодо кримінальної відповідальності суддів, підготований на запит Конституційного Суду Республіки
Молдови3. Венеціанська комі1
Documents of the Consultative Council of European Judges = Документи Консультативної
ради європейських суддів : [офіц. вид.] /
упоряд. А. О. Кавакін. Ін Юре, 2015. С. 22.
2
References to the work of the Venice Commission. URL: https://rm.coe.int/16807096c1
https://www.venice.coe.int/WebForms/
pages/?p=02_references&lang=EN#ECHR
(дата звернення 26 жовтня 2018).
3
Amicus Curiae Brief for the Constitutional Court
of Respublic Moldova on the Criminal Liability
of Judges adopted by the Venice Commission at
its 110th Plenary Session (Venice, 10-11 March
2017). URL: https://www.venice.coe.int/web-
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сія на підставі аналізу європейських стандартів, в т.ч. і практики ЄСПЛ, щодо незалежності
суддів дійшла висновку, що кримінальна відповідальність суддів може узгоджуватися з принципом незалежності, за умови,
що суддя діяв з прямим умислом
(в окремих випадках з необережністю), наголошуючи, що держава повинна знайти баланс між
функціональним імунітетом суддів та їх підзвітністю суспільству4.
Таким чином, встановлення
кримінальної відповідальності
за умисне постановлення суддею неправосудного рішення не
суперечить сучасним європейським стандартам незалежності суддів. Той факт, що існуючу
кримінально-правову заборону іноді намагаються використати для неналежного впливу
на суд5, не є вагомим аргументом для вилучення статті з тексту КК. Цю проблему слід вирішувати шляхом вдосконалення
кримінального процесуального
законодавства, в частині, що регулює відкриття провадження
та досудове слідство за ст. 375
КК 6. З матеріально-правової
forms/documents/?pdf=CDL-AD(2017)002-e
(дата звернення 26 жовтня 2018).
4
Там само. п. 53.
5
Про стан забезпечення незалежності суддів
в Україні: щорічна доповідь за 2017 рік /
Вища рада правосуддя. Київ. 2018. С. 160-162.
6
Кореняк В. К. Стаття 375 Кримінального кодексу: реалії та перспективи застосування.
Аналітичний звіт, підготований в рамках Програми реформування сектору юстиції «Нове
правосуддя» USAID. – 24.02.2017. URL: https://
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newjustice.org.ua/wp-content/uploads/2017/09/
NJ_Report_CC375_Koreniak_UKR.pdf (дата
звернення 26 жовтня 2018).
1
Venice Commission, Amicus Curiae Brief for
the Constitutional Court of Respublic Moldova on the Criminal Liability of Judges, adopted
at 110th Plenary Session (Venice, 10-11 March
2017), §47. URL: https://www.venice.coe.int/
webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2017)002e (дата звернення 26 жовтня 2018).
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Врахування практики ЄСПЛ
щодо права на справедливий
суд у застосуванні ст. 375 КК
Одним з ключових аргументів суддів у дискусіях навколо ст. 375 КК є невизначеність
поняття неправосудності судового рішення, а відтак можна
почути пропозиції про виключення відповідної статті з тексту КК. Щоправда, прихильники такого підходу забувають,
що це не призведе до повної декриміналізації діяння, з огляду на наявність інших кримінально-правових положень, які

встановлюють відповідальність
службових осіб, до яких належать і судді в Україні. Саме покликання на невизначеність цього кримінально-правого поняття
всупереч стандартам Конвенції лягли в основу конституційного подання Верховного Суду
України, але Конституційний
Суд відмовив у відкритті провадження, покликавшись на невідповідність подання вимогам
Конституції та непідвідомчість
Конституційному Суду України питань, порушених у поданні2. Більше того, суди розглядаючи кримінальні провадження
за ст. 375 КК також покликаються на відсутність законодавчого визначення неправосудного судового рішення, що слугує
однією з підстав винесення виправдальних вироків3.
Апелюючи до невизначеності
поняття неправосудне судове рішення, часто згадують про стандарти, закріплені у ст. 7 «Нема
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точки зору важливо, як слушно
наголошує Венеціанська комісія, покликаючись на рішення
ЄСПЛ, що «правові положення, які передбачають кримінальну відповідальність суддів
узгоджуються з вимогою незалежності та безсторонності суддів, якщо вони сформульовані
достатньо точно, щоб гарантувати незалежність та функціональний імунітет конкретного судді у здійсненні ним/нею
тлумачення закону, оцінюванні
фактів та доказів»1. А це підводить нас до другого питання.

Конституційний Суд України, Ухвала про
відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним поданням Верховного Суду України щодо офіційного тлумачення словосполучення «як
неправосудного», що міститься у частині
четвертій статті 62 Конституції України від
29.05.2017. Справа № 2-4/2017. URL: http://
zakon.rada.gov.ua/laws/show/v009u710-17
(дата звернення 26 жовтня 2018).
3
Онуфріївський районний суд Кіровоградської області, вирок від 02.05.2018, справа
№ 399/383/15-к. URL: http://www.reyestr.
court.gov.ua/Review/73745330 (дата звернення
24.12.2018); Київський районний суд м. Одеси,
вирок від 15.05.2017, cправа № 520/8135/15к. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/67024918 (дата звернення 26.10.2018).
2
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покарання без закону» Конвенції, які, з-поміж іншого, передбачають, що кримінально-правові положення про злочин та
покарання повинні бути чіткими та доступними, а їх застосування передбачуваним1. Однак, стандарти ст. 7 Конвенції
не вимагають абсолютної визначеності кримінально-правових
понять, натомість допускають
існування «сірих зон», які проясняються в ході судового тлумачення від справи до справи2.
ЄСПЛ визнає, що абсолютна
визначеність у кримінальному
праві неможлива, а тому загальні формулювання законодавчих
положень, які конкретизуються
в процесі правозастосування, не
визнаються нечіткими в розумінні Конвенції3. У визначенні,
чи було застосування певного
кримінально-правового положення передбачуваним, до уваги беруться не лише тексти нормативно-правових актів, але й
наявне судове та доктринальне
тлумачення, міжнародно-правові акти4 тощо. Тому факт наявності правових позицій ВерХилюк С. В. Правило nullum crimen sine lege
в інтерпретації Європейського суду з прав людини. Підприємництво, господарство і право.
2013. №4. С. 49.
2
Там само. С. 49-50.
3
Там само. С. 50.
4
Хилюк С. В. Lex stricta як складова принципу законності у кримінальному праві в інтерпретації Європейського суду з прав людини.
Часопис Академії адвокатури України. 2014.
Т. 7, № 3. С. 92-103. URL: http://nbuv.gov.ua/
UJRN/Chaau_2014_7_3_13 (дата звернення
26.10.2018).
1
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ховного Суду України5, Вищого
спеціалізованого суду з розгляду цивільних та кримінальних
справ6, судової практики, численних праць, що пропонують
доктринальне тлумачення аналізованого поняття, не дають
обґрунтованих підстав стверджувати про нечіткість та непередбачуваність застосування
положень ст. 375 КК відповідно
до стандартів Конвенції. Щодо
міжнародно-правових актів, то
саме практика ЄСПЛ з застосування §1 ст. 6 може допомогти у з’ясуванні змісту та обсягу
поняття неправосудне судове рішення, про що йтиметься далі.
Розглядаючи справи, що стосуються права на справедливий
суд, в окремих випадках ЄСПЛ
доходить висновку, що допущенні судом порушення сягнули рівня суддівського свавілля,
тобто, є настільки грубими, що,
по суті, правосуддя не відбувається. Дозволю собі ствердити, що поняття свавільного судового рішення в інтерпретації
ЄСПЛ є близьким за змістом до
поняття неправосудного судового рішення в інтерпретації Верховного Суду України. Відтак
практика ЄСПЛ може слугувати
Верховний Суд України, ухвала від
20.11.2014 р. у справі No 5-24кс14. URL: http://
www.reyestr.court.gov.ua/Review/42390313
(дата звернення 26.10.2018).
6
Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних та кримінальних справ, ухвала від 10.02.2015 р. у справі № 5-3448км14.
URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/
42766472 (дата звернення 26.10.2018).
5
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Gerards J. Margin of Appreciation and Incrementalism in the Case Law of the European
Court of Human Rights / Janneke Gerards // Human Rights Law Review. 2018. 18. P. 495–515.
2
ECtHR [GC], Naït-Liman v. Switzerland,
15.03.2018, Application no. 51357/07, §116.
1

ля лише в крайніх випадках. У
цьому контексті ЄСПЛ говорить
про «явну помилку в оцінці» як
питань факту так і права3, грубе
свавілля4 та рішення, які прирівнюються до відмови у правосудді5. При цьому чіткої диференціації між трьома вище
названими категоріями у практиці Суду не простежується, навпаки іноді ЄСПЛ одне з цих
понять, визначає через інше.
Так, у справі Moreira Ferreira v.
Portugal (no. 2) згадується про
явну фактичну чи юридичну
помилку суду, яка призводить,
по суті, до «відмови у правосудді»6. Таким чином, для подальшого аналізу до уваги братимуться правові позиції ЄСПЛ
щодо стандартів справедливого
суду (§1 ст. 6 Конвенції), у яких
йдеться про свавільні судові рішення національних судів, а
саме ті, що містять явні помилки в оцінці питань як факту так
і права, а також призводять до
відмови у правосудді.
Чи не вперше ЄСПЛ дозволив собі назвати рішення національного суду свавільним та
явно необґрунтованим у справі Dulaurans v. France, де мова
йшла про порушення вимоги
справедливого судового розгляду
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орієнтиром у визначенні, які
незаконні та/або необґрунтовані судові рішення досягають
рівня «неправосудності».
У практиці ЄСПЛ ми не знайдемо визначення суддівського свавілля у звичному для нас
форматі роз’яснення значення
термінів, але узагальнивши висновки ЄСПЛ у справах з застосування § 1 ст. 6 Конвенції, де
мова йде про свавільні судові рішення, ми зможемо зрозуміти
зміст та окреслити обсяг цього
поняття. Доречі, ЄСПЛ сам послуговується таким методом,
формулюючи вражаючий набір
загальних принципів, стандартів та критеріїв на основі аналізу великої кількості різних
справ (науковці називають це
стратегією інкременталізму)1.
Попри те, що ст. 6 Конвенції
закріплює процесуальні гарантії
і ЄСПЛ неодноразово наголошував, що тлумачення та застосування національного права –
це завдання національних органів влади, в першу чергу судів,
все ж ЄСПЛ може поставити під
сумнів висновки національних
судів в тому випадку, коли вони
є свавільними2. Однак, ЄСПЛ
констатує, що порушення стандартів справедливого суду сягнуло рівня суддівського свавіл-

ECtHR, Moreira Ferreira v. Portugal (no. 2),
11.07.2017, Application no. 19867/12 , §85.
4
ECtHR [GC], Bochan v. Ukraine (no. 2),
05.02.2015, Application no. 22251/08, §64.
5
ECtHR, Anđelković v. Serbia, 09.04.2013,
Application no. 1401/08, § 27.
6
ECtHR, Moreira Ferreira v. Portugal (no. 2),
11.07.2017, Application no. 19867/12 , §85.
3
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(ст. 6 §1). У цій справі Касаційний суд Франції відмовив у прийнятті касаційної скарги заявниці, за висновком ЄСПЛ, явно
помилково, що дало підстави
оцінити відповідне судове рішення національного суду як
свавільне. ЄСПЛ пояснив, що
помилка в оцінці питань факту
та/або права судом була настільки очевидною, що може характеризуватися як явна помилка,
тобто помилка, якої не міг би за
жодних умов допуститися жоден добросовісний [reasonable]
суд1. Свавільним називає судове рішення у справі Nemtsov v.
Russia, з огляду на те, що національні суди поклали надмірний та недосяжний стандарт доказування на сторону захисту,
що позбавило підзахисного найменшого шансу на успіх його
справи, безпідставно не прийнявши жодного поданого ним
та його представниками доказу2. Подібна ситуація мала місце у справі Khamidov v. Russia,
де встановлення недосяжного
для заявника стандарту доказування було оцінено як грубе
свавілля суду3. ЄСПЛ зазначив,
що «необґрунтованість висновків суду настільки вражаюча
та очевидна, що рішення національних судів у провадженні
ECtHR, Dulaurans v. France, 21.03.2000, Application no. 34553/97, § 33-39.
2
ECtHR, Nemtsov v. Russia, 31/07/2014, Application no.1774/11 , § 89-92.
3
ECtHR, Khamidov v. Russia, 15.11.2007, Application no. 72118/01, § 174.

2002 року можуть вважатися
грубо свавільними»4.
Дещо інша ситуація мала місце у справі D.M.D. v Romania,
тут національні суди не виконали пряму та однозначну вказівку закону про вирішення з власної ініціативи (незалежно від
наявності заяви від потерпілого) питання про відшкодування шкоди, заподіяної неповнолітньому внаслідок домашнього
насильства5. Під час першого
розгляду компенсація була присуджена, але після скасування
рішення та повернення справи
на новий розгляд суд першої інстанції не присудив компенсації заявнику, не навівши жодної причини такого рішення.
У свою чергу суд другої інстанції відмовився розглядати по
суті скаргу представників заявника, мотивуючи це тим, що ані
прокурор, ані заявник не клопотали про відшкодування шкоди
в суді першої інстанції6. У свою
чергу ЄСПЛ вказав, що незастосування статті, яка однозначно
підлягала застосуванню, у ситуації заявника прирівнюється
до відмови у правосудді, а відтак є порушенням ст. 6 §1 Конвенції7. Ще одним прикладом,
коли прийняття рішення без
правових підстав, було оцінене
як свавільне, є справа Anđelković

1
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Там само. § 174.
ECtHR, D.M.D. v. Romania, 03.10.2017, Application no. 23022/13.
6
Там само. § 62-67.
7
Там само. § 68.
4
5
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ECtHR, Anđelković v. Serbia, 09.04.2013,
Application no. 1401/08, § 24-27.
2
ECtHR, Anđelković v. Serbia, 09.04.2013,
Application no. 1401/08, § 27.
3
ECtHR, Barać and Others v. Montenegro,
13.12.2011, Application no. 47974/06.
4
Там само. §32.
1

Безперечно, родзинкою у
практиці ЄСПЛ про свавільні рішення національних судів є
справа Bochan v. Ukraine (no. 2)5.
Тут мова йшла про перегляд Верховним Судом України справи
заявниці у зв’язку з винятковими обставинами, а саме визнанням ЄСПЛ попередніх судових
рішень такими, що порушують стандарти ст. 6 Конвенції6.
ЄСПЛ наголосив, що Верховний Суд України настільки грубо перекрутив висновки зроблені ЄСПЛ у справі заявниці, що це
не може вважатися просто іншим прочитанням юридичного
тексту, а є грубим свавіллям,
яке призводить до відмови
у правосудді7.
Підсумовуючи вище описані
правові позиції, можна виділити
такі ознаки свавільного судового
рішення в інтерпретації ЄСПЛ:
– рішення базується на неправильній оцінці фактів та/або
неправильному застосуванні
як процесуальних, так і матеріальних правових норм;
– допущена помилка має вирішальне значення для вирішення справи заявника;
– помилки у вирішенні питань
факту чи права є настільки грубими, що вихолощують право на доступ до суду
та є за своєю суттю відмовою
у правосудді;
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v. Serbia. У цій справі суд другої
інстанції скасував рішення про
виплату заявнику відпускних
попри те, що сербське законодавство чітко та однозначно надавало таке право заявнику,
мотивуючи це, тим, що колеги заявника теж не отримували відповідних виплат1. ЄСПЛ
у своєму рішенні: (а) звертає
увагу на чіткість та однозначність законодавства; (б) відхиляє аргумент Уряду про усталену судову практику з цього
питання; (в) наголошує, що рішення сербського суду прийняте не на правових підставах, а
на основі «абстрактних тверджень поза розумними межами
судової дискреції»; (г) констатує свавільність судового рішення, яка досягла рівня відмови від правосуддя2. У справі
Barać and Others v. Montenegro
ЄСПЛ виніс рішення на користь
заявника, який скаржився на
судове свавілля, з огляду на те,
що оспорюване судове рішення
ґрунтувалося на законодавчих
положеннях, які були визнані
неконституційними3. Той факт,
чи відповідні положення визнавалися неконституційними з
формальних чи змістовних підстав, на думку ЄСПЛ, значення
не має4.

ECtHR [GC], Bochan v. Ukraine, 05.02.2015,
Application no. 51357/07.
6
Там само. §61-65.
7
Там само. §63-64.
5
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– помилка у застосуванні права чи оцінці фактів є явною,
тобто такою, що жоден добросовісний суд не міг би за відповідних умов її допустити;
– не будь-яка судова помилка
та/або порушення стандартів
справедливого суду досягає
рівня суддівського свавілля;
– допущена помилка не є результатом різночитанням юридичних текстів, чи застосуванням нечітких, двозначних правових положень, чи
дій суду в розумних рамках
судової дискреції.
Повертаючись до неправосудності судового рішення за
кримінальним правом України, перше питання, яке традиційно поставлять юристи: чи
зобов’язані ми тлумачити наші
національні кримінально-правові положення про неправосудне судове рішення, в той самий спосіб як ЄСПЛ тлумачить
свавільне судове рішення в рамках ст. 6 §1 Конвенції. Відразу
зазначу, що ні, не зобов’язані.
Якщо правові позиції, сформовані ЄСПЛ в процесі застосування Конвенції, є обов’язковими з
огляду на факт ратифікації Конвенції, то розроблені, розвинуті
в рамках практики ЄСПЛ правові поняття, доктрини, концепції, використовувані ланцюжки юридичних аргументів
є засобами, які допомагають
розкрити зміст та обсяг гарантій, передбачених Конвенцією.
Але в окремих випадках їх вар-
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то використовувати на національному рівні з огляду на змістовну цінність.
Розроблену в рамках практики ЄСПЛ доктрину свавільного судового рішення варто
врахувати у визначенні неправосудного судового рішення за
кримінальним правом України так як це дає можливість:
(а) подолати так звану «правову невизначеність», до якої
найчастіше апелюють самі судді; (б) відрізнити неправосудне судове рішення від інших
незаконних та необґрунтованих судових рішень; (в) знайти баланс між суддівською незалежністю та підзвітністю у
відповідності до європейських
стандартів.
Кримінальна відповідальність судді за прийняті рішення повинна використовуватися
як крайній засіб, коли помилка
допущена суддею є з одного
боку настільки грубою, що дорівнює відмові у правосудді, а з
іншого настільки явною, що ні
нечіткість законодавства, ні судовий угляд, ні суддівське внутрішнє переконання не можуть
її виправдати. Зрештою, саме
текстове формулювання кримінально-правової заборони вказує на те, що відповідне судове рішення не є правосуддям,
а «завідомість» містить вказівку не лише на форму вини, як
традиційно прийнято вважати1,
Тютюгін В. І., Капліна О. В., Тітко І. А.
Постановлення суддею завідомо неправо1
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судного вироку, рішення, ухвали або постанови: окремі аспекти застосування ст. 375
Кримінального кодексу України. Вісник
Верховного Суду України. 2012. №2(138).
С. 45.

кватною реакцією держави на
допущене порушення, і принцип res judicata не може усувати кримінальну протиправність діяння. З іншого боку,
залишення в силі завідомо неправосудного рішення судами
вищих інстанцій може поставити питання про правосуднійсть рішень останніх.
Отже, з урахуванням концепції свавільного судового рішення у практиці ЄСПЛ з застосування ст. 6 §1 пропонується під
неправосудним розуміти судові
рішення, які містять грубі, очевидні помилки в оцінці фактів
та/або застосуванні правових
норм, що досягають рівня відмови від правосуддя. Опираючись на практику ЄСПЛ, такими можна вважати рішення, де
суд: (а) встановив недосяжний
стандарт доказування, безпідставно не врахувавши жодного
доказу сторони провадження;
(б) не виконав прямої та однозначної вказівки законодавства; (в) обґрунтував висновок у справі нечинним законодавством або аргументами неправового характеру; (г) грубо
спотворив, перекрутив текст
правового акту, тощо. Аналізуючи обсяг поняття неправосудного судового рішення, постає
питання, чи неврахування суддею стандартів Конвенції робить відповідне судове рішення
неправосудним, що в сучасних
українських реаліях потребує
особливої уваги.
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але й на явний, очевидний характер неправильних висновків
суду в оцінці фактичних та юридичних обставин справи.
Запропонований підхід дає
можливість навести додаткові аргументи на користь того,
що неправосудним може вважатися, в тому числі, й остаточне судове рішення, яке не було
скасоване у апеляційному або
касаційному порядку. Адже, за
загальним правилом, апеляційне та касаційне оскарження –
це механізм виправлення добросовісних та «несмертельних»
помилок, коли правосуддя, хоч
з дефектами, але відбулося. Неправосудність судового рішення є його сутнісною характеристикою, яка не залежить від
подальшої процесуальної долі
цього судового акта. Природа
судового рішення, яке за своєю
суттю є відмовою у правосудді,
не змінюється, навіть у тих випадках, коли законодавство не
передбачає можливості оскарження або ж сторони з певних
причин не скористалися такою
можливістю. Це в свою чергу
означає, що притягнення судді до кримінальної відповідальності за постановлення рішення, яке не було скасоване, за
наявності всіх ознак складу,
передбаченого ст. 375 КК є аде-
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Неврахування стандартів
прав людини, передбачених
Конвенцією, та неправосудність
судового рішення
На початку останнього етапу
реформування судової системи
у публічному просторі з’явилися заклики про притягнення до
відповідальності суддів, які розглядали справи, де було констатовано порушення стандартів
Конвенції. Варто підтримати
позицію судді ЄСПЛ від України Г. Юдківської, що винесення
ЄСПЛ рішення на користь заявника не обов’язково означає,
що суддя на національному має
бути покараним1. По-перше,
коли мова йде про кримінальну
відповідальність, то у кожному конкретному випадку у діях
особи належить встановити наявність всіх ознак складу злочину. По-друге, слід враховувати, що: (а) сам ЄСПЛ далеко
не кожне порушення стандартів Конвенції оцінює як суддівське свавілля, яке призводить
до відмови у правосудді, а, навпаки, говорить про це, як про
виняток2; (б) у ряді випадків
порушення констатується з огляду на системні проблеми, неЮдківська Г. Там, де не йдеться про свідомий злочин проти правосуддя, свобода суддівського розсуду має бути захищена. Закон
і бізнес. №33 (1279) 06.08–12.08.2016. URL:
https://zib.com.ua/ua/print/125127-suddya_
espl_ganna_yudkivska_tam_de_ne_ydetsya_
pro_svidomiy_z.html (дата звернення 24
жовтня 2018).
2
ECtHR, Moreira Ferreira v. Portugal (no. 2),
11.07.2017, Application no. 19867/12, §83.
1
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доліки законодавства (наприклад, це мало місце у справі
Miroshnik v. Ukraine, де порушення стандартів ст. 6 Конвенції було обумовлено недоліками
системи військової юстиції, а
не поведінкою окремого судді)3;
(в) з огляду на застосування ЄСПЛ доктрини живого інструменту (living instrument4)
рішення ЄСПЛ у конкретній
справі не завжди є передбачуваним.
Вагомість цих аргументів
підтвердила й Венеціанська комісія, дійшовши висновку, що
самого факту констатації ЄСПЛ
порушення прав, передбачених
Конвенцією, є недостатньо для
притягнення суддів до кримінальної відповідальності5. Венеціанська комісія звертає
увагу, що у випадку наявності
«…усталеної міжнародної судової практики, очікується, що
суддя слідуватиме їй. Проте,
сам по собі факт, що суддя свідомо прийняв рішення не сліECtHR, Miroshnik v. Ukraine, 27.11.2008,
Application no. 75804/01.
4
Marochini M. The interpretation of the European Convention Human Rights. Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu, 2014. 51.
Str. 77-79.
5
Venice Commission, Amicus Curiae Brief
For The Constitutional Court Of Republic
Of Moldova On The Right Of Recourse By
The State Against Judges (Article 27 of the
Law on Government Agent no.151 of 30 July
2015), adopted at 107th Plenary Session (Venice, 10-11 June 2016), § 77. URL: https://
www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD(2016)015-e (дата
звернення 26 жовтня 2018).
3
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Venice Commission, Opinion On Draft Amendments To Laws On The Judiciary Of Serbia, adopted at 94th Plenary Session (Venice, 8-9 March 2013), § 22. URL: https://
www.venice.coe.int/WebForms/documents/
default.aspx?pdffile=CDL-AD(2013)005-e
(дата звернення 26 жовтня 2018).
2
Venice Commission, Opinion On The Laws On
The Disciplinary Liability And Evaluation Of
Judges Of “The Former Yugoslav Republic Of
Macedonia”, аdopted at 105th Plenary Session
(Venice, 18-19 December 2015), § 47. URL: https://www.venice.coe.int/webforms/documents/
default.aspx?pdffile=CDL-AD(2015)042-e
(дата звернення 26 грудня 2018).
3
Там само. § 47. URL: https://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.
aspx?pdffile=CDL-AD(2015)042-e (дата звернення 26 жовтня 2018).
1

дартів Конвенції, а вказує на
суддівське свавілля, на національному рівні слід розглянути питання про наявність у діях
судді ознак складу злочину, передбаченого ст. 375 КК. У всіх
інших випадках наявність рішення ЄСПЛ повинно враховуватися у сукупності з іншими
фактами в оцінці, чи відповідне судове рішення досягло рівня «відмови у правосудді».
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дувати усталеним стандартам,
не може бути підставою для особистої відповідальності судді»1.
І хоча очікується, що судді враховуватимуть практику ЄСПЛ,
помилкові рішення самі по собі
не повинні тягнути звільнення судді з посади2, вже не говорячи про кримінальну відповідальність. Проте, вперте
саботування застосування усталеної практики, що призводить
до неодноразового скасування
судових рішень, може свідчити про недостатній професіоналізм судді3.
Разом з тим, у тих рідкісних
випадках, коли ЄСПЛ констатує, не просто порушення стан-

Висновки
Проведений аналіз дає можливість зробити такі висновки:
– встановлення кримінальної
відповідальності за постановлення завідомо неправосудного судового рішення не суперечить європейським стандартам незалежності суддів;
– з урахуванням практики
ЄСПЛ з застосування ст. 6 §1
Конвенції, неправосудним доцільно визнавати судове рішення, яке містить настільки грубі та очевидні помилки
в оцінці фактів та застосуванні правових норм, що досягає
рівня відмови у правосудді;
– самого по собі факту винесення рішення ЄСПЛ на користь
заявника недостатньо для визнання рішень національних
судів неправосудними.
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Abstract
Using the comparative legal method of scientific knowledge, the main stages of the
Ukrainian legislation on interference with private communication in the part of the activity of law enforcement bodies and special services are analyzed. On the basis of the
study of scientific sources, practical cases, the main problems of legal regulation of secret investigative (search) actions, which interferenced in private communication, indicated, and ways of their solution are proposed.
The author is paid attention to the human right of privacy. It is compared with international legal level of protection and is ensured in Ukraine by a wide range of legislative acts, including codified ones. However, this right is not absolute, but in cases determined by law and the order may be limited.
The current legislation of Ukraine regarding the procedure for the implementation
of measures that interferes with private communication was taken in the context of the
European integration policy of the Ukrainian state. At the same time, the analysis of
the current provisions of the Criminal Procedure Code of Ukraine and the practice of
its application makes it possible to conclude that during its development and adoption,
the interests of national law enforcement activities were not fully taken into account.
Key words. Criminal proceedings, pre-trial investigation, secret investigative
(search) actions, interference in private communication.

Втручання у приватне спілкування – відносно новий правовий інститут, який з’явився
у національному законодавстві
з набуттям чинності Кримінальним процесуальним кодексом
України у редакції 2012 р. Варто зазначити, що як вид державної діяльності, втручання в приватне спілкування існував уже

досить давно, проте лише з прийняттям КПК України уперше
було нормативно закріплено
відповідне поняття та жорстко
урегламентовано порядок проведення відповідних заходів.
Аналіз наукових джерел свідчить, що раніше така діяльність
відбувалася переважним чином в ході ведення оперативно-
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розшукової та контррозвідувальної роботи уповноважених державою органів. У межах
кримінального судочинства, незважаючи на косметичні зміни
та доповнення до попередньо діючого КПК України 1960 року,
зняття інформації з каналів
зв’язку, накладення арешту на
телеграфно-поштову кореспонденцію в рамках кримінального провадження фактично не
здійснювалось, оскільки якість
правових норм, закріплених в
цьому нормативному акті, не
забезпечувала компетентним
суб’єктам такої можливості.
Викладена проблема неодноразово була актуалізована на рівні наукових досліджень, проте своє остаточне розв’язання
вона дістала лише в тоді, коли
до кримінального процесуального законодавства були внесені
зміни та запроваджено інститут
негласних слідчих (розшукових) дій (далі – НСРД).
За законами діалектики,
кожне явище реальної дійсності
перебуває у причинно-наслідковому зв’язку з іншими природними та суспільними явищами
і подіями. Не є винятком і поява заходів із втручання в приватне спілкування, виникнення
яких безпосередньо пов’язане з
створенням засобів комунікації. У 1876 році громадянином
США Александером Беллом
було винайдено електроакустичний пристрій для перетворення електричних коливань
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у звукові, який одержав назву
«телефон», з грецької «tele» –
вдалині, далеко і «phone» –
звук1. Перша телефонна розмова відбулась 10 березня 1876
року, а у 1883 році був відкритий телефонний зв’язок між
Бостоном і Нью-Йорком. У тому
ж році в штаті Нью-Хейнен була
створена і перша телефонна
станція – будівельна споруда, в
якій розташовувався комплекс
технічних засобів, що призначалися для комутації каналів
зв’язку в телефонній мережі2.
Цілком зрозуміло, що з моменту виникнення телефонної мережі нею могли користуватися не
тільки пересічні громадяни, а
й злочинці. Тому зі створенням
телефонного зв’язку з’явилася
об’єктивна потреба у прослуховуванні телефонних розмов та
фіксації одержаної інформації.
Логічно, що ідея використання технічних засобів для таємного прослуховування телефонних розмов виникла фактично
водночас з появою цього виду
зв’язку, і вже надалі була реалізована в діяльності правоохоронних органів і спецслужб3.
Зеленская Т. В. Соотношение уголовнопроцессуальной и оперативно-розыскной
деятельности. Российский следователь.
Москва, 2006. № 8. С. 37-39.
2
Гаврилин Ю. В., Дубоносов Е С. Использование контроля и записи телефонных и
иных переговоров в раскрытии и расследовании преступлений: учеб. пособ. Москва,
2003. C. 5.
3
Лук’янчиков Є. Д., Лук’янчиков Б. Є. Зняття інформації з каналів зв’язку як засіб
1
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формування судових доказів. Часопис Національного університету «Острозька академія». Серія «Право». 2012. №1(5). URL:
https://lj.oa.edu.ua/articles/2012/n1/12ledfsd.
pdf
1
Матеріал з Вікіпедії (вільної енциклопедії). URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Перлюстрация
2
Измозик В. «Чёрные кабинеты. История российской перлюстрации 18 – начало
20 века». Москва, 2015. URL: https://www.
litres.ru/static/trials/10/75/19/10751981.a4.pdf

денції та особистого листування окремих осіб започаткована
ще за Петра I, та особливого розквіту набула у XIII ст., коли указом Катерини II було створено
першу перлюстраційну службу3. Загалом наявний досвід говорить про те, що такі заходи,
як контроль телефонних розмов,
контроль над перепискою є досить усталеною практикою роботи уповноважених державою органів, які проводяться із метою
забезпечення заходів державної безпеки та у боротьбі зі злочинністю. Водночас, спосіб правового регулювання подібних
заходів безпосередньо пов’язаний з державним устроєм та політичним режимом, пануючим
в країні. По мірі демократизації
останнього відбувається удосконалення порядку їх правового
регулювання, з метою посилення гарантій додержання прав
людини в ході їх провадження.
У контексті викладеного, вітчизняну історію становлення та розвитку правового регулювання заходів з негласного
контролю телефонних та інших розмов, телеграфно-поштової кореспонденції можна
умовно розділити на два періоди: радянський етап та час незалежності України. Радянський період вирізнявся тим,
що вони здійснювались із дотриманням режиму жорсткої
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Як наслідок, розвиток технічних засобів, які використовувались для контролю телефонних
розмов, дав поштовх до розробки й створення техніки, яка дозволяла прослуховувати розмови у приміщеннях та інших
місцях, забезпечувати контроль
над спілкуванням, що здійснювалося за допомогою інших засобів комунікації.
Заходи із контролю телеграфно-поштової кореспонденції також досить давно використовувалися в практиці роботи
поліцейських та спеціальних
служб, як закордонних, так і
тих, що в різні історичні проміжки функціонували на території нашої держави. Виникнення перлюстрації (лат.
«perlustrо»), яка полягає у розкритті та перегляді поштових
листів без відома адресата1,
пов’язується з появою всередині
XV ст. у Франції мережі поштового зв’язку. У XVII ст. перлюстрація набула значного поширення вже у Західній Європі2.
У Російській імперії перлюстрація дипломатичної кореспон-

Матеріал з Вікіпедії (вільної енциклопедії). URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Перлюстрация
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конспірації, їх організація і
проведення здійснювались відповідно до таємних інструкцій.
Результати заходів реалізовувались як орієнтуюча інформація
у роботі оперативних підрозділів, в процесі розслідування
злочинів вони фактично не використовувались, оскільки не
мали відкритого нормативного
регулювання. Такий підхід до
порядку правової регламентації заходів із втручання в приватне спілкування обґрунтовувався реаліями тоталітарного
режиму правління, котрий на
той час панував у Радянському Союзі. Офіційною владою не
визнавалося самого факту, що
державою могли застосовуватися негласні правообмежувальні
заходи щодо власних громадян.
На практиці ж вони ж були таємною зброєю правлячої еліти у
боротьбі з політичними та ідеологічними супротивниками.
Із посиленням у другій половині 80-х років минулого століття процесів демократизації
державного політичного життя в СРСР, відстежуються тенденції поступової розбудови
нормативної основи негласної
роботи державних правоохоронних органів, у тому числі,
й органів безпеки. Перша спроба законодавчої регламентації контролю телефонних переговорів відбулася в 1990 році з
прийняттям відповідних змін
до Закону «Основи кримінального судочинства СРСР та со-
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юзних республік»1. Стаття 29
цього Закону покладала на органи дізнання проведення оперативно-розшукових заходів, у
тому числі «відеозапису, кінозйомки та звукозапису, з метою виявлення ознак злочинів
та осіб що їх вчинили; встановлення фактичних даних, які
можуть бути використані як
докази по кримінальних справах після їх перевірки у відповідності з кримінально-процесуальним законодавством». Окрім
того, статтею 351 Закону дозволялось прослуховування телефонних та інших переговорів.
Безпосередня правова регламентація контролю поштових відправлень, прослуховування телефонних переговорів, зняття
інформації з каналів зв’язку
вперше була закріплена у Законі «Про органи державної безпеки СРСР» від 16 травня 1991
року. Відповідно до ч. 3 ст. 14
цього документу, проведення таких заходів покладалося на Комітет державної безпеки з наступним повідомленням
прокурора, та здійснювалося
«виключно з метою припинення розвідувально-підривної діяльності спеціальних служб
іноземних держав та іноземних
Основы уголовного судопроизводства Союза ССР и союзных республик, утверждённые Законом СССР от 25.12.58 г. «Об
утверждении основ уголовного судопроизводства Союза ССР и союзных республик»
(с изменениями на 12.06.90). URL: http://
docs.cntd.ru/document/9006425
1
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Закон СРСР «Про органи державної безпеки в СРСР». URL: http://shieldandsword.
mozohin.ru/documents/law16591.htm
1

ву діяльність», на національному законодавчому рівні вперше
була здійснена спроба надання
офіційного статусу оперативно-розшуковій роботі, а також
закладені правові основи її ведення. З огляду на його редакцію, на момент прийняття цей
закон був покликаний створити фундаментальні засади оперативно-розшукової діяльності,
залишаючи основні питання
правового регулювання організації і проведення окремих оперативно-розшукових заходів на
долю підзаконних нормативних
актів. Як показовий приклад
цієї тези можна навести норму
ст. 8 Закону, яка в п. 9 закріпила права підрозділів «знімати
інформацію з каналів зв’язку»
та застосовувати «інші технічні засоби отримання інформації»2. Зі змісту Закону не зрозуміло, у який спосіб оперативні
підрозділи реалізовують надані
їм права, та у межах яких оперативно-розшукових заходів.
Шляхом внесення до його змісту такої редакції норми (п. 9
ст. 8 Закону) відбулася спроба законодавчо закріпити цілий
комплекс оперативно-розшукових заходів, що проводяться за допомогою спеціальних технічних
засобів, без розкриття їх переліку та розшифровки змісту. Враховуючи те, що вказані заходи
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організацій проти Союзу РСР і
республік, протиправних посягань на конституційний лад Союзу РСР і республік»1. Прийняття наведених нормативних актів
здійснило величезний вплив на
становлення національного законодавства щодо порядку здійснення заходів, які обмежують
права людини, адже було закріплено принцип, за яким їх проведення має регламентуватися
винятково законом.
Подальша національна історія
становлення правового регулювання заходів з втручання в приватне спілкування тісно пов’язана із проголошенням у 1991 році
незалежності України, що започаткувало нову історичну добу
її державного розвитку. Цей час
став ознаменованим глибинними
змінами суспільних цінностей,
що віддзеркалились у створенні нових та демократизації існуючих державних інституцій, докорінній зміні нормативної бази,
що регламентувала всі сторони
державного та суспільного буття. Враховуючи те, що на той час
суспільний інтерес щодо порядку ведення негласної роботи державними органами надзвичайно зріс, з’явилася необхідність
розробки і прийняття відкритого
нормативного акту, який би регулював таку діяльність.
Із прийняттям Закону України «Про оперативно-розшуко-

Закон України «Про оперативно-розшукову діяльність» у редакції від 18.02.1992 р.
URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/
2135-12/ed19920218
2
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пов’язані із обмеженням прав
людини, наріжною проблемою
при прийнятті закону постало
питання контролю за дотриманням законності та обмеженням
можливих зловживань з боку
правоохоронних органів при
проведенні вказаних заходів.
Функції нагляду за дотриманням законності при проведенні заходів зі зняття інформації з каналів зв’язку та
застосування «інших технічних
засобів одержання інформації»
Законом «Про оперативно-розшукову діяльність» у редакції
від 18 лютого 1992 р. (№ 2135XII), було покладено на Генерального прокурора України
(ч. 2 ст. 8). Встановлюючи контроль за дотриманням законності при проведенні заходів
найвищою посадовою особи у
системі прокуратури, законодавець тим самим забезпечував
дотримання конфіденційності
та водночас обмежував загальну кількість проваджуваних
оперативно-розшукових заходів. Але на практиці такий дозвільний порядок проведення
заходів виявився нежиттєздатним. Тому незабаром до Закону «Про оперативно-розшукову
діяльність» Законом України
№ 2549-XII від 07.07.1992 р.
було внесено зміни, за якими
негласне проникнення в жилі
приміщення, візуальне спостереження у них могло мати місце лише з санкції Генерального
прокурора України та його за-
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ступників, а зняття інформації
з каналів зв’язку, застосування інших технічних засобів отримання інформації – із санкції
Генерального прокурора України, його заступників, прокурорів Республіки Крим, областей,
міста Києва та Севастополя і
прирівняних до них прокурорів.
Поряд з тим, вказаний Закон передбачав, що проведення таких
заходів «виключно з метою отримання розвідувальної інформації для забезпечення зовнішньої
безпеки України, запобігання і
припинення розвідувально-підривних посягань спеціальних
служб іноземних держав та іноземних організацій», має здійснюватися у окремому порядку,
узгодженому із Генеральним
прокурором України1.
Концептуальні зміни законодавства, яким урегульовувався порядок проведення негласних оперативно-розшукових
заходів, пов’язуються із прийняттям Конституції України, що
у ст.ст. 30, 31 задекларувала право людини на недоторканність
житла, таємницю листування,
телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції.
За змістом вказаних статей Основного закону, обмеження цих
прав могло відбуватися лише на
підставі вмотивованого рішення
Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність». Відомості Верховної Ради України. Київ, 1992. № 39. Ст. 572. URL: http://
zakon.rada.gov.ua/laws/show/2549
1
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їни, за якими запроваджується порядок зняття інформації з
каналів зв’язку та накладення
арешту на телеграфно-поштову
кореспонденцію у кримінальних справах, огляд і дослідження вилученої кореспонденції та
інформації, знятої з каналів
зв’язку2. Загалом аналізуючи
вітчизняне законодавство щодо
порядку втручання в приватне
спілкування від часу проголошення незалежності України й
до початку 2000 рр., можна дійти висновку, що у ході його розбудови законодавець переважним чином враховував досвід
країн-учасниць СНД. Очевидно
такі підходи обґрунтовувалися пріоритетами національної
політики, орієнтованої перш за
все на пострадянський простір,
направленої на забезпечення
ефективної співпраці з країнами СНД у всіх сферах, в тому
числі, у правоохоронній діяльності. Кримінальне процесуальне законодавство та законодавство про оперативно-розшукову
діяльність, в тому числі щодо
проведення заходів контролю
телефонних переговорів, телеграфно-поштової кореспонденції України та країн СНД також
було досить збіжне. Викладене обумовлювалося тим, що всі
Закон України Про внесення змін до Кримінально-процесуального кодексу України
(із змінами, внесеними Законом № 2670-III
від 12.07.2001. Відомості Верховної Ради
України. Київ, 2001. № 44. Ст.234. URL:
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2533-14
2

Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність». Відомості Верховної Ради України. Київ, 2001. № 14. Ст.72. URL: http://
zakon.rada.gov.ua/laws/show/2246-14
1
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суду. Проте незважаючи на таке,
встановлений Законом України «Про оперативно-розшукову
діяльність» порядок проведення заходів довгий час залишався
без змін. Лише у 2001 р. до ст. 8
Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність» було
внесено правки, за якими «негласне проникнення до житла чи до іншого володіння особи, зняття інформації з каналів
зв’язку, контроль за листуванням, телефонними розмовами,
телеграфною та іншою кореспонденцією, застосування інших технічних засобів одержання інформації проводяться
за рішенням суду, прийнятим
за поданням керівника відповідного оперативного підрозділу або його заступника; про
отримання такого дозволу прокурор повинен бути повідомлений протягом доби. Поряд з
тим, у зазначеній статті Закону збереглася норма, за якою
встановлювався інший порядок
санкціонування заходів під час
ведення контррозвідувальної
роботи, що мав бути «узгоджений із Генеральним прокурором
України та Головою Верховного Суду України»1. Приблизно у
той же проміжок часу вносяться
зміни й до кримінального процесуального законодавства Укра-
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країни-учасниці СНД походили
із єдиного державного утворення – СРСР, тому успадкували
єдині правові традиції та мали
схожу правову мораль, що відобразилося на підходах до правового регулювання правообмежувальних дій та використання
здобутої за ними інформації.
Подальші зміни законодавства у сфері правового регулювання діяльності державних органів щодо втручання в
приватне спілкування пов’язуються із реальними змінами
політичного курсу держави в
сторону євроінтеграції, розширення політичної та економічної співпраці з країнами Європи та США. Політичні рішення
щодо необхідності обрання такого курсу були прийнятими ще у
перші роки незалежності України1, проте за часів президентства Л. Д. Кучми вони мали
більш декларативний характер, і подавалися у формі необхідності дотримання двовекторної політики держави2. Після
Помаранчевої революції з приходом до влади демократичного
лідера В. Ющенка, втілюється
у життя низка політико-правових рішень щодо удосконалення порядку правового регуУказ Президента України «Про затвердження Стратегії інтеграції України до Європейського Союзу». URL: http://zakon.rada.
gov.ua/laws/show/615/98
2
Нова зовнішня політика України: кучмівська «двовекторність» із кучмівським результатом? URL: https://www.radiosvoboda.
org/a/1981100.html
1
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лювання заходів, пов’язаних
із втручанням в приватне життя особи. Указом Президента
України «Про додержання прав
людини під час проведення оперативно-технічних заходів» від
7 листопада 2005 р. № 15563,
на Кабінет Міністрів України
було покладено обов’язок подати пропозиції до законодавства
у частині удосконалення відповідного законодавства. Також
в Указі Президента містились
вимоги щодо посилення контролю з боку органів виконавчої влади за дотриманням конституційних прав людини під
час проведення уповноваженими підрозділами заходів по зняттю інформації з каналів зв’язку,
контролю телеграфно-поштових
відправлень, проникнення до
житла та іншого володіння особи та по застосуванню інших
технічних засобів отримання інформації. Враховуючи це, з метою забезпечення детального
правового порядку організації
оперативно-технічних заходів,
26 вересня 2007 р. Кабінетом
Міністрів України було винесено
постанову № 1169 «Про затвердження Порядку отримання дозволу суду на здійснення заходів, які тимчасово обмежують
права людини, та використання
Указ Президента України «Про додержання прав людини під час проведення оперативно-технічних заходів» (Із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 6/2006
від 16.01.2006 р.). URL: http://zakon.rada.gov.
ua/laws/show/1556/2005

3
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Постанова Кабінету Міністрів України
№ 1169 «Про затвердження Порядку отримання дозволу суду на здійснення заходів, які тимчасово обмежують права
людини, та використання добутої інформації». URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/
show/1169-2007-%D0%BF/ed20070926
1

застосування органами, уповноваженими на ведення оперативно-розшукової діяльності
та досудового слідства, прокуратурою та судами, Пленум
Верховного Суду України 28
березня 2008 р. виніс постанову № 2 «Про деякі питання застосування судами України законодавства при дачі дозволів
на тимчасове обмеження окремих конституційних прав і свобод людини і громадянина під
час здійснення оперативно-розшукової діяльності, дізнання
і досудового слідства» (далі –
постанова). Нею було надано
роз’яснення окремих термінів
оперативно-розшукового законодавства, порядку отримання
дозволу на арешт телеграфнопоштової кореспонденції та
зняття інформації з каналів
зв’язку за кримінальними справами тощо2. Наведені нормативні акти в сукупності створювали
достатнє підґрунтя як для проведення заходів, що обмежують
права людини, так і для розбудови практики використання у
кримінальному судочинстві здобутих за ними результатів.
З метою забезпечення подальшого розвитку стратегічного
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добутої інформації» . Ця постанова визначила процедуру отримання дозволу суду на негласне проникнення до житла
чи іншого володіння особи, застосування технічних засобів
отримання інформації, зняття
інформації з каналів зв’язку,
контролю за листуванням, телефонними розмовами, телеграфною та іншою кореспонденцією
особи, а також використання
інформації, здобутої за результатами їх проведення. Дотримання визначеного постановою
порядку здійснення заходів стало обов’язковим для всіх суб’єктів, уповноважених на ведення
оперативно-розшукової та контррозвідувальної роботи.
Поряд з тим, у ході правозастосовної діяльності виникало
немало спірних питань в частині застосування окремих норм
законодавства. Ці проблеми в
основному були спричинені недосконалістю норм чинного Закону України «Про оперативнорозшукову діяльність» та діючого на той час Кримінальнопроцесуального кодексу. Із метою єдиного тлумачення норм
законодавства, що регламентує організацію й проведення
заходів, які обмежують права
людини, та правильного його
1

Постанова Пленуму Верховного Суду України № 2 від 28.03.2008 р. «Про деякі питання
застосування судами України законодавства
при дачі дозволів на тимчасове обмеження окремих конституційних прав і свобод людини
і громадянина під час здійснення оперативно-розшукової діяльності, дізнання і досудового слідства. URL: http://zakon.rada.gov.ua/
laws/show/v0002700-08
2
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партнерства України з Європейським Союзом (далі – ЄС),
його державами-членами на засадах політичної асоціації та
економічної інтеграції, рішенням Ради національної безпеки і оборони України від 12 березня 2013 р. «Про невідкладні
заходи щодо європейської інтеграції України» було визнано необхідність реформування
системи судових та правоохоронних органів держави, адаптації національного законодавства до законодавства країн ЄС1.
Основні напрями реформування системи кримінальної юстиції були визначені Рішенням Ради національної безпеки
і оборони України від 15 лютого 2008 р. «Про хід реформування системи кримінальної юстиції та правоохоронних органів»,
де проголошувалося, що «розроблення та прийняття нового Кримінального процесуального кодексу України є умовою
виконання зобов’язань, узятих
нашою державою перед Радою
Європи»2. Таким чином запро1
Рішення Ради національної безпеки і оборони України від 12 березня 2013 р. «Про
невідкладні заходи щодо європейської інтеграції України» (Уведене в дію Указом
Президента № 127/2013 від 12.03.2013).
URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/
n0001525-13
2
Указ Президента України № 311/2008 від
8 квітня 2008 р. «Про затвердження рішення
Ради національної безпеки і оборони України від 15 лютого 2008 р. «Про хід реформування системи кримінальної юстиції
та правоохоронних органів». URL: http://
webcache.googleusercontent.com.
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вадження нового Кримінального процесуального кодексу
України (2012 р.), що увібрав
до себе найбільш сучасний досвід щодо порядку здійснення
кримінального провадження,
поширений у Західній Європі та
США3, стало безпосереднім кроком у напрямі реалізації євроінтеграційної політики держави.
Однією із найбільш непересічних новел стало запровадження інституту негласних слідчих
(розшукових) дій, в складі яких
було виокремлено такі, що є
втручанням в приватне спілкування. За ст. 258 КПК України
до них належать: аудіо-, відеоконтроль особи, арешт, огляд і
виїмка кореспонденції, зняття
інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, зняття
інформації з електронних інформаційних систем. Проведення
таких НСРД здійснюється відповідно жорстко визначеної законом процедури, за законністю
їх здійснення встановлено прокурорський нагляд та судовий
контроль4.
З прийняттям КПК України положення Закону України
«Про оперативно-розшукову діяльність» у частині системи і порядку проведення оперативноСкулиш Є. Д. Негласні слідчі (розшукові)
дії за Кримінальним процесуальним законодавством України. Вісник Національної академії правових наук України, 2013. № 4 (75).
С. 205-215.
4
Кримінальний процесуальний кодекс
України. Відомості Верховної Ради України. 2013. № 9-10, № 11-12, № 13. Ст. 88.
3
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1
Тертишник В. М., Корнієнко М. В. Концептуальні проблеми процесуального інституту

куди запровадження інституту
НСРД сприймалася як позитивна новація, зокрема Д. П. Письменний наголошував, що через
закріплення у кримінальному
процесуальному законі інституту негласних слідчих (розшукових) дій законодавець значно розширив засоби збирання
доказів у кримінальному провадженні2. Подібної думки дотримувалися Є. Д. Лук’янчиков та Б. Є. Лук’янчиков, які
зазначили, що НСРД «суттєво
розширюють коло засобів пізнавальної діяльності слідчого для
з’ясування обставин найбільше небезпечних тяжких злочинів, які мають замаскований
та прихований характер»3. Досліджуючи проблематику використання у кримінальному
судочинстві результатів негласних слідчих (розшукових) дій,
Р. М. Шехавцов акцентував увагу на тому, що із вступом в дію
КПК України-2012 у вітчизняному кримінальному процесуальному законодавстві відбулися проривні зміни, яких в цілому прагнули в своїх наукових
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розшукових заходів було приведено у відповідність до норм
КПК України, якими визначено
перелік і регламентовано процедуру провадження негласних
слідчих (розшукових) дій. Такі
законодавчі новації одразу ж
виступили предметом широких
наукових дискусій, направлених на обговорення правової політики держави, здійснюваної
у цьому напрямі. Неодноразово зверталася увага на те, що за
змістовною сутністю оперативно-розшукові заходи і негласні
слідчі (розшукові) дії є тотожними, що в цілому досить неоднозначно оцінювалось фахівцями. Зокрема, В. М. Тертишник
та М. В. Корнієнко зазначали: «Колишні оперативно-розшукові дії «перевдягнені» відтепер у процесуальну форму –
«негласні слідчі (розшукові)
дії», а тому зараховані до компетенції слідчого, чим на слідчих звалили як процесуальну,
так і фактично оперативно-розшукову діяльність, а самих колишніх оперативних працівників поставили в рамки, за яких
відповідні дії вони можуть проваджувати лише за окремою
вказівкою слідчого, а фактично не маючи змоги їх проводити
за відсутності інформаційних
технологій, перенаправляють
доручення оперативно-технічним підрозділам чи іншим компетентним суб’єктам»1. Поде-

негласних слідчих (розшукових) дій. Науковий вісник Ужгородського національного
університету. Серія «Право». № 39. Том 2.
2016. С. 105-109.
2
Письменний Д. П. Слідчі (розшукові) та
негласні слідчі (розшукові) дії у кримінальному провадженні. Науковий вісник Херсонського державного університету. Вип. 3.
Том 2. Херсон, 2013. С. 143-149.
3
Лук’янчиков Є. Д., Лук’янчиков Б. Є. Негласні слідчі (розшукові) дії та їх класифікація. Вісник НТУУ «КПІ». Політологія. Соціологія. Право. Вип. 4 (20). 2013. С. 149-153.
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працях низка провідних науковців, «хоча форма надання результатам оперативно-розшукових заходів статусу доказів
у КПК України відбулася іншим чином, ніж пропонували
у роботах з теорії кримінального процесу та оперативно-розшукової діяльності»1. Водночас,
незважаючи на те, що прийняття КПК України (2012) стало
значним досягненням проєвропейської кримінально-правової
політики держави, по мірі формування практики його застосування виявлялися певні проблеми, що потребували наукового
і практичного розв’язання. Однією із найбільш гострих проблем нині чинного КПК України, актуалізованих в науковій
літературі, є правове регулювання діяльності державних органів, що становить втручання
в приватне спілкування, на дослідженні яких спробуємо зупинитися більш детально.
Розпочнемо з аналізу структурної побудови гл. 21 КПК
України, присвяченої правовому регулюванню негласних
слідчих (розшукових) дій. Цей
розділ кримінального процесуального документу включає три
параграфи: § 1. Загальні положення про негласні слідчі (розшукові) дії; § 2. Втручання у
приватне спілкування; § 3. Інші
1
Шехавцов Р. М. Умови визнання доказами результатів негласних слідчих (розшукових) дій. Вісник Академії адвокатури України. Том 12. Число 1 (32). 2015. С. 127-135.
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види негласних слідчих (розшукових) дій. У першому параграфі визначаються загальні засади
проведення негласних слідчих
(розшукових) дій, а саме, підстави здійснення, порядок надання дозволу на їх проведення
та його процесуальне оформлення, строки, порядок їх продовження тощо. Другий параграф містить перелік негласних
слідчих дій, що є втручанням в
приватне спілкування, розкриває їх зміст та порядок організації. Третій – присвячений
правовому регулюванню усіх
інших НСРД, що не є втручанням в приватне спілкування.
Варто відмітити, що визначений підхід законодавця до побудови цієї глави кримінального
процесуального кодексу вже виступав предметом наукової критики. Зокрема, у своїх наукових статтях Є. Д. Лук’янчиков
та Б. Є. Лук’янчиков вказували, що, на їх думку, виокремлення такої правової категорії
як «втручання в приватне спілкування» є необґрунтованим,
оскільки на їх думку, воно може
мати місце і при провадженні
інших слідчих дій. З точки зору
цих авторів, глава 21 КПК України має складатися із двох параграфів: «Загальні положення
про НСРД», та параграфу, який
би містив норми, що стосувалися
проведення конкретних негласних слідчих (розшукових) дій2.
2
Лук’янчиков Є. Д., Лук’янчиков Б. Є. Негласні слідчі (розшукові) дії та їх класифіка-
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ція. Вісник НТУУ «КПІ». Політологія. Соціологія. Право. Вип. 4 (20). 2013. С. 149-153.

іншими особами, або залучення цих осіб до проведення негласних слідчих (розшукових)
дій» (ст. 275 КПК України) вже
не розглядається як НСРД, проте до їх системи віднесено «виготовлення, утворення несправжніх (імітаційних) засобів для
проведення конкретних негласних слідчих (розшукових) дій»
(ст. 273 КПК України)1. Поряд
з тим, науково-практичний коментар до Кримінального процесуального кодексу України
«виготовлення, утворення несправжніх (імітаційних) засобів для проведення конкретних
негласних слідчих (розшукових) дій», «використання конфіденційного співробітництва»
до негласних слідчих (розшукових) дій не відносить2. На
нашу думку, необхідно виходити з того, що негласні слідчі (розшукові) дії передовсім мають на
меті одержання доказів у кримінальному провадженні. Використання несправжніх імітаційних
засобів (наприклад, муляжу
якогось предмета, що є об’єктом
оперативої закупки), ідентифікованих (помічених) засобів (помічені грошові кошти при проведенні будь-якої із форм контролю за вчиненням злочину),
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Заперечуючи те, що НСРД, які є
втручанням в приватне спілкування, не повинні мати окремий
статус й виділятися з їх загальної системи, оскільки на наш
погляд, вони відрізняються від
інших за безпосереднім об’єктом, на який направлено їх проведення, підтримуємо думку,
що внутрішню структуру гл. 21
необхідно переформатувати.
У руслі цієї проблематики варто звернути увагу на те, що серед науковців немає єдності у
тім, які із закріплених гл. 21
КПК України норми закріплюють проведення саме негласних слідчих (розшукових) дій.
Наприклад, Б. І. Бараненко,
О. В. Бочковий, К. А. Гусєва у
навчально-практичному посібникові «Негласні слідчі (розшукові) дії та особливості їх проведення органами внутрішніх
справ» на с. 27 наводять перелік
НСРД, до яких відносять «використання інформації, отриманої внаслідок конфіденційного
співробітництва з іншими особами, або залучення цих осіб до
проведення негласних слідчих
(розшукових) дій». Проте на с.
43 цього ж видання знову наводиться перелік негласних слідчих (розшукових) дій, проте він
є дещо відмінним від того, який
був викладеним на с. 27 роботи.
Зокрема «використання інформації, отриманої внаслідок конфіденційного співробітництва з

Негласні слідчі (розшукові) дії та особливості їх проведення органами внутрішніх
справ: навч.-практ. посіб. Луганськ: РВВД
ЛДУВС ім. Е. О. Дідоренка, 2014. С. 27, 43.
2
Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар: у 2 т.
Т. 1 / за заг. ред. В. Я. Тація, В. П. Пшонки,
А. В. Портнова. Харків: Право, 2012. C. 629.
1
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має на меті створити умови для
проведення певної НСРД, тобто є засобом її здійснення. Наведене стосується й використання відносин конфіденційного
співробітництва на досудовому розслідуванні кримінальних
правопорушень. Конфіденційне
співробітництво також є засобом проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та широко використовується, наприклад, у ході здійснення контролю
за вчиненням злочину (ст. 271
КПК України), при провадженні інших НСРД. З метою уникнення розбіжностей у тлумаченнях КПК України, на наш
погляд, до гл. 21 необхідно внести зміни за якими ст. 273 КПК
«Засоби, що використовуються під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій»,
та ст. 275 КПК «Використання конфіденційного співробітництва» будуть вилучені з параграфа «Інші види негласних
слідчих (розшукових) дій». Логічно було б, якби перший параграф гл. 21 визначав засади
проведення негласних слідчих
(розшукових) дій, процедуру
надання дозволу на їх здійснення; у другому були поміщеними
статті, які регулюють порядок
проведення конкретних негласних слідчих (розшукових) дій,
у тому числі й тих, що є втручанням в приватне спілкування. Третій параграф гл. 21 мав
би містити норми, які б визначали засоби проведення неглас-
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них слідчих (розшукових) дій і
порядок їх застосування, способи фіксації одержаних за ними
матеріалів, засади поводження
із здобутими результатами.
Іншим питанням, до якого
варто привернути увагу, є те,
що державна політика щодо
розроблення законодавства, за
яким відбувається втручання
в приватне спілкування, повинна враховувати також інтереси правоохоронної діяльності.
В даному випадку вони полягають у тому, щоб проведення
заходів, які обмежують права
людини, відбувалося не лише
відповідно жорсткої процедури,
але й щоб існувала можливість
особливого порядку їх здійснення за виняткових обставин.
Вивчення зарубіжного досвіду
вказує на те, що в деяких країнах СНД за письмовими заявами окремих осіб, у випадку існування загрози вчинення щодо
них злочину, може здійснюватись контроль телефонних та
інших розмов. Подібні норми
містять кримінальні процесуальні кодекси Російської Федерації, Білорусі, Вірменії.
Аналогічні положення уміщає
й Закон України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть
участь у кримінальному судочинстві»1. Відповідно до положень п. «в» ч. 1 ст. 7 цього
Закон України «Про забезпечення безпеки
осіб, що беруть участь у кримінальному судочинстві». Відомості Верховної Ради України. Київ, 1994. №11. Ст.51.
1
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1
Закон України «Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів».
Відомості Верховної Ради України. Київ,
1994. № 11. Ст.50.

з тим, Кримінальний процесуальний кодекс України не передбачає порядку проведення
відповідних негласних слідчих
(розшукових) дій за письмовим
зверненням заявника. На нашу
точку зору, це є прогалиною вітчизняного законодавства, яку
необхідно заповнити. Внесення
відповідних змін до КПК України є особливо актуальним у руслі боротьби з корупцією. Так, у
разі звернення особи із заявою
щодо вимагання у неї неправомірної винагороди орган досудового розслідування зобов’язаний
розпочати кримінальне провадження (ст. 214 КПК України).
Далі необхідно зафіксувати факт
вимагання та/або одержання неправомірної винагороди посадовою чи службовою особою, вказаною заявником. Згідно усталеної
практики, з цією метою у кримінальному провадженні провадиться ціла низка негласних
слідчих (розшукових) дій, зокрема зняття інформації з транспортних телекомунікаційних
мереж (ст. 263 КПК), аудіо-, відеоконтроль особи (ст. 260 КПК
України). У деяких випадках,
час, відведений на планування
та проведення негласних слідчих (розшукових) дій є дуже
обмеженим, і організувати та
провести їх із дотриманням визначеної законом процедури є
просто неможливим. Враховуючи те, що особа сама звернулася із заявою щодо проведення
НСРД, на наш погляд, втручання
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нормативного акту, заходами
забезпечення безпеки також є
«використання технічних засобів контролю і прослуховування
телефонних та інших переговорів, візуальне спостереження».
За змістом ст. 10 цього ж закону: «у разі наявності загрози
вчинення насильства або інших
протиправних дій щодо осіб,
взятих під захист, за письмовою
заявою цих осіб або за їх письмовою згодою може проводитися
прослуховування телефонних
та інших переговорів. У ході
прослуховування цих переговорів може застосовуватися звукозапис». Закон України «Про
державний захист працівників
суду і правоохоронних органів»
до спеціальних заходів забезпечення безпеки відносить «використання технічних засобів
контролю і прослуховування телефонних та інших переговорів,
візуальне спостереження» (п. «г»
ст. 5 Закону). Статтею 8 цього ж закону передбачено, що «в
разі загрози вчинення насильства або інших протиправних
дій щодо осіб, взятих під захист,
за письмовими заявами або згодою цих осіб може проводитися
прослуховування телефонних та
інших переговорів. У ході прослуховування переговорів осіб,
взятих під захист, може застосовуватися звукозапис»1. Поряд
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з боку державних органів у такому разі є відсутнім. Відповідно цього, проведення негласних
слідчих (розшукових) дій, визначених ст.ст. 260, 263 КПК
України доцільно проводити
у спрощеному порядку, саме
на підставі письмової заяви чи
письмового звернення особи, у
зв’язку із чим положення кримінального процесуального закону необхідно доповнити відповідними нормами.
По завершенню проведення
НСРД, що є втручанням в приватне спілкування, прокурор
особисто, або через слідчого, надавши йому відповідне письмове доручення, повідомляє особу
письмово про тимчасове обмеження її конституційних прав
(ст. 253 КПК України). Рішення про конкретний час такого
повідомлення визначається із
урахуванням наявності чи відсутності загроз для досягнення
мети досудового розслідування,
суспільної безпеки, життя або
здоров’я осіб, причетних до проведення негласних слідчих (розшукових) дії, та повинно бути
здійснено протягом дванадцяти місяців з дня їх припинення, але не пізніше звернення до
суду з обвинувальним актом.
Вивчаючи проблеми правового
регулювання негласних слідчих
(розшукових) дій за КПК України, Р. І. Благута зазначає, що
положення ст. 253, яка визначає порядок повідомлення осіб,
щодо яких вони проводилися,

Криміналіст першодрукований № 17/2018

потребують конкретизації1. На
наш погляд, внесене зауваження заслуговує на розгляд у том
розрізі, які саме особи мають
бути повідомленими про проведення негласних слідчих (розшукових) дій. Було б доречним,
якщо таке повідомлення стосувалося би осіб, які матимуть
надалі певний процесуальний
статус у кримінальному провадженні, наприклад, виступатимуть підозрюваним чи обвинуваченим, свідком. Щодо
наведеного можна запропонувати наступну аргументацію: при
проведенні НСРД, визначеної
ст. 263 КПК України, із абонентом, за яким встановлено спостереження, може спілкуватися невизначена кількість осіб. Значна
частина розмов, які фіксуються
в ході заходів, ані в якій мірі не
стосується мети їх здійснення,
надалі в установленому законом
порядку такі записи знищуються. Якщо ж тлумачити положення ст. 253 КПК буквально, і повідомляти слід усіх абонентів,
з ким у встановлений проміжок
часу спілкувався об’єкт спостереження. Але це виглядатиме абсолютно абсурдно, і ніяк не
сприятиме захисту прав учасників приватного спілкування. Подібний прецедент було встановлено рішенням ЄСПЛ у справі
«Пек проти Сполученого КороБлагута Р. І. Негласні слідчі (розшукові) дії:
проблеми підготовки та проведення. Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ. Київ, 2013. № 1. С. 147-152.
1
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Рішення ЄСПЛ у справі «Пек проти
Сполученого Королівства». URL: http://
mmdc.ru/praktika_evropejskogo_suda/
praktika_po_st_8_evropejskoj_konvencii/
europ_eight_practice2/

1

КПК) та аудіо-, відеоконтроль
місця (ст. 270 КПК) не є принципово відмінними, тому порядок їх проведення доцільно визначити однією статтею
кримінального процесуального закону2. Така точка зору поділяється й іншими авторами3.
В свою чергу, В. Г. Уваров вважає, що визначений законом
перелік негласних слідчих (розшукових) дій, які пов’язані із
втручанням в приватне спілкування, є неповним, та до нього
слід включити НСРД, передбачену ст. 269 КПК України –
«спостереження за особою, річчю, місцем», оскільки в ході її
проведення також може відбуватися втручання в приватне спілкування. Доводить, що аудіо-,
відеоконтроль особи (ст. 260
КПК), аудіо-, відеоконтроль
місця (ст. 270 КПК), а також
спостереження за особою, річчю, місцем (ст. 269 КПК) є різновидами технічного спостереження, та пропонує внести
зміни до КПК України, відповідно яких усі ці три дії будуть
регламентованими однією статтею Кримінального процесуального кодексу, що матиме назву
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лівства», коли Суд не визнав
обов’язку уряду ідентифікувати та повідомляти усіх осіб, що
потрапили в поле об’єктива відеокамери закритої міської системи відеоспостереження1.
Питання системи негласних
слідчих (розшукових) дій, що
є втручанням в приватне спілкування, досить широко дебатується в науковій літературі
та обговорюється практичними
працівниками. Висловлюються
критичні зауваження на предмет того, чи слід вважати зняття інформації з електронних
інформаційних систем, якщо
доступ до них не обмежується
власником, володільцем, розпорядником інформації втручанням в приватне спілкування, чи в таких випадках зняття
відповідної інформації повинно відбуватися за процедурою,
встановленою щодо порядку
проведення такої слідчої дії як
огляд (ст. 237 КПК). З огляду
на змістовну тотожність, існують пропозиції щодо об’єднання таких НСРД як аудіо- відеоконтроль особи (ст. 260 КПК)
та аудіо-, відеоконтроль місця (ст. 270 КПК) у одну негласну слідчу (розшукову) дію. Так,
Ю. В. Лисюк наполягає, що за
змістовною сутністю аудіо-,
відеоконтроль особи (ст. 260

Лисюк Ю. В. Аудіо- та відеоконтроль як
різновиди втручання в приватне спілкування під час здійснення негласних слідчих дій
у кримінальному провадженні. Актуальні
проблеми держави і права. 2013. С. 335-339.
3
Сердюк А. Місце аудіо-, відеоконтролю
особи та аудіо-, відеоконтролю місця у системі негласних слідчих (розшукових) дій.
Підприємництво, господарство і право.
2016. № 10. С. 166-172.
2
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«Безпосереднє спостереження
та технічне документування
юридично значущих фактів».
Надалі В. Г. Уваров пропонує закріпити у цій статті норму, згідно якої спостереження
за особою в житловому помешканні, а також аудіо-, відеоконтроль в ньому, забороняються1.
Слід взяти до уваги, що іноді неоднозначно тлумачиться зміст і обсяг такої негласної слідчої (розшукової) дії, як
зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж (ст. 263 КПК). Деякі фахівці вважають, що одержання
відомостей про факти телефонних з’єднань, яке відбувається за правилами отримання доступу до речей і документів (ст.
ст. 159-162 КПК), є складовою
цієї НСРД. Викладене вказує
на те, що питання змістовного
наповнення статей кримінального процесуального закону,
які регулюють порядок проведення негласних слідчих (розшукових) дій, пов’язаних із
втручанням в приватне спілкування, потребують детального
розгляду.
Існують розбіжності в поглядах на рахунок того, чи слід вважати накладення арешту на кореспонденцію (ст. 260 КПК),
огляд та виїмку кореспонденції (ст. 261 КПК) самостійними
слідчими діями, чи все ж таки
Уваров В. Г. Інститут втручання в приватне спілкування шляхом аудіо-, відеоконтролю. Право і безпека. 2012. 5 (47). С.190-194.
1
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однією, порядок проведення
якої регулюється двома статтями кримінального процесуального закону. З огляду на досвід
практичної роботи за даним напрямом, накладення арешту,
огляд та виїмку кореспонденції,
на нашу думку, слід розглядати
як комплексну негласну слідчу
(розшукову) дію. Варто взяти до
уваги, що ч. 3 ст. 261 КПК України вказує, що «накладення
арешту на кореспонденцію надає слідчому право здійснювати
огляд і виїмку кореспонденції».
Таким чином законодавець фактично визнає те, що затримання
кореспонденції установою зв’язку є заходом адміністративного характеру, необхідним для
того, щоб забезпечити можливість органові досудового розслідування одержати доступ
до внутрішнього вмісту поштових відправлень, який є безпосереднім об’єктом провадження
даної НСРД. Здійснюючи огляд
телеграфно-поштового відправлення, обладнуючи його спеціальними технічними засобами
контролю, наносячи на виявлені у відправленні речі й документи спеціальних позначок,
слідчий отримує відповідні відомості, які надалі можуть бути
використаними у доказуванні
по кримінальній справі. Цілком
зрозуміло, що провадження огляду та виїмки кореспонденції
(ст. 262 КПК) без накладення на
неї арешту є неможливим. А накладення арешту на кореспон-
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чеві краще розуміти методику
проведення відповідної НСРД.
Тому доречно зберегти підхід до
правового регулювання порядку проведення відповідних дій,
визначений саме ст. 264 КПК
України.
Основними відмінностями
негласних слідчих (розшукових) дій, визначених ст. 260 та
ст. 270 КПК України, є місце їх
проведення. А саме, аудіо-, відеоконтроль особи здійснюється,
як правило, шляхом обладнання
спеціальними технічними засобами для спостереження публічно недоступних місць, якими,
наприклад, є житло, інше володіння особи, транспортний засіб.
У порядку ст. 270 КПК України, як правило, здійснюється
аудіо-, відеоконтроль у публічно
доступних місцях, куди відносять парки, сквери, кінотеатри,
інші загальнодоступні місця
громадського користування.
З огляду на те, що під час проведення заходів з відеоконтролю, аудіоконтролю в публічно доступних місцях ступінь
втручання в приватне життя
людини є значно меншим, існує можливість обґрунтування
спрощеного в організаційному
плані порядку проведення таких негласних слідчих (розшукових) дій, зокрема, без дозволу слідчого судді, на підставі
рішення слідчого, погодженого з прокурором. Тому проведення даних негласних слідчих (розшукових) дій доцільно
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денцію, без подальшого огляду
та виїмки слідчим, буде абсолютно безрезультатним. Саме з
огляду на таке, їх доцільно розглядати як одну негласну слідчу (розшукову) дію.
Як уже зазначалося, практичні працівники досить часто
звертають увагу на те, що зняття
інформації з електронних інформаційних систем або їх частин,
доступ до яких не обмежується власником, володільцем або
утримувачем (ч. 2 ст. 264 КПК),
не слід розглядати як негласну
слідчу (розшукову) дію, адже в
даному випадку, втручання в
приватне спілкування не відбувається, і порушення прав людини, як такого, немає, отже у
такому разі доцільно застосовувати ст. 237 КПК України. На
нашу думку, така точка зору
є досить сумнівною. Передусім, слід брати до уваги те, що
в будь-якому разі зняття інформації з електронних інформаційних систем відбувається негласно, навіть незважаючи на
те, що доступ до інформації, яка
міститься в електронній інформаційній системі, не є обмеженим. Окрім того, безпосередній
об’єкт, на який направлена дана
НСРД, є досить специфічним,
а редакція ст. 264 КПК, згідно
якої зняття інформації з електронних інформаційних систем (частин) має два різновиди,
а саме, пов’язане із втручанням
в приватне спілкування і без такого, дає змогу правозастосува-
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регламентувати окремими статтями КПК України.
З огляду на статистичні дані,
найбільш уживаною негласною
слідчою (розшуковою) дією, результати якої широко використовуються у кримінальних провадженнях, є зняття інформації
з транспортних телекомунікаційних мереж (ст. 263 КПК України)1. Частиною 4 ст. 263 КПК
України встановлюється, що виконавцями такої негласної слідчої (розшукової) дії є уповноважені підрозділи Національної
поліції та СБ України. З огляду на такий підхід, державна
політика у сфері правового регулювання порядку проведення заходів зі зняття інформації
з транспортних телекомунікаційних мереж направлена на мінімізацію числа суб’єктів, які
в ході безпосереднього проведення таких заходів взаємодіятимуть із операторами зв’язку, адже збільшення їх числа
може негативно відобразитися
на стані дотримання режиму таємності. Проте існують нарікання на те, що у такому разі інші
державні органи суттєво обмежуються у можливостях проведення відповідних заходів, що
в цілому негативно позначається на стані їх роботи. Зокрема,
йдеться про Національне анти1
Узагальнення судової практики розгляду
клопотань про дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій слідчим суддею. URL: www.apcourtkiev.gov.ua/wpcontent/uploads/2015/06/Yzagalnenna-.doc
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корупційне бюро України, на
чому вже неодноразово офіційно наголошувалося і керівництвом цього державного органу
і незалежними міжнародними
експертами2. У контексті реформування системи державних органів України соломоновим рішенням цієї проблеми
стане створення спеціального
державного органу, який буде
уповноважений проводити оперативно-технічні заходи та негласні слідчі (розшукові) дії,
пов’язані із застосуванням спеціальних технічних засобів, в
тому числі й ті, що є втручанням в приватне спілкування.
В свій час питання створення
такого органу (Управління спеціальних технічних заcобів ‒
УСТЗ) вже обговорювались на
політичному рівні, проте саме
на цей час вони є надзвичайно
актуальними, тому до них слід
повернутись. Незважаючи на
певні матеріальні затрати, створення такого органу має низку
переваг. Першою з них є те, що
з боку інших уповноважених
державою органів та інституцій
за законністю діяльності УСТЗ
може бути встановлений належний контроль. Іншою перевагою
слід вважати те, що це буде потужний незалежний орган, високотехнічно оснащений, який не
буде підпорядкований конкретНАБУ до червня 2017 року має отримати право прослуховування – меморандум із
МВФ. URL:http://gordonua.com/ukr/news/
politics/nabu
2
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Сучасне законодавство України щодо порядку провадження заходів, які є втручанням в приватне спілкування,
приймалося у розрізі євроінтеграційної політики української держави. Поряд із тим,
аналіз положень чинного КПК
України і практики його застосування дає змогу зробити
висновок, що під час його розробки та прийняття не повною
мірою було враховано інтереси
національної правоохоронної
діяльності.
У зв’язку із наведеним у ході
наукового дослідження вказано на окремі проблеми правового регулювання негласних
слідчих (розшукових) дій, що є
втручанням в приватне спілкування, та запропоновано шляхи
їх розв’язання.
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ному відомству. Усі визначені законом суб’єкти, уповноважені на
проведення оперативно-технічних заходів та негласних слідчих
(розшукових) дій, які є втручанням в приватне спілкування, після отримання відповідного дозволу напряму звертатимуться
до нього, за результатами виконання яких отримуватимуть необхідну інформацію, а після їх
завершення – у встановленому
порядку розсекречені матеріальні носії такої інформації.
Висновки. Право людини на
приватність має високий міжнародно-правовий рівень захисту та
забезпечується в Україні широкою низкою законодавчих актів,
в тому числі кодифікованих. Однак це право не є абсолютним, та
у визначених законом випадках і
порядку може бути обмеженим.
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СOUNTERACTION TO DISCLOSURE
OF INFORMATION ON PRETRIAL
INVESTIGATION BY CRIMINAL LAW
AND PROCEDURE MEASURES*
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Abstract
This article is devoted to the problem of counteraction to disclosure information
on pretrial investigation. Author based the material on the idea of counteraction to
this phenomenon on using criminal law and procedure measures. This approach is
connected with legal possibility of notification participants of criminal proceeding
to prohibition of disclosure information on pretrial investigation and inquiry. In case
of disclosure this information must be used Art. 387 of Criminal Code of Ukraine.
Special ethic and legal problem could be in situation, when investigator, prosecutor,
judge or intelligent office disclosed information on pretrial investigation or inquiry.
Prevention of this negative process is demand to increase level of professional participants of criminal proceedings and possibility of their notification to prohibition
of disclosure information on pretrial investigation and inquiry. This time it could be
named as a legal deficiency in criminal procedure legislation. For solving of the problem, it is necessary to use practice of European Court of Human Rights, practice of national courts and legislation possibilities.
Key words. Criminal law measure, criminal procedure measure, counteraction,
disclosure of information, pretrial investigation, investigator, prosecutor, judge.

Розвиток сучасного суспільства в парадигмі домінування
інформаційних технологій та їх
еволюційного перетворення в цифрові дані надав можливість
максимально швидкого доступу до інформації. Це призвело не
тільки до позитивного оброблення інформації, але й до її збільшення. Негативним наслідком

цього стало циркулювання неперевірених або неправдивих відомостей, перекручуванні даних,
веденню інформаційних впливів
та навіть війн.
Названі процеси вплинули
й на форму та зміст досудового
розслідування. Кримінальний
процесуальний кодекс України,
прийнятий Верховною Радою

*
Протидія розголошенню даних досудового розслідування кримінально-правовими та процесуальними засобами.
**
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Ярослава Мудрого (Україна).
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України (від 13 квітня 2012 р.
№ 4651-VI) корегував статус
професійних учасників кримінального судочинства (провадження), що спричинило суттєвий зсув у здійсненні досудового
розслідування й як наслідок –
судового розгляду. У цей період
важливим стало формулювання
завдань кримінального провадження та засад кримінального
провадження. Ключовим моментом таких змін стало визначення
завдання охорони прав, свобод
та законних інтересів учасників кримінального провадження
(ст. 2 КПК України) та встановлення принципу змагальності
сторін (ст. 22 КПК України). Разом з цим початок кримінального провадження вже пов’язується із тим, що права, свободи та
законні інтереси особи вже є порушеними, а статус учасника
кримінального провадження часто призводить не до їх захисту,
а до порушення нових прав, свобод та законних інтересів, які
виникають у зв’язку із процесуальним статусом.
За статистичними даними
Генеральної прокуратури України обліковано кримінальних правопорушень у 2015 р. –
565 182 (з них – особам вручено повідомлення про підозру –
188 099, з обвинувальним актом –
163 795); у 2016 р. – 592 604
(з них – особам вручено повідомлення про підозру – 159 480, з обвинувальним актом – 138 330);
у 2017 р. – 523 911 (з них – осо-
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бам вручено повідомлення про
підозру – 198 477, з обвинувальним актом – 176 919). Така значна кількість інформації про подію злочину й її правовий аналіз становить виклик державі
та суспільству в її опрацюванні,
оцінці та здійсненні «швидкого,
повного та неупередженого розслідування і судового розгляду»
(ст. 2 КПК України).
Спроба цифрування такої та
подібної інформації призвела
до появи Єдиного реєстру досудових розслідувань, Єдиного державного реєстру судових
рішень, електронного суду та
інших електронних баз та реєстрів. Значна інформація про
досудовове розслідування події злочину фіксується в Єдиному реєстрі досудових розслідувань (далі – ЄРДР)1. Обов’язки
щодо внесення такої інформації
до ЄРДР покладаються на слідчого та прокурора (ст. 214 КПК
України). Такий підхід законодавця викликає певні сумніви,
оскільки автоматизація такого Реєстру фактичного відсутня (крім фіксації дати обліку
інформації та присвоєння номеру кримінального провадження (п. 2 розд. 2 Положення про
порядок ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань).
Див.: стаття 214 КПК України; наказ Генеральної прокуратури України «Про затвердження Положення про порядок ведення
Єдиного реєстру досудових розслідувань»
від 06 квітня 2016 р. № 139, затвердженого Міністерством юстиції України 5 травня
2016 р. за № 680/28810.
1
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1
https://www.rbc.ua/ukr/news/natspolitsii-rasskazali-kolossalnuyu-nagruzku-1510330158.html

тися до такої інформації, отримувати відповідний доступ до
неї, оцінювати суттєвість впливу на такі види таємниць та правильність віднесення такої інформації до названих предметів
злочину.
Іншою проблемою є те, що за
п. 2 розд. 1 Положення про порядок ведення Єдиного реєстру
досудових розслідувань надання інформації про відомості,
внесені до Реєстру, з дотриманням вимог кримінального процесуального законодавства та
законодавства, яким врегульовано питання захисту персональних даних та доступу до
інформації з обмеженим доступом. Це означає, що інформація, яка вноситься в ЄРДР вже
має особливий статус, а доступ
до неї є обмеженим. Одержання та розповсюдження такої інформації з ЄРДР має відбуватися за процедурою визначеною
КПК України та названим вище
Положенням.
За певних умов розголошення даних оперативно-розшукової діяльності, досудового розслідування може визнаватися
злочином, що посягає на сферу
правосуддя. За ч. 1 ст. 387 КК
України відповідальність настає лише за умови, якщо розглошення передбачених даних
було вчинено: а) за відсутності
дозволу прокурора, слідчого
або особи, яка провадила оперативно-розшукову діяльність;
б) за наявності попередження

КРИМИНАЛИСТЪ № 17/2018

Таким чином, ведення такого Реєстру не здатне допомогти
слідчому, прокурору в досудовому розслідування події кримінального правопорушення,
а скоріше потребує від них додаткової, особливої уваги в дублюванні інформації, яка міститься в провадженні. При цьому
в 2017 р. навантаження сягало
500 кримінального проваджень
на одного слідчого1.
Інформація, яка знаходиться
в розпорядженні слідчого, прокурора має певні особливості
й може бути пов’язана з відомостями, обіг яких є обмеженим,
а розповсюдження заборонене.
Такі обмеження можуть вплинути на встановлення статусу
таких відомостей у формі таємниці. Досудове розслідування
може бути пов’язане із посяганнями на державну таємницю (ст. 114 КК України), розголошенням лікарської таємниці
(ст. 145 КК України), порушенням таємниці голосування
(ст. 159 КК України) або таємниці листування, телефонних
розмов, телеграфної чи іншої
кореспонденції, що передаються засобами зв’язку або через
комп’ютер (ст. 163 КК України),
обігом інформації, що становить
комерційну або банківську таємницю (ст. 231 КК України),
тощо. Таким чином, слідчий,
прокурор, суддя та оперативні
співробітники змушені зверта-
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в установленому законом порядку про обов’язок не розголошувати такі дані1.
Особливу небезпеку щодо розголошення даних оперативнорозшукової діяльності, досудового розслідування становить
злочинна поведінка судді, прокурора, слідчого, працівника
оперативно-розшукового органу
(незалежно від того, чи приймала ця особа безпосередню участь
в оперативно-розшуковій діяльності, досудовому розслідуванні (ч. 2 ст. 387 КК України).
Зміст розголошення названих
даних професійними учасниками кримінального провадження
пов’язується із повідомленням
суддею, прокурором, слідчим,
працівником оперативно-розшукового органу в будь-якій формі (безпосередньо, в електронній
формі чи письмовому вигляді,
за телефоном, у засобах масової
інформації та ін.) даних оперативно-розшукової діяльності чи
досудового розслідування і доведені їх до відома хоча б одній
особі, яка не має права на ознайомлення з ними.
У ч. 1 ст. 222 КПК України встановлюється те, що відомості досудового розслідування можна розголошувати
лише з письмового дозволу слідТютюгін В. І., Шепітько М. В. Розголошення даних опертивно-розшукової діяльності,
досудового розслідування. Кримінальний
кодекс України. Науково-практичний коментар. За заг. ред. В. Я. Тація, В. П. Пшонки,
В. І. Борисова, В. І. Тютюгіна. Харків: Право, 2013. Т. 2: Особлива частина. С. 885.
1
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чого або прокурора і в тому обсязі, в якому вони визнають
можливим. Частина 2 ст. 222
КПК України конкретизує механізм встановлення заборони:
«слідчий, прокурор попереджає
осіб, яким стали відомі відомості досудового розслідування,
у зв’язку з участю в ньому, про
їх обов’язок не розголошувати
такі відомості без його дозволу.
Незаконне розголошення відомостей досудового розслідування тягне за собою кримінальну
відповідальність, встановлену
законом».
Процесуальний порядок попередження про нерозголошення відомостей досудового розслідування сформульовано таким
чином, що слідчий, прокурор
знаходяться в статусі розпорядників такої інформації та домінують в кримінальному провадженні. Відповідно виникає
питання щодо можливості попередження професійних учасників кримінального провадження про нерозголошення
відомостей досудового розслідуванння. Аналізуючи дану проблему, І. В. Гловюк вказує, що
«КПК України чітко не визначає», чи уповноважений слідчий, прокурор попереджати про
обов’язок не розглошувати такі
дані2. Погоджуючись з такою
Гловюк І. В. Проблемні питання реалізації
положення щодо недопустимості розголошення відомостей досудового розслідування (захист від підозри та обвинувачення за
ст. 387 КК України). Сучасні напрями, засоби
2
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та методи протидії злочинності. Матеріали Міжнародної конференції, присвяченої
105-річчю від дня народження В. П. Колмакова (23 лист. 2018 р., м. Одеса). Одеса:
Гельветика, 2018. С. 62.

України) . Попередження про
кримінальну відповідальність
за ч. 2 ст. 387 КК України може
бути здійснено: а) старшим прокурором в групі прокурорів;
б) прокурором, який є процесуальним керівником за даним кримінальним провадженням щодо
працівника (-ів) оперативно-розшукового органу, слідчого або
групи слідчих; в) старшим слідчим у слідчій групі; г) слідчим
щодо задіяних у кримінальному
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позицією, зазначаємо, що у процесульному порядку встановлення обов’язку нерозголошення таких даних суддею, слідчим,
прокурором, працівником оперативно-розшукового органу через їх попередження прямо не
вимагається. Але встановлення
наявності такого обов’язку може
бути ключовим для притягнення цих службових осіб, які допустили розголошення, до кримінальної відповідальності за ч. 2
ст. 387 КК України.
З метою збереження такої
інформації може бути складене попередження про кримінальну відповідальність за
розголошення даних оперативно-розшукової діяльності, досудового розслідування прокурором, слідчим або працівником
оперативно-розшукового органу.
У цьому випадку таке попередження має містити вказівку
на обсяг інформації, в результаті яких дій вона отримана та
яким чином оформлена, а також коло суб’єктів, які обмежуються в розповсюдженні такої
інформації. Саме тому неможливою є повна заборона щодо
розголошення даних досудового розслідування, що буде свідчити про невідповідність принципу публічності кримінального
провадження (ст.ст. 7, 25 КПК

1

За ч. 13 ст. 9 Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність» не підлягають
передачі і розголошенню результати оперативно-розшукової діяльності, які відповідно до законодавства України стосуються
особистого життя, честі, гідності людини.
За передачу і розголошення цих відомостей
працівники оперативних підрозділів, а також особи, яким ці відомості були довірені
при здійсненні оперативно-розшукової діяльності чи стали відомі по службі або роботі, підлягають відповідальності згідно
з чинним законодавством, крім випадків
розголошення інформації про незаконні дії,
що порушують права людини. За ст. 1 цього Закону завданням оперативно-розшукової діяльності є пошук і фіксація фактичних
даних про протиправні діяння окремих осіб
та груп, відповідальність за які передбачена Кримінальним кодексом України, розвідувально-підривну діяльність спеціальних
служб іноземних держав та організацій з метою припинення правопорушень та в інтересах кримінального судочинства, а також
отримання інформації в інтересах безпеки громадян, суспільства і держави. Саме
тому через специфічність оперативно-розшукової діяльності, її результати, не пов’язані із досягненням завдань кримінального
провадження, можуть захищатися в цілому і не потребують встановлення додаткових попереджень про розголошення таких
даних працівниками оперативно-розшукових органів.
1
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провадженні працівників оперативно-розшукового органу;
ґ) слідчим, прокурором щодо
інших осіб, яким стали відомі відомості досудового розслідування. Таке попередження
має містити визначене коло інформації та осіб, на яких розповсюджується така заборона.
Факт складення такого попередження про кримінальну відповідальність за розголошення
відповідних даних фіксує покладення додаткових обов’язків щодо збереження відповідної
інформації прокурором, слідчим або працівником оперативно-розшукового органу.
Предметом злочину, передбаченого ч. 2 ст. 387 КК України
є дані оперативно-розшукової діяльності або досудового розслідування. Такі відомості можуть
стосуватися факту проведення
окремих слідчих (розшукових)
та негласних слідчих (розшукових) дій, здійснення оперативнорозшукової діяльності або отриманої в результаті інформації
з відповідним оформленням.
Дані оперативно-розшукової діяльності або досудового розслідування можуть міститися на
письмових чи електронних носіях, мати відповідні документальні реквізити та у відповідності до чинного кримінального
процесуального законодавства
(Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність»)
приєднані до матеріалів провадження.
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За умови віднесення змісту
матеріалів оперативно-розшукової діяльності, або досудового розслідування до державної
таємниці (п. 4 ч. 1 ст. 8 Закону України «Про державну таємницю»), та його наступного
розголошення суддею, прокурором, слідчим або працівником
оперативно-розшукового органу, такі особи підлягають кримінальній відповідальності за
ст. 328 КК України (за наявності ознак складу цього злочину).
У п. b § 3 ст. 6 Конвенції Ради
Європи про захист прав людини і основоположних свобод
зазначається, що кожний обвинувачений у вчиненні кримінального правопорушення має
право мати час і можливості,
необхідні для підготовки свого
захисту». Фактично розкриваючи предмет розголошення даних досудового розслідування,
Європейський суд з прав людини наголошує, що нерозкриття
стороні захисту матеріальних
доказів, котрі містять елементи,
що можуть зняти вину з обвинуваченого або пом’якшити покарання, можуть становити відмову надати необхідні можливості
для підготовки захисту і, отже,
порушення права, гарантованого статтею 6 § 3 b) Конвенції. Водночас, обвинувачений
може окремо мотивувати своє
клопотання, і національні суди
можуть перевірити обґрунтованість цих мотивів (Natunen
проти Фінляндії, § 43; C.G.P.
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Див.: Офіційний сайт Європейського суду
з прав людини. Дата оновлення: 26.11.2018.
URL: https://www.echr.coe.int/Documents/
Guide_Art_6_criminal_UKR.pdf (дата звернення: 27.10.2018).
2
Див.: Офіційний сайт Європейського суду
з прав людини. Дата оновлення: 26.11.2018.
URL: https://www.echr.coe.int/Documents/
Guide_Art_6_criminal_UKR.pdf (дата звернення: 27.10.2018).
1

Тому з метою досягнення таких завдань (ст. 2 КПК України) слідчий, прокурор можуть
проводити необхідні слідчі
(розшукові) та негласні слідчі (розшукові) дії, демонструвати окрему доказову інформацію, робити частину з них
надбанням громадськості, застосовувати тактичні прийоми (в т. ч. хитрощі), їх комбінації, проводити тактичні
операції. Мотив або мета фактичного розголошення даних
оперативно-розшукової діяльності або досудового розслідування для кваліфікації значення не мають, оскільки прямо не
названі в ч. 2 ст. 387 КК України, однак мотив (мета) такого
розголошення не може співпадати з їх законною діяльністю
в межах досягнення завдань за
ст. 2 КПК України.
Якщо ж мета діяльності судді, прокурора, слідчого або працівника оперативно-розшукового органу явно не відповідає
завданням кримінального провадження (ст. 2 КПК України) і
містить ознаки протидії законній діяльності органів, які забезпечують швидке, повне та
неупереджене розслідування
і судовий розгляд, то такі особи без залежності від наявності
попередження, підлягають притягненню до кримінальної відповідальності за ч. 2 ст. 387 КК
України.
Кримінальна відповідальність у випадку розголошення
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проти Нідерландів, рішення Комісії)1. Так само Європейський
суд з прав людини демонструє
можливість органу досудового розслідування в певних межах розпоряджатися даними,
якими він володіє, що не суперечить Конвенції. Так, § 2 ст. 6
Конвенції не може перешкодити державним органам інформувати громадськість стосовно кримінального слідства, що
триває, але натомість вимагає,
аби це робилось якомога тактовніше і у повній відповідності
до вимоги поважати презумпцію невинуватості (Fatullayev
проти Азербайджану, § 159;
Allenet de Ribemont проти Франції, § 38; Garycki проти Польщі,
§ 69)2.
За відсутності попередження
про кримінальну відповідальність за розголошення даних
оперативно-розшукової діяльності, досудового розслідування, презюмується те, що такі
дані не повинні розголошуватися, а їх розпорядником з метою
досягнення завдань кримінального провадження є слідчий
та прокурор, які їх досягають
в конкретному провадженні.
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даних оперативно-розшукової
діяльності, досудового розслідування суддею, слідчим, прокурором або працівником оперативно-розшукового органу
виключається, якщо він діяв
на підставі та в межах своїх

1.

2.

3.
4.

процесуальних повноважень на
виконання завдань кримінального провадження, визначених
ст. 2 КПК України або інших
процесуальних норм, які встановлюють повноваження таких
осіб.
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Abstract
The article is devoted to the research of organizational and tactical foundations for
investigating murders committed with the goal of alienation of property. The author
defined the specifics and analyzed the features and mechanism of committing this
category of murders. Within the framework of the research the scientific achievements of the national scientists concerning the proposed problem are analyzed. A system of typical investigative (search) actions during the pre-trial investigation into
murder and the typical circumstances that need to be clarified is suggested. Based on
the analysis of investigative and judicial practice, intermediate (local) tactical tasks
for the investigation of murders were identified and appropriate tactical operations
aimed at solving these problems were developed. The author disclosed the content of
the proposed tactical operations.
Key words. Investigation of murders committed with the goal to alienation of
property, typical tactical operations, typical investigation (inquiry) actions.

Останнім часом на території
Україні спостерігається певна
тенденція, що пов’язана із учиненням вбивств з корисливих
мотивів. Так, за статистичними
даними Генеральної прокуратури України кількість зареє-

строваних убивств з корисливих мотивів у 2016 р. становила
846 кримінальних проваджень;
у 2017 р. зареєстровано 671 кримінальне провадження. У поточному 2018 р. (за 10 місяців) зареєстровано 390 кримінальних

*
Розслідування вбивств, учинених з метою відчуження житла: побудова типових тактичних
операцій.
**
Суходубов Володимир Сергійович – здобувач кафедри криміналістики Національного
юридичного університету імені Ярослава Мудрого, Державний радник юстиції 3 класу, Почесний працівник прокуратури України, Заслужений юрист України (Україна).
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проваджень1. У структурі вбивств
з корисливих мотивів, окреме
місце посідають вбивства, учинені з метою відчуження житла (отримання права на житлове
приміщення).
Вбивство, учинене з метою
відчуження житла – це система високоорганізованих та взаємообумовлюючих дій таємного
характеру, які викликають через наявність соціального конфлікту між особами та спрямовані на умисне заволодіння
житлом особи (правом на житло) шляхом позбавлення життя
іншої людини. Передусім варто відзначити, що відповідно
до чинного законодавства, подібні дії кваліфікуються за п. 6
ч. 2 ст. 115 КК України, тобто як умисне вбивство, вчинене з корисливих мотивів. Об’єктом злочину відповідно до п. 6
ч. 2 ст. 115 КК України є життя людини. Слід зазначити,
що умисне вбивство вчиненене
з корисливих мотивів кваліфікується у випадку, коли винний, що позбавив життя потерпілого, хотів одержати у зв’язку
із цим матеріальні блага для
себе або інших осіб (заволодіти
житлом, в нашому випадку),
одержати або зберегти певні
майнові права, уникнути матеріальних витрат або зобов’язань
(одержати спадщину) або досягти іншої майнової винагороди.
Генеральна прокуратура: офіційний сайт;
Режим доступу: https://www.gp.gov.ua/ua/
erdr.html
1

Frühdruck Kriminalist № 17/2018

Результати анкетування слідчих Національної поліції України дозволяють виокремити такі
ознаки вбивств, учинених з метою відчуження житла: 1) вольові дії2 злочинця щодо відчуження житла та позбавлення життя
і характеризуються прямим
умислом (75 %); 2) дії злочинця посягають на два об’єкти, які
охороняються чинним законодавством України: життя та здоров’я особи та право власності на
об’єкт нерухомості або одержання права розпоряджатися цим
об’єктом (40,4 %); 3) високий рівень організованості злочинців
(34,6 %); 4) високий ступінь латентності (17,3 %); 5) наявність
конфліктних стосунків між злочинцем та жертвою (17,3 %). Вивчення слідчої та судової практики дозволяє доповнити цей
перелік такими ознаками, як:
1) злочин являє собою не одномоментний акт, а систему взаємопов’язаних дій та процесів,
щодо підготовки, вчинення та
приховування відчуження житла шляхом учинення вбивства;
2) специфіка в обранні жертви
(жертв) злочину (власник житла
та інші особи – родичі та близькі люди, орендарі житла та ін.).
Формування окремої криміналістичної методики розсліОсновними етапами вольового процессу
є: постановка мети; вибір засобів його досягнення; прийняття та виконання рішення.
Більш дет. див.: Коновалова В. Е. Убийство:
искусство расследования. Харків: Юрайт,
2013. С. 9.
2
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Колесниченко А. Н. Общие положения
методики расследования отдельных видов
преступления. Харьков, 1965. С. 37; Криминалистика. Москва: Госюриздат, 1959.
С. 333-334.
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У теорії криміналістики щодо
розслідування вбивств, учинених з метою відчуження житла
висловлені певні міркування.
Зокрема, Т. Д. Тєлєгіна зазначає, що основними напрямками розслідування кримінальних проваджень за фактом
безвісного зникнення особи є:
1) створення бази для подальшої ідентифікації особи чи трупа; 2) дослідження та вивчення зниклої особи; 3) вивчення
оточення зниклої особи та ситуації зникнення. У цьому сенсі, як зазначає автор необхідно
встановити через інформаційні
центри та криміналістичні обліки органів внутрішніх справ
перевірити причетність до вчинення злочинів, наявність судимостей, облік в медичних закладах зниклої особи; вилучити
(отримати) зразки для дактилоскопічних, почеркознавчих,
біологічних та інших експертиз; опитати осіб, з кола оточення зниклої особи з метою
встановлення їх взаємовідносин, емоційного стану; оглянути автотранспорт, робоче місце
та інші житлові будівлі зниклої
особи; встановити та прийняти
до уваги метереологічні умови,
стихійні лиха; направити запити в медичні, лікувальні заклади та морги2. М. О. Ткаченко
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дування вбивств, учинених з
метою відчуження житла передбачає визначення найбільш
типових та ефективних слідчих
(розшукових) дій та тактичних
комплексів. У цьому сенсі, застосування ефективних процесуальних та тактичних засобів
збирання доказової інформації
набуває істотного значення для
забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду (ст. 2
КПК України).
Відповідно до ст. 84 КПК
України фактичні дані, отримані у результаті проведення
слідчих (розшукових) дій є доказами у кримінальному провадженні, на підставі яких
слідчий, прокурор, суддя і суд
встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що
мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Проведення
слідчих (розшукових) дій вирішують такі завдання: з’ясування фактів, що підлягають дослідженню; одержання вихідних
даних для планування розслідування; збирання й фіксація
всіх можливих доказів, які в іншому випадку із часом можуть
бути втрачені; установлення,
розшук і затримання злочинця
за гарячими слідами1.

Телегина Т. Д. Вопросы расследования уголовных дел, возбужденных по факту безвестного исчезновения человека. Современное состояние и развитие криминалистики.
Сборник науч. трудов / под ред. Н. П. ЯблоFrühdruck Kriminalist № 17/2018
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зазначає, що характерним для
вбивств з метою заволодіння нерухомим майном є те, що початковий етап методики розслідування за фактом убивств
з метою заволодіння нерухомим майном, а також обрання
конкретних слідчих (розшукових) дій, які б були найбільш характерними для обставин, що виникли, залежать
від двох особливо важливих
факторів. По-перше, від початкової інформаційної бази, яку
становлять результати огляду
місця події, проведення експертиз при огляді речових доказів,
показання свідків-очевидців,
а також здобуті оперативними шляхами матеріали та от
римані іншими шляхами фактичні данні, які відображають
особливості конкретного злочину. По-друге, спрямування пошуково-слідчої діяльності від
особи злочинця до події злочину. Фундаментальну базу становлять відомості про злочинця
(замовника, виконавця), життєдіяльність потерпілого, мотиви його вчинків, відомості про
його зв’язки з оточуючими (родичами, друзями, колегами по
роботі тощо), мотиви, які виникають у зацікавлених у смерті
потерпілого осіб. Слідча діяльність повинна проводитися як
у першому, так і у другому на
прямку1. Д. М. Андріїв робить
кова и В. Ю. Шепитько. Харьков: Апостиль,
2012. С. 228-237.
1
Ткаченко М. О. Розслідування вбивств,
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висновок про те, що для встановлення взаємозв’язку між
зникненням чи вбивством особи
та заволодінням житлом необхідне проведення системи заходів, які умовно можна поділити
на три групи: збирання та одночасна перевірка відомостей про
обставини зникнення чи вбивства, вивчення стилю життя
особи та встановлення долі житлового приміщення2. Окремі науковці зазначають, що в межах
розслідування вбивства, пов’язаного із відчуженням житла
необхідно провести огляд останнього місця проживання зниклої особи; опитування сусідів,
знайомих, родичів, про обставини зникнення; виявлення фірми-посередника чи ріелтера,
пов’язаного з угодою; відчуження приватизаційних документів
та документів щодо угоди; отримання свідчень щодо угоди про
відчуження. Окрім цього, необхідно направити відповідні запити, ретельно відпрацювати
зв’язки зниклої особи, звірити
прикмети із прикметами невпізнаних трупів, провести огляд
особистих документів та речей3.
вчинених з метою заволодіння нерухомим
майном: деякі елементи криміналістичної
характеристики. Актуальні проблеми держави та права. Одеса, Юрид. літ., 2008.
Вип 44. С. 110-114
2
Андріїв Д. М. Встановлення взаємоз’язку між фактами зникнення або вбивства потерпілого та заволодіння правом власності
на житло. Право і суспільство. 2011. № 3.
С. 199-205.
3
Дворкин А., Толпекин К., Касьяненко В.
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Возбуждение уголовных дел об убийствах,
связанных с отчуждением жилья. Законность. 1997. № 1 (747). С. 27-29.
1
Спеціальні знання можуть застосовуватися у 2-х формах: (а) участь спеціаліста при
проведенні окремих слідчих дій (слідчого огляду, допиту, обшуку та ін.); і (б) залучення експерта для проведення судових експертиз (Шепітько, В. Ю. Вибрані твори /
Избранные труды. Харків: Апостіль, 2010.
С. 496-498).

вих експертиз (ст. 242-245 КПК
України).
Результати проведеного нами
анкетування слідчих Національної поліції України, показують, що при розслідуванні
даного виду вбивств призначають та проводять такі найбільш
ефективні судові експертизи:
судово-медичні (94,2 %); судовобіологічні (61,5 %); судово-психологічні (23,1 %); судово-психіатричні (17,3 %); судово-ґрунтознавчі (13,5 %); судово-трасологічні (50,2 %); судово-почеркознавчі (42,3 %); судові експертизи наркотичних засобів,
психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів (9,6 %); судові експертизи спиртовмісних
сумішей (5,7 %); судові експертизи сильнодіючих і отруйних
речовин (19,2 %); експертизу
зброї та слідів і обставин її використання (25,3 %); судовонаркологічну (1,9 %); вибухотехнічну експертизу (3,8 %);
технічну експертизу документів (36,5 %); судово-хімічну
експертизу (19,2 %); судову інженерно-транспортну (1,93 %);
пожежно-технічну експертизу
(5,7 %); комп’ютерно-технічну
експертизу (17,3 %).
В методиці розслідування окремих видів злочинів певне місце
належить тактичним операціям.
У цьому сенсі, результати анкетування слідчих Національної
поліції України свідчить, що
існує необхідність у розроблені типових тактичних операцій
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Результати анкетування слідчих Національної поліції України свідчать, що типовими та
найбільш ефективними слідчими (розшуковими) діями щодо
вбивств, учинених з метою
відчуження житла є: огляд місця події (житла, приміщення)
90,3 %; огляд трупа 71,1 %;
огляд знаряддя вчинення вбивства 51,9 %; огляд документів
53,8 %; допит свідка 55,7 %;
допит підозрюваного 25,1 %;
обшук 44,2 %; пред’явлення
для впізнання трупа 13,5 %;
пред’явлення для впізнання документів (речей, одягу) 13,5 %;
слідчий експеримент 50,3 %;
призначення судових експертиз
57,7 %; освідування 13,5 %;
інше 0,14 %. У цьому розумінні, слід відзначити, що обрання
оптимального набору слідчих
(розшукових) дій обумовлено
слідчою ситуацією.
При розслідуванні вбивств,
учинених з метою відчуження
житла виникає потреба у використання спеціальних знань1,
в межах яких важливого практичного значення набуває проведення та призначення судо-
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щодо розслідування вбивств,
що вчиняються з метою відчуження житла (вказали 73,1 %
респондентів).
Дослідженню типових тактичних операцій при розслідуванні вбивств, учинених
з метою відчуження житла
потерпілого, не приділялося
уваги у криміналістичній літературі. Результати анкетування слідчих Національної
поліції України свідчать, щодо
проміжних завдань розслідування вбивства, учинених з метою відчуження житла є такі:
встановлення факту незаконного (протиправного) заволодіння чужим житлом – 87 %; встановлення факту насильницького, протиправного позбавлення життя людини – 91 %;
встановлення знарядь вчинення вбивства – 36,5 %; встановлення особи потерпілого –
28,8 %; встановлення та розшук особи злочинця – 32,7 %;
встановлення співучасників
убивства – 28,8%; встановлення взаємовідносин між злочинцем та жертвою (потерпілим) –
28,8 %; встановлення часу та
місця вчинення вбивства –
23,1 %; отримання необхідних
документів, які свідчать про
незаконне заволодіння та відчуження житла – 42,3 %; встановлення способів учинення
вбивства – 23,1 %; затримання
особи злочинця «на гарячому»
або за «гарячими слідами» –
15,4 %; встановлення корум-
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пованих службових осіб в органах правопорядку, органах
державної влади та місцевого
самоврядування та юридичних
осіб – 21,1 %; встановлення нового власника житла – 15,4 %.
Більш того, слідчими надані слушні рекомендації (пропозиції) в графі інше (16,6 %)
щодо встановлення нотаріусів, ріелторів, релігійних організацій та їх керівників. В той
же час, проведений аналіз дозволяє висловити власні міркування з цього приводу. У цьому
сенсі, аналіз слідчої та судової практики відносно досліджуваної категорії вбивств, результатів анкетування слідчих
Національної поліції України
дозволяє зробити висновок
проте, що процес розслідування зводиться до вирішення таких типових проміжних завдань, а саме: 1) встановлення
факту незаконного (протиправного) заволодіння чужим житлом; 2) встановлення факту насильницького, протиправного
позбавлення життя людини.
Варто підкреслити, що вирішення запропонованих проміжних завдань розслідування
передбачає встановлення типових обставин, які необхідно
з’ясувати. Мова йде про: а) типові обставини, які стосуються позбавлення життя (вчинення вбивства): встановлення
характеру настання смерті (чи
мало місце протиправне та насильницьке позбавлення жит-
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досліджуваного виду вбивств
та ґрунтуючись на узагальненні слідчої та судової практики
зазначимо, що типові тактичні
операції, які спрямовані на вирішення запропонованих типових проміжних завдань розслідування можна умовно назвати:
1. «Заволодіння житлом»,
яка охоплює: а) огляд житла;
б) огляд документів; в) пред’явлення для впізнання документів; г) обшук; ґ) допит свідків
(сусідів, родичів, близьких, колег); д) допит підозрюваної особи (або нового власника житла);
е) заходи забезпечення кримінального провадження (наприклад, арешт майна, тимчасовий
доступ до речей і документів);
є) призначення судових експертиз: судово-почеркознавча; технічна експертиза документів;
комп’ютерно-технічна експертиза та ін.
2. «Позбавлення життя»,
яка включає: а) огляд місця події (місцевості, предметів, знаряддя та засобів учинення вбивства, житла); б) огляд трупа;
в) допит свідків (сусідів, родичів, близьких, колег); г) допит
підозрюваної особи; ґ) слідчий
експеримент; д) пред’явлення
для впізнання трупа, речей
жертви; є) призначення судових експертиз: судово-медичної
експертизи; судово-біологічної;
судової експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів;
судово-трасологічної; судової
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тя іншої людини); визначення
способу вбивства (готування,
вчинення та приховування);
з’ясування місця та часу учинення вбивства (позбавлення
життя) та відчуження житла;
встановлення особи злочинця
(групи осіб) та розподіл ролей;
наявність корупційних зв’язків
зі співробітниками органів правопорядку та суду, посадовими
особами приватних юридичних
осіб, органів державної влади
та місцевого самоврядування
тощо; встановлення особи потерпілого (жертви) та визначення характеру відносин (взаємозв’язку) з особою злочинця;
наявність та дослідження негативних обставин, що можуть
свідчити про інсценування та
ін.; б) типові обставини, які стосуються відчуження житла: визначення мотиву та предмета/
об’єкта злочинного посягання
(квартира, будинок та інше нерухоме майно); встановлення
способу відчуження нерухомого майна (житла); встановлення нового власника нерухомого майна та підстави набуття
права власності на об’єкт нерухомості; встановлення особи
злочинця (групи осіб) та розподіл ролей; наявність корупційних зв’язків зі співробітниками органів правопорядку та
суду, посадовими особами приватних юридичних осіб та органів державної влади та місцевого самоврядування тощо.
Отже, враховуючи специфіку
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експертизи спиртовмісних сумішей; судової експертизи
сильнодіючих і отруйних речовин; експертизи зброї та слідів

1.

2.
3.

4.
5.
6.
7.

8.

9.

і обставин її використання, судово-наркологічної; вибухотехнічної експертизи; судово-хімічної експертизи.
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Abstract
The tactics of questioning is the part of criminalistic tactics dealing with generalized scientific conclusions about performing investigative questioning.
Investigative questioning is not defined in the Law on Criminal procedure in Latvia. It is provided for in the Article 155 paragraph 1 of the Law on Criminal Procedure
that in case the fact that a testimony has not been recorded in detail does not threaten
the reaching of the purpose of criminal proceedings, information regarding the facts
included in the object of evidence may also be acquired in accordance with the procedure of a questioning. Information not influencing legal qualification of criminal offence can be fixed during questioning. It means that knowledge about facts (primary,
specifying, for orientating) acquired during investigative questioning are less significant than knowledge about facts acquired during performing another investigative actions.
Performing of questioning as investigative action has three basic stages: 1) preparing, 2) performing and 3) end. According Article 155 paragraph 2 of the Law on
Criminal procedure the content of questioning is formed by three types of activities:
1) clearing of personality of the person under questioning, 2) explaining his or her
rights and duties, 3) finding out if the information necessary for investigation
is known to him or her. In case the person informs about knowing information
Особенности тактики опроса 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).
*

**

Криминалист первопечатный № 17/2018

КРИМИНАЛИСТЪ
№ 17/2018
первопечатный

66
important for investigation and is summoned for giving testimony he or she gets
another status – witness.
It is provided in the Article 155 paragraph 4 that performer of questioning shall
write a report about progress and results of questioning reflecting: 1) place and time
of questioning, 2) position, name and surname of person performing questioning,
3) name, surname and address of person under questioning, 4) information given
by each person; in case several persons are giving the same information it is fixed
only one time, 5) using of technical means. Several testimonies can be included in one
report.
Key words. Investigation of criminal offence, criminalistic tactics, investigative
actions, investigative questioning

Исторически сложилось так,
что в Латвии расследование любого события преступного деяния
и установление обстоятельств,
связанных с ним, осуществляется производством следственных
действий1. Г. Гросс, описывая
систему криминалистики, указывал только на три следственных действия – осмотр, обыск и
допрос2. В современную систему следственных действий уголовного процесса Латвии входят следующие следственные
действия: допрос, опрос, очная
ставка, осмотр, эксгумация, освидетельствование, следственный эксперимент, проверка показаний на месте, опознание,
обыск, выемка, выдача, истре1
Следственные действия – разновидность
уголовно-процессуальных действий, содержанием производства которых является обнаружение и уголовно-процессуальное закрепление следов, относящихся к событию
преступного деяния, собирание и проверка необходимых доказательств наличия состава преступного деяния и иных обстоятельств, связанных с событием преступного
деяния.
2
Гросс Г. Руководство для судебных следователей как система криминалистики. Новое
изд., перепеч. с изд. 1908 г. Москва: ЛексЭст,
2002. С. 74-181.
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бование и экспертиза. Одним
из отличий уголовного процесса3 в Латвии от уголовных процессов в других государствах
является объем и содержание
следственных действий. Это обстоятельство относится также к
следственному действию – следственному опросу.
Тактика опроса – это раздел
криминалистической тактики,
в котором обобщены научные
положения производства следственного опроса. Научной основой тактики опроса является теория наблюдения. Слово
«опрос» применяют для обозначения метода сбора первичной информации о каких-либо
фактах со слов опрашиваемого лица. Опросить – это значит
собрать ответы на какие-нибудь
вопросы. Вопрос – это мысль,
в основном выраженная в вопросительном предложении,
в котором отражено пожелание
дополнить имеющуюся информацию с целью устранения или
уменьшения познавательной
Уголовный процесс – форма справедливого урегулирования уголовно-правовых
отношений.
3
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Подробно см.: Ивлев Ю. В. Теория и практика аргументации: учебник. Москва: Проспект, 2018. С. 58-71.
1

Референдумы подразделяются
на общенациональные, проводимые в пределах всей государственной территории, и местные, проводимые в отдельных
административно-территориальных единицах. Консультативные референдумы называются народными опросами.
В Уголовно-процессуальном
законе (УПЗ) Латвии2 не дается определение следственному опросу. Однако в ч. 1 ст. 155
УПЗ Латвии указано, что если
то, что показания детально не
зафиксированы, негативно не
влияет на достижение целей
уголовного процесса, сведения
о фактах, входящих в предмет
доказывания, могут быть получены в порядке опроса. В опросе можно фиксировать такую
информацию (также уточняющую информацию о размере причиненного ущерба), которая не влияет на юридическую
квалификацию преступного деяния. Такое разъяснение опроса
позволяет сделать вывод о том,
что при производстве опроса целью является получение либо
первичной, либо уточняющей
информации о фактах, знание
о которых возможно в дальнейшем будет иметь значения для
следствия. Это значит, что знания о фактах (первичные, ориентирующие, уточняющие), полученные при производстве опроса,
юридически менее значимы,

КРИМИНАЛИСТЪ № 17/2018

неопределенности. Вопросы задают в тех случаях, когда не
хватает знаний (информации)
о чем-то, а цель вопроса – получить недостающее знание
(информацию)1.
Метод опроса часто используют выборочно в различных
социальных исследованиях.
Например, для изучения общественного мнения, потребительского спроса и других социально
значимых фактов. Основными средствами опроса являются анкетирование и интервьюирование. Производство опроса
не связано с каким-либо принуждением в отношении к опрашиваемому лицу. Как правило,
лицо, участвующее в опросе, делает сообщение или высказывает свое мнение об опрашиваемых фактах добровольно.
Разновидностью опроса является референдум. Референдум
(лат. referendum – то, что должно быть сообщено) – это всенародное голосование с целью выявления общественного мнения
для принятия решения по какому-либо важному вопросу государственной или общественной
жизни. В отличие от выборов
при референдуме объектом является не кандидат или список
кандидатов на определенную
государственную должность, а
определенный вопрос, по которому проводится референдум.

Kriminālprocesa likums. URL: https://likumi.lv/
doc.php?id=107820 (дата просмотра 5.12.2018).

2
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нежели знания о фактах, полученные при производстве иных
следственных действий.
Осуществление опроса как
следственного действия предполагает производство трех основных стадий: 1) подготовительная
стадия, 2) стадия производства
опроса и 3) стадия завершения
опроса. На стадии подготовки
опроса лицо, производящее следственное действие, определяет
круг опрашиваемых лиц и формулирует в виде вопросительного (-ных) предложения (-ий)
тот объем и содержание знаний
(информации), которая, вопервых, способствовала бы быстрому установлению свидетелей расследуемого события,
во-вторых, являлась бы достаточным основанием для производства других следственных
действий и поисковых мероприятий. Поэтому подготовленные
вопросительные предложения,
обращаемые к опрашиваемым
лицам должны быть содержательными и логически корректными, т.е. такими, что на них
можно было бы получить истинный ответ, снижающий познавательную неопределенность.
Объем и содержание производства следственного опроса
определен в УПЗ Латвии. Согласно ч. 2 ст. 155 УПЗ Латвии
содержание производства опроса составляют три операции:
1) выяснение личности опрашиваемого лица; 2) разъяснение
ему его прав и обязанностей;
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3) выяснение, известна или неизвестна ему информация, имеющая значение для следствия.
Это значит, во-первых, что
участником опроса может быть
любое лицо, ранее не известное
лицу, производящему опрос, и
личность опрашиваемого лица
предстоит выяснить в ходе производства опроса; во-вторых,
что опрашиваемое лицо только предположительно может
знать о фактах, имеющих значение для следствия, в-третьих,
результатом опроса может быть
либо утвердительное сообщение о наличие информации
о фактах, имеющей значение
для следствия, либо отрицание знания о фактах, имеющих значение для следствия;
в-четвертых, содержание и объем
запроса информации у опрашиваемого лица должны быть
актуальны для интересов следствия, т.е. направлены на решение конкретных познавательных задач следствия.
В случае, когда опрашиваемое лицо сообщает о наличие
у него информации, имеющей
значение для следствия, и если
оно в установленном в законе
порядке, вызвано для дачи показаний, то оно приобретает другой уголовно-процессуальный
статус – свидетеля. Так в ч. 1
ст. 109 УПЗ Латвии указано, что
свидетель – это лицо, которое в
установленном в законе порядке вызвано для дачи сведений
(показаний) об обстоятельствах,
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ные обязанности одновременно
являются профессиональными
обязанностями.
В отношении лица, которое
участвует в производстве следственного действия, запрещено применять насилие, угрозы,
ложь, а также другие противозаконные и не отвечающие
нормам морали действия или
другие действия, которые угрожают жизни и здоровью лица
или затрагивают его честь. За исключением медицинского работника, следственные действия,
которые связаны с обнажением
тела человека, запрещено производить или участвовать лицу
противоположного пола.
Запрещено разглашать сведения о частной жизни лица, которое участвует в производстве
следственного действия, а также сведения, которые содержат
профессиональную или коммерческую тайну, за исключением
случаев, когда это необходимо
для доказывания в уголовном
процессе.
В ходе производства следственных действий не допускается использование научнотехнических средств, если это
угрожает жизни и здоровью
лиц, участвующих в следственном действии.
В ходе производства следственного опроса по возможности избегают соприкосновения потерпевшего и его родных
с лицом, в отношении которого начат уголовный процесс, за
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подлежащих доказыванию в уголовном процессе и связанными с
ними фактами и вспомогательными фактами. Однако объем и
содержание показаний, который
может сообщить свидетель в процессе опроса, не должен выходить за пределы, указанные в ч. 1
ст. 155 УПЗ Латвии. Это значит,
что показания свидетеля при
производстве опроса детально
не фиксируются, и не могут негативно повлиять на достижение целей уголовного процесса.
Опрос в отношении свидетеля
(свидетелей) в судебных разбирательствах не производится.
Общие условия производства
следственного опроса нормативно определены в ст. 139 УПЗ
Латвии следующим образом:
Заранее планируемые следственные действия обычно производят с 8.00 до 20.00. В случае неотложности, т.е., когда
имеется опасность существенной потери доказательств и
угроза достижения целей уголовного процесса, следственные действия производят незамедлительно.
В начале следственного действия лицо, производящее следственное действие, информирует
вовлеченных лиц в конкретный
уголовный процесс об их правах
и обязанностях, а также предупреждает о юридической ответственности за невыполнение
своих обязанностей. Не информируется и не предупреждается
лицо, для которого процессуаль-
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исключением случаев, когда такое соприкосновение необходимо для достижения цели уголовного процесса.
В УПЗ Латвии не указан объем
и содержание прав и обязанностей опрашиваемого лица. Поэтому не достаточно ясен процесс и объем разъяснения прав
и обязанностей опрашиваемому лицу, лицом, производящим
следственное действие. Это значит, что на опрашиваемое лицо,
которое не является свидетелем, не распространяются права и обязанности свидетеля в
уголовном процессе. Это значит, что по отношению опрашиваемому лицу только свидетель
имеет право знать по какому
уголовному делу он вызван давать показания; право знать какому должностному лицу он
дает показания; право знать какой у опрашивающего лица уголовно-процессуальный статус;
право знать о способе фиксации
показаний; право давать показания на языке, которым он хорошо владеет; право, в случае
необходимости, пользоваться
услугами переводчика; право
делать замечания и дополнения
к письменно фиксированным
показаниям или просить предоставить ему возможность собственноручно записать показания на языке, которым он
владеет; право не давать показания против себя и своих близких родственников; право обжаловать ход опроса и другие
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права, установленные в законе.
Это значит, что на опрашиваемое лицо, которое не является
свидетелем, не распространяются следующие обязанности
свидетеля: обязанность, отвечая на заданные вопросы, предоставлять только правдивые
сведения и давать показания
обо всем, что ему известно в связи с конкретным преступным
деянием; обязанность явиться
к должностному лицу, участвующему в уголовном процессе, в
указанное время и место и принять участие в следственном
действии, если соблюден порядок его вызова; обязанность не
разглашать содержание опроса,
если он специально предупрежден о таком неразглашении.
О ходе и результатах опроса лицо, производящее следственное действие, согласно
ч. 4 ст. 155 УПЗ Латвии составляет сообщение, в котором указывает:1) место опроса или то,
что опрос произведет с использованием средств связи, число, время начала и окончания
опроса; 2) должность, имя, фамилию лица, производящего
опрос; 3) имя, фамилию и адрес
опрашиваемого лица; 4) показания, данные каждым лицом;
если показания нескольких
лиц одинаковы, то эту информацию указывают один раз;
5) используемые технические
средства. В одном сообщении
может быть отражено несколько показаний.
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ствий. В ч. 3 ст. 141 УПЗ Латвии указано, что в указанных в
законе случаях ход и результат
следственного действия можно
фиксировать только в виде заключения, сообщения или отчета. Таким образом, указание в
ч. 6. ст. 155 УПЗ Латвии на то,
что «сообщение не составляется в случае, если опрос произведен с использованием электронной почты» неявно означает,
что производство опроса с использованием электронной почты предполагает фиксацию
этого вида опроса в форме протокола, в котором указываются следующие сведения: место и число производств опроса,
время, когда начат и закончен
опрос, должность, имя и фамилия лица, производящего опрос,
персональные данные опрашиваемого лица, ход опроса и установленные факты, если таковы
есть, использование технических средств, к протоколу приобщают документы, которые
получены в ходе опроса. Только
в таком виде можно выполнить
условие нормы «К материалам
дела приобщают переписку с
лицом». Однако приобщение
к материалам дела «электронной переписки с лицом» требует
выполнение ряда условий, указанных в Законе о юридической
силе документов1 и Законе об
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С 1 сентября 2018 г. действует норма ч. 6 ст. 155 УПЗ
Латвии, которая производство
опроса с использованием электронной почты регулирует следующим образом: «Сообщение
не составляется в случае, если
опрос произведен с использованием электронной почты.
К материалам дела приобщают переписку с лицом». Такое
предписание не достаточно ясно
для однозначного производства
этого вида опроса. Во-первых,
переписка по электронной почте не предполагает личного
контакта опрашивающего лица
с опрашиваемым лицом. Поэтому неясно, как выполнить одно
из общих условий производства опроса, которое указано в
ч. 2 ст. 155 УПЗ Латвии следующим образом: «В ходе опроса
лицо, производящее следственное действие, устанавливает
личность опрашиваемого лица».
Во-вторых, в ст. 141 и ст. 325
УПЗ Латвии определены обязательные общие формы фиксации следственных действий.
Так, в ч. 1. ст. 141 УПЗ Латвии
указано, что следственное действие фиксируют в виде протокола, звукозаписи или звукозаписи и записи изображения.
В ч. 1 ст. 325 УПЗ Латвии указано, что в досудебном процессе в протоколе процессуального действия фиксируется ход
следственного действия и в случаях, указанных в законе ход
других процессуальных дей-

Dokumentu juridiskā spēka likums. URL:
https://likumi.lv/doc.php?id=210205 (дата просмотра: 5.12.2018).
1
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электронных документах1. Например, в ч.1 ст. 1 Закона о юридической силе документов указано, что документ – это любая
письменная информация, которую производит любой субъект публичного либо частного
права, исполняя полномочия
учреждения или должностные
полномочия, либо физическое
лицо; в ч. 2 ст. 1 Закона о юридической силе документов указано, что юридическая сила
документа обеспечивает возможность использования данного документа для осуществления прав или защиты законных
интересов. Документ, у которого нет юридической силы, не является обязывающим другим
организациям или физическим
лицам, но обязателен автору документа; в ч. 1 ст. 4 Закона о
юридической силе документов
указано: что для того, чтобы документ имел бы юридическую
силу, он должен содержать следующие реквизиты: название
Elektronisko dokumentu likums. URL: https://
likumi.lv/doc.php?id=68521 (дата просмотра:
5.12.2018)
1

1.
2.

автора документа, дату документа, подпись; в ч. 1 ст. 5 Закона о юридической силе документов указано, что документ
подписывается собственноручно в ч. 2 ст. 3 Закона об электронных документах указано,
что электронный документ считается собственноручно подписанным в случае, если у него
имеется надежная электронная подпись, а также в случаях,
когда между сторонами заключено письменное соглашение о
подписи электронных документов надежной электронной подписью и другие условия.
Производство опроса относится к производству так называемых первичных следственных действий расследования
события преступного деяния.
От того насколько качественно
и своевременно будут производиться опросы в ходе следствия
зависит оперативность и полнота организации необходимых
поисковых мероприятий, а также выбор целесообразности проведения других неотложных
следственных действий.
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AND IDENTIFICATION AS HOMEMADE*
Pavel GIVERTS

Ballistic Examiner of Firearms Laboratory Israel Police, Postgraduate Student of Criminalistics Department of Yaroslav the
Wise National Law University, Distinguished Member of Association of Firearms and Tool Mark Examiners (AFTE), Associated Member (Personal Membership) of Firearms/GSR Working Group of European Network of Forensic Science Institutes (Israel)**

Abstract
The article discusses the problem of criminalistic examination of homemade and
“ghost” M-16 assault rifle. Different constructions of homemade M-16 which were examined as evidences in the laboratory are observed and analyzed by the author. In most
of the cases not only the homemade elements are used, but also the original parts, such
as the barrels, bolts, etc. In some of them parts of different types of firearms were adjusted to fit in with the evidence. In all the cases the lower receiver was the only part
that was homemade. The lower receivers were made in a few different methods and
techniques such as welding from metal sheets, aluminum molding, milling with the use
of modern technology like CNC, etc. The article discusses the problem of forensic identification of these evidences and reveals specific signs which can be observed on the
firearms and be used for correct identification of the part as homemade.
According to the US law the lower receiver is a weapon in itself unlike other parts
which are sold without regulation even on the Internet. However, the “80% lower receiver” isn’t considered a weapon. The US law also defines that the firearm which is
made not for sale or distribution does not require license and registration. As a result,
the US market is full of special kits for making lower receivers from “80% lower” or
from scratch. The article describes most popular kits like jigs for machining of metal
“80% lower receivers” or molding plastic parts.These kits can be bought on the Internet
and used to make illegal weapon in other countries.
The purpose of the article is to help examiners to identify the evidence and avoid the
false identification of the part as original.
Key words. Firearms examination, homemade firearms, M-16, “ghost” gun, 80%
lower receiver.
*
Самодельные и «призрачные» штурмовые винтовки М-16 – конструкции и установление
принадлежности к самодельному оружию.
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Введение
Существует большое разнообразие различных типов
и конструкций самодельного огнестрельного оружия1.
Среди них есть как примитивные, так и сложные механизмы. Есть конструкции, разработанные с нуля, а есть такие,
в основе которых лежат известные схемы, применяемые в серийно изготавливаемых образцах. В отдельную группу можно
выделить конструкции, которые являются точными копиями известных моделей оружия.
В последнее время на экспертизу в баллистическую лабораторию полиции Израиля поступает большое количество
различных самодельных штурмовых винтовок М-16 калибра
5,56×45 мм. За последние годы
было исследовано более полусотни различных экземпляров
такого оружия. Среди исследованных образцов встречались
несколько различных вариантов исполнения. Проблемой
при исследовании таких образцов является установление экспертом баллистом факта, являются ли они оригинальным или
самодельным оружием. Целью
статьи является выявление и
описание признаков которые
могут использоваться при решении этой проблемы, а также
ознакомление с разнообразны1
Гиверц П., Классификация самодельного
огнестрельного оружия. Криминалист первопечатный. 2017. №15. Р. 57-68.
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ми вариантами таких объектов.
В работе приводятся результаты обобщения экспертной практики и рассматриваются различные образцы самодельных копий
штурмовых винтовок М16, варианты их изготовления и особенности криминалистического
исследования. Также будет уделено внимание проблеме «призрачного» оружия, элементы
которого могут быть легально
приобретены.
Разновидности самодельных
М-16
Особенностью, затрудняющей криминалистическое исследования самодельных копий
М-16, является то, что они полностью повторяют внешний вид
и конструкцию штурмовой винтовки М-16 калибра 5,56×45 мм
стоящей на вооружении большого количества стран, в том
числе и Армии Обороны Израиля. Такое сходство может привести к неправильному отнесению исследуемого объекта к
группе оригинального оружия.
В большинстве исследованных
образцов наряду с самодельными деталями использовались и
оригинальные элементы механизма. Выполненный анализ
экспертной практики показал,
что в большинстве случаев используются оригинальные стволы от винтовок М-16, а также
стволы от автоматов Галил2,
“IMI Galil – Wikipedia”. URL: https://
en.wikipedia.org/wiki/IMI_Galil.
2
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1
The Gun Control Act of 1968. Public Law 90618, Chapter 44 § 921. USA, 1968.
2
“MidwayUSA – Shop Shooting, Hunting, &
Outdoor Products”. URL: https://www.midwayusa.com/.

этом сайте, могут быть приобретены в различном исполнении.
Так, ствол калибра 5,56×45 мм,
подходящий для установки в
корпус штурмовой винтовки
М-16, доступен не только в вариантах с разной длиной, но
и с разным покрытием внутренней поверхности ствола, с разным шагом нарезов, разной
окраски, снабженные различными вырезами и т.д., всего на
сайте представлено около ста
разных вариантов.
В связи с вышесказанным основной самодельной деталью
является нижний корпус оружия. В процессе анализа и обобщения экспертной практики
были выделены несколько основных разновидностей этой
детали, их особенности и признаки используемые при исследовании для отнесения их к самодельному оружию.
Самый первый образец самодельной штурмовой винтовки был получен на исследование еще в 2007-м году3. В этом
самодельном оружии использовался оригинальный верхний
корпус с затворной рамой и затвором. Нижний корпус и большинство деталей ударно-спускового механизма являлись самодельными (не оригинальными). Сам нижний корпус (см.
рис. 1) был выполнен сваркой
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оригинальные затворы (некоторые производства сторонних
компаний, так называемые after
market), оригинальные детали
ударно спусковых механизмов.
Одним из объяснений использования серийно изготовленных
деталей может является то, что
серийный номер оружия нанесен только на нижнем корпусе
и поэтому невозможно обеспечить полный контроль за запасными или списанными деталями. Кроме этого, причина может
лежать и в особенностях законодательства США, где производится М16. В федеральном акте
о контроле над оружием1 определяется, что оружием является или само огнестрельное оружия или только корпус (рама,
ресивер) огнестрельного оружия. Это приводит к тому, что
все остальные части винтовки
М-16 не попадают под определение огнестрельного оружия
и, следовательно, их изготовление и оборот не контролируется.
В итоге все детали кроме нижнего корпуса, включая нарезной
ствол, затворную раму с затвором, детали ударно-спускового механизма и т.д. могут быть
свободно приобретены через интернет на специализированных
сайтах, таких как MidwayUSA2.
Многие детали, доступные на

Schecter B., Giverts P., and Hocherman G.,
A “High Quality” Home Made or Underground
Copy of an M-16. AFTE Journal. # 41-4. 2009.
P. 380-383.
3
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Рис. 1. Корпус самодельной штурмовой винтовки М-16 выполненный
из сварных пластин (снизу) в сравнении с оригинальным (сверху)

из тонких листов железа, но
при этом были выполнены даже
не обязательные элементы, такие как предохранительный
выступ вокруг кнопки магазинной защелки. Несмотря на весьма сильное сходство деталей,
полученных на исследования с
оригинальными, их идентифи-

кация как самодельных не вызывает затруднений.
Более поздние варианты самодельных корпусов изготавливались, по всей видимости,
методом литья с последующей
механической обработкой. При
этом для таких корпусов характерны не скругленные кромки

Рис. 2. Самодельный корпус винтовки М-16 среднего качества изготовления
A First Printed Criminalist № 17/2018
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можность предположить, что
деталь изготавливается с использованием промышленных
технологий, таких как станки с
числовым программным управлением (ЧПУ). На детали нанесены все надписи, которые
обычно можно обнаружить на
корпусе, изготавливаемом фирмой Кольт, включая логотип
фирмы (рис. 3). Для таких образцов качество механической
обработки не дает возможности
идентифицировать их как самодельные, более того существует очень высокая вероятность
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и переходы, отсутствие галтелей и фасок (рис. 2). Иногда на
деталь могут наносится надписи отдаленно напоминающие
маркировки оригинального оружия. Уровень обработки и внешние характеристики детали позволяют без особых сложностей
идентифицировать ее как самодельную (не оригинальную).
В последнее время все больше исследуемых образцов имеет
фактически полное соответствие
геометрических размеров с оригинальными М-16. Качество механической обработки дает воз-

Рис. 3. Варианты маркировки на самодельных М-16 в сравнении
с оригинальной (нижняя правая)
A First Printed Criminalist № 17/2018
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ошибочной идентификации этой
детали как оригинальной.
Кропотливое исследование
образцов штурмовых винтовок
М-16, по отношению к которым
у экспертов возникали подозрения в их не оригинальном происхождении, позволило выявить несколько признаков,
рассматривая которые можно
решить эту задачу.
Основным из признаков, указывающих на неоригинальное
происхождение нижнего корпуса винтовки, является содержание выполненных надписей.
Хотя при изготовлении была попытка скопировать все надписи, но при этом были допущены
грамматические ошибки (рис. 4).
Так слово “COLT’S” написано без апострофа – “COLTS”, в
слове “FIREARMS” буква S заменена на Y – “FIREARMY”,
аналогично заменены и оконча-

ние в слове “INDUSTRIES” на
“INDUSTRIL”, в слове “AUTO”
показывающем режим переводчика огня поменяны местами
буквы U и O, так что получается
“AOTU”. В более новых образцах, в которых судя по шрифту
надписей и по следам вращающегося режущего инструмента
в бороздках букв, для их нанесения уже также использовались станки с ЧПУ, все вышеуказанные ошибки уже были
исправлены. Но была допущена новая грамматическая ошибка (рис. 5) – в слове “DIVISION”
была пропущена последняя буква I, так что слово было написано, как “DIVISON”.
При сравнении логотипа, нанесенного на самодельный корпус с оригинальным логотипом фирмы Colt (рис. 6) видно,
что проработка деталей логотипа ниже, линии намного толще,

Рис. 4. Грамматические ошибки в надписях на самодельной винтовке М-16
(сверху) и оригинальные маркировки (снизу)
Frühdruck Kriminalist № 17/2018
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Рис. 5. Грамматическая ошибка в надписях на самодельной винтовке М-16
(слева) и оригинальная маркировка (справа)

Рис. 6. Различие в клеймах на самодельной винтовке М-16 (слева)
и оригинальном оружии (справа)

что приводит к потере деталей
изображения.
В свете вышеуказанного, при
исследовании винтовок М-16, в
отношении которых возникает
подозрение о не оригинальном происхождении образца,
следует уделить особое внимание исследованию нанесенных
маркировок и надписей с рассмотрением метода их нанесения, сравнения используемых
шрифтов и форм изображений,
обнаружению грамматических
ошибок и несоответствия текста
контрольному образцу.

«Призрачное» оружие
Другим источником неоригинальных корпусов для самодельных винтовок М-16 может являться рынок США.
Для объяснения этого феномена следует углубиться в действующие практику и законодательство Соединённых Штатов.
В соответствии с которыми оружием является корпус штурмовой винтовки. Но при этом этот
корпус должен соответствовать критерию «80%». В соответствии с этим критерием,
если деталь изготовлена менее
Frühdruck Kriminalist № 17/2018
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чем на 80%, то она не является
оружием и не подлежит контролю. Сам критерий 80% является достаточно условным и
в каждом конкретном случае
вопрос о границе, после какого этапа обработки деталь становится «оружием» решается
Бюро по контролю за алкоголем, табаком, оружием и взрывчатыми материалами (Bureau of
Alcohol, Tobacco, Firearms and
Explosives – BATF1). Так корпус штурмовой винтовки М-16,
в котором не выполнены отверстия для элементов крепления
ударно-спускового механизма и
отсутствует место для установки этого механизма, не является оружием в соответствии с федеральным законом США.
С другой стороны, этот же
закон определяет, что «производителем» оружия является только лицо, которое изготавливает его для продажи или
распространения. Фактически
складывается ситуация, в которой любое лицо может на законных основаниях изготовить
огнестрельное оружия для личного пользования (т. е. с условием, что оно не будет продано
или передано третьему лицу).
Более того, федеральное законодательство не требует регистрацию такого оружия или наличие на нем серийного номера.
(Для изменения данной ситуа1
Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives. URL: https://www.atf.gov/.
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ции некоторые штаты, входящие в состав США, принимают локальные законодательные
акты. Так, в соответствии с Уголовным кодексом Калифорнии, статьи 29180-291842 с 1-го
июля 2018-го года требуется перед изготовлением/сборкой огнестрельного оружия получить
уникальный серийный номер).
Существующая законная возможность самостоятельного изготовления огнестрельного оружия привела к тому, что сейчас
на рынке США действуют несколько компаний, продающих
наборы для самостоятельного
изготовления оружия. А так
как эти наборы не требуют никакой регистрации, и их продажа не ограничена, то, фактически, их можно заказать через
интернет находясь и за пределами США.
Существующей проблема
была рассмотрена в ходе семинарского занятия3 проведенного в рамках международной конференции ассоциации экспертов
баллистов (AFTE4) прошедшей в
июне 2018-го года в Чарльстоне,
California Penal Code. Part 6. Chapter 3. Assembly of Firearms [29180-29184]. URL: https://
leginfo.legislature.ca.gov/faces/codes_displayText.xhtml?lawCode=PEN&division=7.&title
=4.&part=6.&chapter=3.&article.
3
Jaime Smith, Max Kingery, Edward Gesser,
William Swift. Recognizing 80% Lowers (Pistol &Rifle Platforms) in Casework. AFTE 49th
Annual Training Seminar, Charleston WV. June
3-8, 2018. P. 74.
4
The Association of Firearm and Tool Mark
Examiners (AFTE). URL: https://afte.org .
2
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чением сверлильного станка
или ручной дрели. Например,
набор Patriot Combo Kit1 содержит металлический анодированный корпус изготовленный
на 80%, зажимное приспособление, служащее шаблоном для
выполнения металлообработки
(сверления и фрезерования) и
набор сверл и концевых фрез
(рис. 7). Корпусная деталь устанавливается в зажимное приспособление, сквозь которое,
как сквозь шаблон, сверлятся и
фрезеруются все необходимые
отверстия и полости.

КРИМИНАЛИСТЪ № 17/2018

Западная Вирджиния. В ходе
этого семинара рассматривались юридические аспекты возможности самостоятельного изготовления оружия, проблема
так называемого ghost (призрачного оружия), его изготовления и криминалистического
исследования. В процессе занятия были рассмотрены несколько наиболее распространенных
наборов для изготовления огнестрельного оружия. Участники семинара приняли участие
в изготовлении таких образцов
и их дальнейшем испытании
(отстреле) и исследовании.
Все виды наборов для изготовления корпуса огнестрельного оружия можно разделить
на две группы: доводка до рабочего состояния изготовленной на 80% детали и изготовления корпуса путем отливки
из полимерных материалов.
Рассмотрим оба этих вида на
примере наборов для изготовления корпуса полуавтоматической винтовки AR-15
(гражданского варианта M-16)
наиболее популярных на рынке США.
Для изготовления корпуса
винтовки AR-15 методом доработки необходимо приобрести
металлический или пластиковый корпус изготовленный на
80%, набор шаблонов (jig) и набор сверл или фрез. На многих
интернет-сайтах можно приобрести готовые наборы, включающие все необходимое за исклю-

Рис. 7. Набор Patriot Combo Kit
для самостоятельного изготовления
корпуса винтовки AR-15

В более простых наборах шаблонов вместо концевых для изготовления полости ударно-спускового механизма используется последовательная обработка сверлами разного диаметра.
При этом сам процесс обработки
Liberty Combo Kit – Easy Jig GEN
2+Toolkit+(3) 80 Lowers. URL: https://
www.80percentarms.com/collections/lowerjigs/products/freedom-combo-kit-easy-jiggen-2-toolkit-3-80-lowers.
1
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Рис. 8. Этапы изготовления полости
ударно-спускового механизма:
до обработки (справа), после первой
обработки сверлом малого диаметра
(в середине), после обработки
сверлом большого диаметра
и напильником (слева)

занимает больше времени и качество изготовления несколько
хуже (рис. 8), что значительно
облегчает криминалистическую
идентификацию.
Существуют также наборы для доработки детали, изготовленной из пластика. Обработка таких деталей проще
и сам набор дешевле. Так, набор Polymer 801 (рис. 9) стоит
всего 80$, в то время как цена
набора Patriot Combo Kit –
370.99$.
Другим методом самостоятельного изготовления корпуса
полуавтоматической винтовки
AR-15 является его отливки из
полимерного материала. Наиболее популярный набор Freedom152 стоит 339.99$ и включает
1
Polymer80 – G150 80% Lower with Jig
System. URL: https://www.polymer80.com/
ar-15-lower/p80-g150-nkit.
2
Freedom-15 100% AR-15 Lower Mold Kit.
URL: http://ar15mold.com/freedom-15-5-kit.
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Рис. 9. Набор Polymer 80 для
самостоятельного изготовления
корпуса винтовки AR-15

литейную форму (рис. 10), полимер и затвердитель достаточные для изготовления пяти
деталей. За дополнительную
плату можно приобрести набор
красителей позволяющих изготовить корпус различных окрасов, даже многоцветный.
Для изготовления детали в
собранную литейную форму заливается смесь полимера и затвердителя. Через 75 минут затвердевшая деталь может быть
извлечена из формы (рис. 11).
После извлечения элементов литейной модели и удаления облоя
производитель рекомендует выждать 18 часов, а потом провести
двухчасовую термическою обработку при температуре в 57 °C

Рис. 10. Литейная форма Freedom-15
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Рис. 12. Трещина в корпусе
изготовленном с использованием
набора Freedom15
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(135°F). После этого в корпус
можно устанавливать детали
механизма и стрелять.
Качество и надежность пластиковых деталей, изготовленных в домашних условиях, естественно уступает металлическим
или пластиковым заводского изготовления. Так, в одном из изготовленных на семинарском занятии корпусов была обнаружена
трещина после примерно 50-ти
выстрелов (рис. 12). Несмотря на
то, что механизм оружия продолжал функционировать, стрельба
была прекращена в соответствии
с требованиями безопасности.
Для установления факта, что
исследуемая корпусная деталь

КРИМИНАЛИСТЪ № 17/2018

Рис. 11. Свежеотлитый корпус
до извлечения элементов модели
и удаления облоя

винтовки М-16 является изготовленной самостоятельно с использованием официально продаваемых наборов, от эксперта
требуется наличие как минимум знание о представленных
в статье различных вариантах таких наборов и этапах их
изготовления.
Заключение
В статье рассмотрены различные варианты самодельного изготовления штурмовых винтовок М-16. Описаны различные
варианты применяемых при
этом методов обработки деталей и приведены примеры иллюстрирующие отличия между
оригинальным и самодельными
образцами. В статье выделены
особенности конструкций, обработки и нанесенных маркировок
которые могут использоваться
при криминалистическом исследовании с целью установления
относимости образца к самодельному и нестандартному оружию. Приведены особенности
законодательства США, которые позволяют бесконтрольное
распространение деталей огнестрельного оружия (включая
нарезные стволы и все детали
механизма исключая корпус),
а также корпусов полуавтоматических винтовок AR-15, которые изготовлены не полностью
и не имеют серийного номера.
Описаны основные разновидности наборов для изготовления
корпуса такой винтовки. После
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изготовления которого достаточно приобрести через интернет детали механизма, которые
в варианте со стволом длиной 16
дюймов могут стоить примерно 385$. В итоге можно получить полуавтоматическую винтовку ценой 465-505$. С учетом
непрерывно увеличивающегося
объема интернет торговли существует высокая вероятность, что
такие образцы могут быть изго-

товлены и за границами США.
Следовательно, эксперты-баллисты должны быть знакомы с существующим положением дел
и избегать возможных ошибок
при отнесении исследуемых объектов к самодельному или оригинальному (заводскому) оружию.
Для этого могут использоваться
особенности конструкций, следы обработки и признаки, приведенные в статье.
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ANTHOLOGY OF CRIMINALISTICS

ПАМ’ЯТІ ЕРНСТА ЗЕЄЛІГА*
Герхард О. В. МЮЛЛЕР
Автор, який раніше вже писав статті для цього журналу, а також
для інших юридичних періодичних видань, щодо об’єктів кримінології, кримінального права та кримінального процесу, є доцентом права
в університеті Західної Вірджинії. Він має ступінь доктора права від
університету Чикаго та ступінь магістра права від Колумбійського
університету. З 1947 по 1949 роки він вивчав право та кримінологію
в Європі, – редактор.

З нагоди шістдесятиріччя
Ернста Зеєліга 25 березня 1955
року, «Енкен Паблішінг компані» з Штутгарта, Німеччина,
яка тривалий час публікує великого австрійського вченого,
видала збірку його найважливіших статей як Festschrift на
його честь1. Вступ до цієї книги
завершився вираженням надії
на ще більшу кількість статей,
присвячених кримінології та
побажанням: Ad multos annos!

Але доля не дозволила Ернсту
Зеєлігу завершити ще один з багатьох років, які ми всі побажали йому. Після тривалої хвороби він помер у Відні 1 листопада
1955 року. Не тільки Австрія та
Саар, країни його безпосередньої діяльності, але вся Європа
відчує цю гірку втрату.
Ернст Зеєліг народився 25
березня 1895 року в університетському місті Грац, Австрія.
Ганс Гросс, батько сучасної

Mueller G. O. W. To the Memory of Ernst Seelig. Journal of Criminal Law and Criminology. 1957.
# 47(5). P. 539-545 (переклад з англ.: Нежурбіда Сергій Ігорович – доктор юридичних наук, доцент, начальник відділу інвестицій та міжнародних зв’язків Чернівецької міської ради, адреса:
Центральна площа 1, Чернівці 58000, Україна; e-mail: s.nezhurbida@gmail.com).
1
Schuld, Luege, Sexualitaet (Guilt, Falsehood, Sexuality). By Ernst Seelig. Ferdinand Enke Verlag, Stuttgart, Germany. 1955.
*
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криміналістики1, вже зробив
Грац столицею кримінології у
Європі, і цей авторитет вона продовжила підтримувати із Зеєлігом. Зеєліг став студентом Гросса в університеті Граца. Після
двох років як Гросс відійшов у
вічність (1915), Ернст Зеєліг закінчив навчання зі ступенем
доктора права, як спеціаліст
в карному праві, кримінології та
криміналістиці. Після звичайного стажування в різних державних органах, Ернст Зеєліг у
1923 році став лектором з карного права та кримінології та переведений у 1928 році до професури у своїй alma mater. Тоді йому
було лише 33 роки, вік, у якому
європейський учений зазвичай
не подає надій для такого переведення. Його здібності та творчість пізніше принесли йому завідування інститутом карного
права та кримінології університету Граца, та у 1952 році він прийняв запрошення до Саарбрюнена, щоб організувати та очолити
подібний інститут в Саарському
університеті. Нове призначення
не стало причиною відмови Ернста Зеєліга від завідування у Граці. Відтепер він подвоїв свої вже
значні зусилля та очолив обидва
інститути, з зобов’язанням викладати в них, не надаючи перевагу жодному. Хоча Ернст Зеєлінг помер у ранньому віці,
See Gault, Hans Gross (editorial obituary), 6
J. Am. Inst. C.L. & Crim. 641 (1916), with an
enumeration of translations of Gross’ works
into English.
1
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робота, яку він виконав, більш
ніж задовольнила будь-якого
звичайного вченого, якого благословили на триваліше життя.
Рідкість, коли кримінолог досягає слави у більш ніж одній
профільній та периферійних дисциплінах, які формують науку
кримінологію (в широкому сенсі).
Але Ернст Зеєліг став господарем
та володарем всіх цих дисциплін,
особливо трьох профільних: карне право та процес, кримінологія2 та криміналістика, або вчення про методи розкриття злочину
та затримання злочинців.
Стислий огляд його основних
публікацій доводить це твердження. Його перша книга була
пов’язана із судовим визначенням осудності3. Трьома роками
пізніше, у 1923 році, з’явилась
його друга книга «Карний закон
про азартні ігри»4. У 1931 році,
як внесок до кримінально-біологічної казуїстики та методології, він з Ленцем став співавтором персонального дослідження
під назвою «Вбивця»5. Його слава зросла, коли він повністю переписав і модернізував провідну
працю свого поважного вчителя,
Ганса Гросса, «Посібник з криміналістики»6. У 1949 році він
2
У вузькому сенсі, тобто «вчення, що намагається пояснити злочин». Taft, Criminology 9,
2n ed., Macmillan, New York. 1950.
3
Die Pruefung der Zurechnungsfaehigkeit
Geisteskranker durch den Richter, Graz, 1920.
4
Das Gluecksspielstrafrecht, Graz, 1923.
5
Moerder, Graz, 1931.
6
Handbuch der Kriminalistik, 2 vols., Berlin,
1942, 1944-1954.
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2

Die Typen der Kriminellen, Berlin, 1949.
Lehrbuch der Kriminologie, Graz, 1951.
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стати цю унікальну книгу як головний джерельний матеріал.
Видавець цієї книги розставив статті за трьома головними
напрямами, які відповідають
трьом головним інтересам Зеєліга: I. Злочинна вина; II. Обман; III. Сексуальність.
Коли Зеєліг став послідовником на посаді великого криміналіста Ганса Гросса, він отримав
високу повагу за продовження
роботи Гросса в криміналістиці.
Насправді, його внесок у цю дисципліну важливий і численний.
Друга секція цієї публікації повністю присвячена дослідам з цієї
дисципліни, які стосуються аналізу та розслідування обманів,
сексуальності та шахрайських
злочинів (серед них підробки
художніх виробів, шахрайство
з коштовностями і т.п.). Завдяки розробці теми навіюваності,
його робота набула природу першопрохідництва. Він першим
торкається важливості навіювання (без гіпнозу) у вчиненні
злочину, яке залишає зловмисника відповідальним, але веде
до визнання пом’якшуючих обставин3. По-друге, він підкреслює важливість навіювання
в залі суду, тема також вельми
цікава в цій країні, особливо для
прокурорів, які спеціалізуються
на карних справах. Ця проблема в подальшому розглядається
в окремій статті, яка розміщена
за есе про навіювання4. Не менше
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з Вайндлером став співавтором
праці «Типи злочинців», предмет, яким він був захоплений до
своєї смерті1. У 1951 році з’явився вельми оригінальний підручник з «Кримінології»2, а друге
його видання стало обов’язковим того ж року. З того часу книга була перекладена французькою і стала загальновизнаною
в усіх німецькомовних країнах.
Ернст Зеєліг багато писав для
кримінологічних журналів у своїй рідній Австрії та за її межами, у Франції, Італії, Німеччині,
Польщі, Швейцарії, Саарі та ін.
У 1932 році він написав статтю
«Лотереї» для нашої «Енциклопедії соціальних наук». У серії статей (1925-1927) Зеєліг висвітлював психодіагностичну реєстрацію
вираження та її криміналістичне
застосування. Ці статті написані,
по суті, для поліпшення технік детектора брехні в цій країні.
Просто неможливо перерахувати чимало практичних досягнень Зеєліга, його успіх у
практичній кримінології та багато його наукових періодичних статей. Публікація, яка повинна була стати подарунком до
дня його народження та яка стала останньою шаною його величі, відтворила деякі з його найбільш значних есе. Я мав честь
рецензувати цю книгу для читачів нашого журналу. Зараз це
моє сумне завдання, для американської шани йому, викори-

Schuld, Luege, Sexualitaet, p. 112, Suggestion.
Schuld, Luege, Sexualitaet, p. 121, Die
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значення в цій частині книги
має стаття, в якій мова йде про
ідентифікацію письма1.
Уперше звело мене з ним дослідження Зеєліга у сфері статевих злочинів. Він був достатньо люб’язним, підтримавши
мене репринтами своїх статей, які стали дуже корисними
у підготовці моєї доповіді для
Іллінойської комісії по статевих
злочинцях. Деякі з цих статей
передруковані в останній частині цієї книги. Його дослідження
післявоєнних ґвалтівників є
чудовим зразком наукової розвідки2, як і його дослідження сутенерів3. Особливої уваги заслуговує оригінальне дослідження
амбівалентності4. Це одна з ранніх праць Зеєліга, але він був
уже настільки компетентний,
що зміг спростувати панівний
на той час погляд та пояснити
кількість статевих збочень поняттями надзвичайної амбівалентності, наприклад, ексгібіціонізму, статевого контакту,
навіть мазохізму й садизму.
Одна з основних тем, яка
особливо цікавила Зеєліга, на
жаль була упущена в цій публі-

кації: кримінальна типологія,
класифікація злочинних типів
з метою превенції злочину, розслідування злочину та ресоціалізації. Коли 1952 року Валдер опублікував свою книгу про
психодіагностичний тест Сонді як засіб класифікації злочинців5, я мав нагоду надати свої
критичні зауваження щодо запропонованого методу на сторінках цього журналу6. Зеєліг
негайно написав мені, виражаючи свою згоду з моєю критикою. Але тоді як моя критика
нічого не могла запропонувати як альтернативу методу Валдера, Зеєліг зміг покластися
на вже засновану ним систему
класифікації7, яка була в по-

Ergebnisse und Problemstellungen der
Aussageforschung.
1
Schuld, Luege, Sexualitaet, p. 173, Schriftvergleichung und Schriftnachahmung.
2
Schuld, Luege, Sexualitaet, p. 215, Triebkoppelung, Triebkompensation und Ambivalenz bei
Notzuechtern der Nachkriegszeit.
3
Schuld, Luege, Sexualitaet, p. 211, Die psychosexuelle Struktur des Zuhaelters.
4
Schuld, Luege, Sexualitaet, p. 203, Die Ambivalenz der Gefuehle im Zuge des Sexualerlebens.

5
Triebstruktur und Kriminalitaet, Bern und
Stuttgart, 1952.
6
Mueller, Book Review, 3. Сrim. L., C. & P. S.,
43: 803, 1953.
7
Дивитись його вищезгадану книгу про
кримінальні типи, no. 8 supra, та його статтю Ueber den Wert der kriminologischen
Typologie fuer die Untersuchung Jugendlicher
(Щодо цінності кримінологічної типології для дослідження підлітків), на симпозіумі Der Jugendliche im Lichte der Kriminal-
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Biologie (Підліток як об’єкт кримінальної
біології). Мюнхен, 1952.
1
Процес цього конгресу, який стосувався
переважно дискусії про типологію, в моїх
руках з метою рецензування Том 2. Kriminalbiologische Gegenwartsfragen. Ferdinand
Enke Verlag, Stuttgart, Germany, 1955, pp.
82. D.M.11.20 Сподіваюся, видавець вибачить мене за зосередження на внеску Зеєліга
з метою цього згадування замість рецензування повноти цієї публікації. Тим не менше, між іншим, увага кримінолога мала би
бути прикута до цінних нарисів у цій публікації, в якій йде мова про типологію, про яку
писав Мецгер (Мюнхен), ді Тулліо (Рим),
Леференц (Гайдельберг) та Гіршманн (Тюбінген). Самі імена авторів доводять важливість публікації. Дві додаткові статті стосуються проблеми поєднання причин злочину.
2
Der Kriminologische Typus des Primitivreaktiven Verbrechers, p. 34.

чини за відсутності стримуючої сили; (3) брутально-агресивний злочинець; (4) сексуальний
правопорушник за відсутності стримуючої сили; (5) кризовий правопорушник; (6) примітивно-реактивний злочинець;
(7) злочинець поза засудженням; (8) злочинець за відсутності злочинної дисципліни. Зеєліг розвинув свою типологію в
декади практики застосування
болю до злочинців, як дослідник та судовий і тюремний консультант у Граці та інших містах. Дослідження, на якому базується класифікація, є одним
з тих, що мають кримінальнобіологічну природу. Слід застерегти американського читача
щодо цього терміна. «Кримінальна біологія» не ідентична
доктрині про те, що злочинність
є результатом спадковості або
тілобудови. Кримінологія Зеєліга «біологічна» тільки тому,
що будь-яка проблема стосовно людського тіла й душі, зовнішньої та внутрішньої сторін
людської природи та вчинків,
належить до життя (bios). Ми
можемо, відповідно, зрозуміти, що метод класифікації Зеєліга засновується на факторах з
усіх важливих сфер «біології»
в широкому значенні цього слова. Існують психологічно-педагогічні міркування, які включають широкий спектр факторів
зовнішнього світу (не спадкових), психіатричні міркування
(включаючи психоаналітичні),
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дальшому вдосконалена, особливо в одному з його останніх
публічних звернень, виголошених на восьмому конгресі Товариства кримінальної біології,
проведеному у Граці, Австрія,
у вересні 1954-го1. Нарис Зеєліга має назву: «Кримінологічний тип примітивно-реактивного злочинця»2. У цьому
дослідженні він вміло продемонстрував застосування своєї
типології як діагностичного інструменту для належної оцінки
злочинного вчинку. По порядку кілька ремарок щодо типології Зеєліга. Примітивно-реактивний злочинець, з яким було
пов’язане його останнє типологічне дослідження, є одним
з восьми основних типів Зеєліга: (1) професійний злочинець
(той, хто ухиляється від праці);
(2) зловчиняючий майнові зло-
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які розглядають обидва фактори: спадковості та неспадковості. Існують також біологічні
міркування в прямому значенні, які належать і до спадковості
(генної структури) та тілобудови, існують також міркування,
засновані на вельми прогресивному положенні європейських
досліджень соматичної затримки1. В деякому сенсі праця Зеєліга схожа на праці Хеалі
(з Броннером та з Александером)
та Глюків. Дослідження Глюків
також можуть бути класифіковані як кримінально-біологічні
у згаданому сенсі. Праця Хеалі,
звичайно, кримінально-біологічна у вужчому смислі також
з причини особливого наголосу Хеалі. Праці згаданих авторів завжди привертали особливу увагу Зеєліга2, не зважаючи
на те, що він критикував методи американських досліджень
у загальному, як він говорив,
за відсутність кореляції категоризованого масиву даних. Іншими словами, він вірив, що за
компетентним аналізом не слідував (однаково компетентний)
синтез. «Середнього» деліквента, особливо у Глюків, згідно із
Зеєлігом, не існує. Він є просто
продуктом аналітично-статистичної методології. Отже, важливі індивідуальні або типологічні діагнози втрачені. Це було
спробою Зеєліга розкрити мінДивитись нарис з «Кримінальної типології»,
no. 18, supra, p. 51 et. seq.
2
Ibid., p. 53.
1
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ливого індивідуального злочинця або деліквента, чия типологічна відмінність і часто навіть
протилежні характеристики (наприклад, уява або ментальна
апатія, емоційна збуджуваність
або емоційна незворушність
і т.ін.), він був переконаний,
нехтувались у масових американських дослідженнях.
Схема класифікації Зеєліга
не є класифікацією з суворою
логікою. Вона емпірична. В кінцевому варіанті, сьогодні схема показує 92 відсотки незчисленних злочинів, перевірених
на «типовість», тобто одного або
більше з восьми основних типів.
Менше 7 відсотків з тих перевірених були цілком змішаними
типами, тобто показували характеристики двох типів. Тільки 1.4 відсотка були атиповими.
Практичне застосування Зеєлігом цієї типології успішне, як
і теоретична верифікація самої
схеми. Система дозволяла йому
компетентно розкрити причини, що лежать в основі індивідуальної та загальної злочинності, що у свою чергу надало
йому можливість започаткувати превентивні заходи стратегічної природи. Розроблена система суттєво допомогла йому
у створенні його пенологічнопедагогічної політики. Більш
детальне обговорення не може
бути частиною цієї характеристики та повинно бути збережено до деякої майбутньої
нагоди.
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1
Schuld, Luege, Sexualitaet 3, Die Schuld im
Strafrecht. Нарис був написаний 1953 року.

досвід у прикладній кримінології та праві, а також і вельми
грунтовні знання філософії – як
прибічника Алексія фон Майнонга (Alexius von Meinong), поєднані з вражаючими знаннями
утилітарної філософії – дозволили йому надати більш повну відповідь, ніж міг будь-хто з теоретиків, які розглядали право суто
як психологічне або нормативне, або метафізичне.
Злочинна вина є етико-юридичною негативною оцінкою діяння, яке ініційоване, і результатом актуальної мотивації
(актуальна вина), і диспозиційним статусом особи під час діяння (диспозиційна вина). Якщо
тільки один з цих параметрів падає до нуля у будь-якої окремої
особи,… у неї [як правило] немає
злочинної вини. Співвідношення
між ними може змінюватися2…
Як на приклади відсутності
актуальної вини Зеєліг послався на випадки force majeur (виправдання), відсутності диспозиційної вини – на випадки
психотичних осіб (нездатність)3.
У 1928 році Зеєліг усе ж заклав основу своєї доктрини
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Додам, що як викладач, зацікавлений у систематичному
розвитку нашого карного права,
я би закінчив мою характеритстику з даниною праці Зеєліга в
цій сфері. Нариси, зібрані у першій частині цієї книги включають деякі з найкращих праць
Зеєліга в доктринальному карному праві. Вони пов’язані з поняттям «злочинна вина».
В англо-американському правовому світі «злочинна вина» –
найменш розроблене поняття. Наші суди, кодекси та вчені
і по сьогодні базуються, в більшій частині, скоріше на наївних
припущеннях, заснованих на загальностях та здогадках. В Європі, правда, все навпаки. Там
немає поняття, настільки вдосконаленого або розвиненого,
як злочинна вина, і це вдосконалення було не меншою заслугою Зеєліга. Він сам завжди думав про нього як про центральне
поняття кримінологічного мислення1. У своєму opus magnum у
цій сфері, «Вина в карному праві», Зеєліг звільнився від попередніх понять злочинної вини.
Це не просто «психічне ставлення» (Френк), хоча воно було
пов’язане з психікою; це не просто соціо-етикоюридичний осуд
діяння, який називали станом
докору, ні стан докору особи,
яка діє. Глибока проникливість
Зеєліга у мотивації людського
розуму та душі, його широкий

Ibid., pр. 30-31. У випадку диспозиційної
вини Зеєліг обмежує правило юридично значимої відсутності вини для психічного захворювання та неповноліття. Дивись текст,
infra. Типові приклади диспозиційної вини –
відсутній спротив через тривалу байдужість до громадянсько-соціального обов’язку, емоційної тупості, сексуального значення (останні два, якщо вони не спричинені
«хворобою»).
3
Ibid., p. 30.
2
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вини, коли німці та австрійці дебатували питання про правильний поділ покарання відповідно до вини1. Це відбувалося з тієї
причини, що Зеєліг забезпечував нас ключами до своєї пізніше розробленої доктрини вини.
Вина є негативною цінністю.
Цінності, негативні і позитивні,
є ідеальними об’єктами вищого
порядку (фон Майнонг), які міцно тримаються інших об’єктів,
їх носіїв. Людина сприймає їх через емоціональні переживання,
що також називається відчуттям цінності. Вони, відповідно,
формують основу для розумових
рішень, ціннісних рішень. Сама
цінність, носій цінності та фізичні ціннісні переживання (відчуття цінності і ціннісні рішення) слід суворо розмежувати. Як
тільки злочинна вина розцінюється як негативна цінність сама
по собі, стає одразу очевидно, що
вона не ідентична тому, що ми
звикли розцінювати як суб’єктивні елементи злочину, оскільки вони, за схемою, яка зазначена вище, не можуть бути нічим
іншим, окрім носіїв цінності. Це
також означає, що вина не ідентична ціннісному рішенню (як
наслідок – певна поведінка зумовлює відповідальність).
Сам злочин, тоді, є носієм негативної цінності. Це психофізіологічне явище. Зовнішня поява
злочину з його прямими причинними наслідками є так само
1

Ibid., pp. 65-67.
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носієм негативної цінності, наскільки психічні явища (процеси) у особи, які спричиняють рух
тіла, мають результатом вчинення злочинного діяння. Психічний
процес в особи опирається більше
на миттєві ендогенні й екзогенні
психічні випадки, як на відносно
постійні диспозиції особи.
Звичайно, сам наслідок злочинної діяльності – в межах
передбачуваного причинного
зв’язку – буде і повинний бути в
певний спосіб детермінативним
і щодо вини, і щодо міри покарання, оскільки опосередковано наслідок передбачає деякі
висновки про актуальну та диспозиційну вину особи. Але надмірне виокремлення наслідків
призведе до абсолютної кримінальної відповідальності.
З іншого боку, ті, хто покладають ціннісне рішення діяння виключно на диспозиційну
вину особи, доводять бажання
зробити соціальну неадаптованість або репульсивність особи
єдиним детермінантом міри покарання. Урешті-решт, ті, хто
нехтують диспозиційною виною у спробі визнати особливий
«умисел» – я використовую
звичний англо-американський
термін для «mens rea» – виключним виміром вини та покарання, нехтують фактом того,
що останнє переключення розуму, що передує дії, не є єдиною
причиною діяння особи, а злочин залежить також від років
формування характеру.
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1

го стримування. Тому в багатьох
випадках судді стикаються з репродукційним співвідношенням
між актуальною виною (максимальна) та диспозиційною виною
(мінімальна). (З рецидивістами
співвідношення буде зворотним).
Суди доводять весь час, що в таких випадках можна визначити
заслужене покарання. Набагато
складніший співрозмірний поділ
покарання у випадках великої
диспозиційної вини та малої актуальної вини, дивись приклад
(1) вище. Чи в цілому обгрунтовано використовувати диспозиційну вину як частково визначальну
міру покарання? Якщо диспозиція полягає в нездатності розрізняти правильне й неправильне
(«і», як каже Зеєліг, діяти відповідно до такої реалізації) у зв’язку з хворобою або неповноліттям,
ми не можемо говорити взагалі
про диспозиційну вину, тільки
про диспозицію без юридичного
значення. Але будь-яка диспозиція, спираючись на інші фактори, які усунули природну силу
опору (включаючи відсутність
«ціннісних відчуттів» та відсутність «ціннісних суджень, таких
як пристрасть до конкретного зла
і т. ін.), юридично релевантна.
У деяких випадках це, безсумнівно, викликає труднощі, про які
Зеєліг повинен був знати, навіть
якщо він міг би не мати думку
про твердження пана судді Холмса (Holmes), що карний закон вимагає від особи «на її страх і ризик підійти до певної висоти, ...
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Два приклади Зеєліга продемонструють це1.
(1) D1 затриманий під час незначного берглері, в якому він
відіграв роль спостереження.
Його актуальна вина, заснована
виключно на mens rea, встановила би покарання, припустимо,
від одного до п’яти років у пенітенціарній установі. Але припустіть, що це вже третій подібний
злочин, до якого його «приятелям» вдалося його схилити на
підставі його нестійкого характеру (можливо, психопатії). Для
того, щоби домогтися справедливої та утилітарної диспозиції D1,
його диспозиційна вина повинна також бути взята до розгляду.
Засудження за рецидивну злочинну дію було би типовим прикладом цього.
(2) D2 вбиває своє немовля в
розпачі, оскільки батько дитини,
її чоловік, покинув сім’ю, і вона
піддається постійному ниттю
своєї матері, яка не схвалювала
шлюб з самого початку. Свідченням встановлюється чудова репутація D2. У результаті пологів
вона втратила здатність осмислення. Якщо би тільки диспозиційна вина була визначальною
для покарання, то мінімальне покарання за вбивство, було би, безсумнівно, занадто суворим, щоби
забезпечити належну міру. Але,
звичайно, актуальна вина, наприклад, mens rea, передбачає
покарання з міркувань загально-
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поки не буде помітна слабкість,
щоби прийняти загальновідомі
винятки, такі як неповноліття
або божевілля»1. Зеєліг розглядав саме випадки самостимулюваної нестандартної диспозиції.
Самостимульована нестача стримуючої сили є тільки співдетермінантою вини, оскільки людина – розумна тварина, наділена
силою розуму та стриманості.
Наскільки етична така відповідальність, яка, видається, лежить, принаймні частково, на
небезпечності особи, небезпеці,
яка знайшла вираження в поєднанні актуальної та диспозиційної вини і actus reus? Зеєліг
застерігає нас робити різницю
між виною та небезпечністю.
Особа відповідальна головно
за її вину, а не за свою небезпечність. І вина, як визначено
вище, є суто негативною цінністю діяння. Ступінь небезпечності особи приводить тільки до
1

Holmes, The Common Law 50, Boston, 1881.

варіації у розподілі покарання
за вину. Тому покарання і вина
поки просто співрозмірні, однак
не повинні бути такими. Тому, в
реальному сенсі, особа відповідальна за те, ким вона є під час
свого діяння, і це постає мірилом для її вини. Сама небезпечність не потрапляє до виміру
вини, хоча це може призвести
до карно-виправної диспозиції,
можливо – за сучасною доктриною – з головною метою отримати необхідний час для ресоціалізації правопорушника.
Минe багато років, перш ніж
важливість величезного внеску
Зеєліга буде гідно оцінена в його
рідній країні та за її межами. Він
забезпечив нас багатим джерельним матеріалом для майбутніх
досліджень і залишив нам чимало наукових надбань, з яких ми
можемо щедро задовольняти багато з наших потреб на десятиліття вперед. Кримінологи всього світу не забудуть його.
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PORTRAIT GALLERY OF THE FAMOUS
CRIMINALISTS

АЛЬБЕРТ ШЕРМАН ОСБОРН*
известный криминалист и судебный эксперт-почерковед,
основатель и первый Президент Американского общества
Экспертов по Исследованию Документов.**

Альберт Шерман Осборн
(Albert Sherman Osborn) родился 26 марта 1858 г. неподалеку от озера Грасс (Мичиган,
США). Обучался в колледже Лансинга (State College at
Lansing). По окончанию колледжа летом 1882 г. получил
письмо из Института Рочестер
Бизнес (Rochester Business Institute) Университета Рочестера (University of Rochester)
с предложением стать учителем чистописания. Переехав
в Рочестер для выполнения
педагогической деятельности,
он стал высококлассным спе-

циалистом по почерку. С 1887
Альберт Ш. Осборн стал ценится среди юристов, которые обращались к нему за помощью в
идентификации. C 1907 публиковались его труды, посвященные исследованию документов, чернил, машинописных
текстов. Уже в 1910 г. вышел
его известный труд «Исследование документов» (Questioned
Documents). C 1913 – проводил
ежегодные заседания экспертов-почерковедов, где они обменивались опытом. С ростом
практики исследования документов, в 1920 был вынужден

  Albert Sherman Osborn – famous criminalist and forensic expert, founder and first President of
American Society of Questioned Document Examiners.
**
  The essay is devoted to the famous criminalist and forensic expert Albert Sherman Osborn. This
biography is demonstrating historical procedure of questioned documents examination, foundation
of American Society of Questioned Document Examiners, creation of comparison microscope (produced by «Bausch & Lomb»), foundation of forensic scientists dynasty.
*
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перебраться в Нью-Йорк, где открыл офис. В 1922 вышел его
другой известный труд «Проблема доказывания» (Problem of
Proof).
В 1938 стал почетным доктором в колледже Колби (Colby College). 2 сентября 1942 г.
был одним из 15 основателей и
стал первым Президентом Американского общества Экспертов
по Исследованию Документов
(American Society of Questioned
Document Examiners). В данное
сообщество входили экспертыпочерковеды из Канады, Кубы
и США. Альберт Ш. Осборн принимал участие в создании сравнительного микроскопа, который производился компанией
Bausch & Lomb.
A First Printed Criminalist № 17/2018

Умер 14 декабря 1946 в Монклере в графстве Эссекс (штат
Нью-Джерси США).
Сын Альберта Ш. Осборна –
Альберт Д. Osborn (Albert D.
Osborn) – продолжил практику своего отца по исследованию
документов, а в 1950-1952 был
Президентом Американского
Общества Экспертов по Исследованию Документов. Внуки Альберта Ш. Осборна – Пол Осборн
и Расселл Осборн (Paul A. Osborn and Russell Osborn) – также продолжили практику деда.
На сегодняшний день правнук
Альберта Ш. Осборна – Джон П.
Осборн (John P. Osborn) – Вицепрезидент Американского общества Экспертов по Исследованию Документов. Таким
образом Альберт Ш. Осборн основал целую династию судебных экспертов-почерковедов.
В 2000 учреждена Награда
Совершенства имени Альберта Ш. Осборна (Albert S. Osborn
Award of Excellence).
Основные труды: «Photography and Questioned Documents»
(1907), «Ink and Questioned Documents» (1908), «Typewriting as
evidence» (1908), «Questioned Documents» (1910, 1929), «Proof of
Handwriting» (1912), «The Problem of Proof» (1922), «The Mind
of the Juror» (1937) «Questioned
Document Problems» (1944, 1946).
Информация предоставлена
докт. юрид. наук, ст. науч. сотр.
М. В. Шепитько
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CRIMINAL CASES STUDY
СЛІДЧА ТА СУДОВА ПРАКТИКА
INTERNATIONAL CRIMINAL COURT’ REPORT
ON PRELIMINARY EXAMINATION ACTIVITIES 2018*
5 December 2018

UKRAINE**
Procedural History
59. The situation in Ukraine
has been under preliminary examination since 25 April 2014.
The Office has received a total of
86 communications under article
15 of the Statute in relation to
crimes alleged to have been committed since 21 November 2013.
60. On 17 April 2014, the Government of Ukraine lodged a declaration under article 12 (3) of the Statute accepting the jurisdiction of
the Court over alleged crimes committed on its territory from 21 November 2013 to 22 February 2014.
61. On 25 April 2014, in accordance with the Office’s Policy Paper on Preliminary Examinations, the Prosecutor opened a

preliminary examination of the
situation in Ukraine relating to
the so-called “Maidan events”1.
62. On 8 September 2015, the
Government of Ukraine lodged a
second declaration under article
12(3) of the Statute accepting the
exercise of jurisdiction of the ICC
in relation to alleged crimes committed on its territory from 20
February 2014 onwards, with no
end date. On 29 September, based
on Ukraine’s second declaration
under article 12(3), the Prosecutor announced the extension of
the preliminary examination of
the situation in Ukraine to include
alleged crimes occurring after
20 February 2014 in Crimea and
eastern Ukraine2.

Звіт Міжнародного Кримінального Суду про дії з попереднього розслідування 2018.
В межах слідчої та судової практики публікується Звіт Канцелярії прокурора Міжнародного
Кримінального Суду (Гаага) про дії з попереднього розслідування щодо ситуації в Україні
(5 грудня 2018). У Звіті надруковано висновки попереднього розслідування, здійснюваного
Канцелярією Прокурора у відповідності до поданих більше ніж 20 звернень згідно Римського Статуту щодо подій на Майдані Незалежності, в Криму та на сході України. Документ
містить: Історію процесу, Попередні питання щодо юрисдикції, Контекст ситуації, Предметну юрисдикцію, Дії Кацелярії Прокурора, Висновки та наступні кроки.
1
The Prosecutor of the International Criminal Court, Fatou Bensouda, opens a preliminary examination in Ukraine, 25 April 2014.
2
ICC Prosecutor extends preliminary examination of the situation in Ukraine following second
article 12(3) declaration, 29 September 2015.
*

**
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Contextual Background
Maidan events
64. At the start of the events
that are the subject of the Office’s
preliminary examination, the
Government of Ukraine was dominated by the Party of Regions, led
by the President of Ukraine at the
time, Viktor Yanukovych. Mass
protests in the area of Independence Square (Maidan Nezalezhnosti) in Kyiv began on 21 November 2013, prompted by the decision
of the Ukrainian Government not
to sign an Association Agreement
with the European Union (“EU”).
Over the following weeks, the protest movement, which became
known as the “Maidan” protests,
continued to grow in strength and
reportedly diversified to include
individuals and groups who were
generally dissatisfied with the
Yanukovych Government and demanded the President’s removal
from office.
65. Violent clashes occurred
at several points in the context

of the demonstrations, resulting in injuries both to protesters
and members of the security forces, and deaths of some protesters. Violence escalated sharply on
the evening of 18 February 2014
when the authorities reportedly
initiated an operation to attempt
to clear the square of protesters.
Scores of people were killed and
hundreds were injured within the
following three days. On 21 February 2014, under EU mediation,
President Yanukovych and opposition representatives agreed on
a new government and scheduled
the presidential election for May
2014. However, on 22 February
2014, the Ukrainian Parliament
voted to remove President Yanukovych, who left the country that
day for the Russian Federation.
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Preliminary Jurisdictional
Issues
63. Ukraine is not a State Party to the Statute. However, pursuant to the two article 12(3)
declarations lodged by the Government of Ukraine on 17 April
2014 and 8 September 2015 respectively, the Court may exercise jurisdiction over Rome Statute crimes committed on the territory of Ukraine from 21 November 2013 onwards.

Crimea
66. From the last days of February 2014, protests against the
new Ukrainian Government began to grow, notably in the eastern regions of the country and
in Simferopol, the capital of the
Autonomous Republic of Crimea.
On 27 February 2014, armed
and mostly uniformed individuals wearing no identifying insignia seized control of government
buildings in Simferopol, including the Crimean parliament
building. The Russian Federation
later acknowledged that its military personnel had been involved
in taking control of the Crimean
peninsula.
Frühdruck Kriminalist № 17/2018
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67. The incorporation of Crimea
and the city of Sevastopol into
the Russian Federation was announced on 18 March 2014, following a referendum held two
days earlier that was declared
invalid by the interim Ukrainian Government and by a majority of States of the UN General
Assembly.
68. In 2016, the Office made
public its assessment that the
situation within the territory
of Crimea and Sevastopol would
amount to an international armed
conflict between Ukraine and the
Russian Federation which began
at the latest on 26 February 2014,
and that the law of international
armed conflict would continue to
apply after 18 March 2014 to the
extent that the situation within the territory of Crimea and
Sevastopol factually amounts to
an ongoing state of occupation1.
This assessment, while preliminary in nature, provides the legal
framework for the Office’s analysis of information concerning
crimes alleged to have occurred
in the context of the situation in
Crimea since 20 February 2014.
Eastern Ukraine
69. From late February 2014
onwards, in parallel to events in
Crimea, anti- government protests took place in other regions
of Ukraine following the departure of President Yanukovych,
1
See Report on Preliminary Examination Activities 2016, para. 158.
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most notably in the east of the
country. The situation deteriorated rapidly into violence and
on 15 April 2014, the Ukrainian
Government announced the start
of an “anti-terror operation”, deploying its armed forces to the
eastern provinces of the country.
By the end of April, the acting
Ukrainian President announced
that the Ukrainian Government
was no longer in full control of
the provinces of Donetsk and Luhansk, declared that the country
was on “full combat alert”, and
reinstated conscription to the
armed forces by decree. On 2 May
2014, protests in Odessa between
pro-unity and pro- federalism
supporters turned violent and
ended in more than 40 deaths,
mainly of pro-federalism protesters who had taken refuge inside
a trade union building, in which
a fire then started.
70. Following “referendums”
held on 11 May 2014 that were
deemed illegitimate by the Ukrainian Government, representatives of the self-proclaimed
“Donetsk and Luhansk People’s
Republics” (“DPR”/”LPR”) made
declarations claiming “independence” from Ukraine. Both the
DPR and the LPR also appealed
to be incorporated into the Russian
Federation. Both self-declared “republics” are not recognised by the
vast majority of states.
71. The intensity of hostilities in eastern Ukraine rapidly
increased. The highest numbers
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considered information suggesting that the Russian Federation
has been exercising overall control over armed groups in eastern
Ukraine. The existence of a single
international armed conflict in
eastern Ukraine would entail the
application of articles of the Statute relevant to armed conflict of
an international character for the
relevant period.
Taking into account the possible alternative classifications
of the armed conflict(s) in eastern Ukraine, the Office has considered provisions of the Rome
Statute applicable in both international and non-international armed conflict in conducting
its analysis of the alleged crimes
committed by the different parties to the conflict.
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of casualties were recorded in the
first year of the conflict, prior to
the implementation of the Minsk
II agreement, signed in February 2015. Nevertheless, fighting of varying degrees of intensity, and involving the use of heavy
military weaponry by both sides,
has persisted for more than four
years.
72. In its Report on Preliminary Examination Activities
2016, the Office assessed that by
30 April 2014, the level of intensity of hostilities between Ukrainian government forces and antigovernment armed elements in
eastern Ukraine had reached a
level that would trigger the application of the law of armed conflict and that the armed groups
operating in eastern Ukraine, including the LPR and DPR, were
sufficiently organised to qualify
as parties to a non-international armed conflict. The Office also
assessed that direct military engagement between the respective
armed forces of the Russian Federation and Ukraine, indicated
the existence of an international
armed conflict in eastern Ukraine
from 14 July 2014 at the latest,
in parallel to the non-international armed conflict.
73. For the purpose of determining whether the otherwise
non-international armed conflict
involving Ukrainian armed forces and anti-government armed
groups could in fact be international in character, the Office has

Subject Matter Jurisdiction
74. In conducting its subjectmatter assessment in relation to
the situation in Crimea and eastern Ukraine, the Office has examined several forms of alleged
conduct and considered the various possible legal qualifications
under the Statute. It is recalled
that offences under article 7 of
the Statute may constitute crimes
against humanity only when committed as part of an attack directed against any civilian population, involving the multiple
commission of such acts referred
to in article 7(1), pursuant to or
in furtherance of a State or organisational policy. The descriptions
Le Criminaliste Premier Imprimeur № 17/2018
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below are without prejudice to
the identification by the Office of
any further alleged crimes, or alternative legal qualifications or
factual determinations regarding
the alleged conduct.
Crimea
75. Enforced disappearances
and killing: since March 2014,
at least nine individuals who opposed or were perceived to be opposed to the occupation have reportedly disappeared in Crimea
and remained unaccounted for
with no information on their
whereabouts, from one to four
years since they were last seen
alive. While the majority of the alleged disappearances took place in
2014, and in particular in the period immediately before and after
the referendum, several individuals disappeared later, with the latest reported case occurring in
May 2016. In addition, one individual, who was reported missing
in February 2014, was reportedly found dead several days later
with injuries indicating that he
had been killed. In its analysis,
the Office considered whether
any of these alleged incidents may
amount to the war crime of wilful
killing pursuant to article 8(2)(a)
(i); murder as a crime against humanity pursuant to article 7(1)(a);
or enforced disappearance of persons as a crime against humanity
pursuant to article 7(1)(j).
76. Torture and other forms
of ill-treatment: at least nine per-

Криміналіст першодрукований № 17/2018

sons were allegedly ill- treated
since 2014. The forms of alleged
ill-treatment ranged from humiliation and degradation to the
use of electric shocks, severe beatings, and threats of sexual violence. Victims reportedly included Crimean Tatars, pro-Ukrainian activists, and journalists,
and in the majority of cases, the
alleged ill-treatment occurred
in the context of detention. The
Office considered whether any
of these instances of alleged illtreatment may amount to the war
crime of torture, pursuant to article 8(2)(a)(ii); outrages upon
personal dignity, pursuant to article 8(2)(b)(xxi); or torture as a
crime against humanity pursuant
to article 7(1)(f).
77. Forced conscription of
Crimean residents to serve in the
armed forces of the Russian Federation: since 2014, male residents
of Crimean peninsula who were of
conscription age have reportedly
been called to serve in the armed
forces of the Russian Federation
by means of four conscriptions,
which took place in the spring of
2016, from April to July 2017, in
October 2017, and in the spring of
2018. Taking into consideration
that some residents of Crimea
maintained their allegiance to
Ukraine and would therefore consider the armed forces of the Russian Federation as a hostile force,
the Office considered whether
any individuals may have been
compelled to serve in conditions
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were reportedly deprived of their
liberty for periods ranging from
two to four years, in procedures
that allegedly lacked important
judicial guarantees and before
courts that were not constituted
in accordance with the relevant
rules of international humanitarian law. The Office considered
whether any of these alleged instances of deprivation of liberty
may amount to the war crime of
unlawful confinement, pursuant
to article 8(2)(a)(vii); or imprisonment or other severe deprivation of physical liberty as a crime
against humanity, pursuant to
article 7(1)(e).
80. Transfer of part of the civilian population of the Russian
Federation into Crimea and of
part of the population of Crimea
outside the territory: the Office
considered in its analysis whether
any reported movements of population in and out of the territory of
Crimea may amount to a crime under the Statute. In particular, it
considered specific information
related to 59 individuals out of a
total of more than 2,200 persons
in pre-trial detention or serving
sentences in Crimean prisons who
were reportedly transferred to
correctional facilities in the Russian Federation. The Office considered whether this or any other
alleged conduct associated with
movements of persons may amount
to the war crime of transfer, directly or indirectly, of the Occupying Power’s own population
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that may amount to the war
crime of compelling protected
persons to serve in the forces of
a hostile Power, pursuant to article 8(2)(a)(v).
78. Deprivation of defendants’
rights of fair and regular trial:
following the extension of the
laws of the Russian Federation to
Crimea, including legislation on
terrorism and extremist activity, at least 24 pro-Ukrainian activists and Crimean Tatars were reportedly prosecuted before courts
that were not established in accordance with the rules of international humanitarian law and in
processes which allegedly lacked
fundamental judicial guarantees.
The Office considered whether
the treatment of any of these 24
persons may amount to the war
crime of wilfully depriving protected persons of the rights of
fair and regular trial, pursuant
to article 8(2)(a)(vi); or imprisonment or other severe deprivation of physical liberty as a crime
against humanity pursuant to article 7(1)(e).
79. Deprivation of liberty: at
least nine individuals were allegedly deprived of their liberty
without legal basis, two of whom
were reportedly held for 11 days
in an irregular place of detention. Further, at least eight persons were reportedly detained
and later imprisoned in cases of
criminal prosecutions of activists
and Crimean Tatars before the
courts in Crimea. These persons
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into the occupied territory and
the transfer of parts of the population of the occupied territory
outside this territory, pursuant
to article 8(2)(b)(viii).
81. Seizure of property: immediately after the referendum, all
public property in Crimea was reportedly transferred either to the
new de facto institutions established in Crimea or to the institutions of the Russian Federation.
Additionally, at least 280 properties of individuals, companies
or cultural and scientific bodies
have been allegedly seized since
February 2014. The Office considered whether in any instances
this alleged conduct may amount
to the war crime of seizing the
enemy’s property that is not imperatively demanded by the necessities of war, pursuant to article
8(2)(b)(xiii).
82. Alleged persecutory acts:
reportedly, victims of certain
acts mentioned above were identified and targeted on the basis
of their expressed political views
or because they belonged to religious or ethnic groups perceived
to oppose the occupation, such as
Crimean Tatars or ethnic Ukrainians. In particular, Crimean Tatars were allegedly subjected to
harassment and intimidation, including through a variety of measures such as house searches, arrests, trials, and restrictions to
freedom of expression, assembly
and association. The Office considered whether any of the above
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acts may amount to the crime
against humanity of persecution
against any identifiable group or
collectivity on political grounds,
pursuant to article 7(1)(h).
Eastern Ukraine
83. Between April 2014 and
August 2018, at least 2,737 civilians were allegedly killed in
armed hostilities. A further 298
civilians, including 80 children,
were killed in the downing of the
civilian aircraft flight MH17 on
17 July 2014. In the same period, between 7,300 and 9,300 civilians were reportedly injured.
Most civilian deaths – particularly in the first two years of the conflict – reportedly resulted from
the shelling of populated areas
in both government-controlled
territory and areas controlled by
armed groups with smaller numbers allegedly killed or injured
by mines, explosive remnants of
war, booby traps, improvised explosive devices, and firearms.
84. In addition to extensive
loss of life and life-altering injuries, the use of heavy weaponry by all parties to the conflict
has reportedly caused widespread
damage and destruction of civilian infrastructure, residential property, hospitals and other
medical facilities, schools and
kindergartens in both government- controlled territory and
areas controlled by armed groups.
The impact on children has been
particularly acute. Restrictions
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der article 8(2)(b)(iv); or intentionally directing attacks against
protected objects such as medical
and educational facilities, under
article 8(2)(b)(ix) or article 8(2)
(e)(iv).
87. Treacherous killing: The
battle of Ilovaisk in August 2014
was one of the deadliest periods
of the armed conflict, and allegedly resulted in the deaths of approximately 1000 Ukrainian servicemen. It is alleged that many
Ukrainian troops were killed as
they attempted to retreat from
the area, when they came under
fire from armed anti-government
entity/Armed Forces of the Russian Federation troops, some of
whom were disguised as Ukrainian troops. The Office analysed
whether any alleged conduct at
Ilovaisk may amount to the war
crime of killing or wounding
treacherously, under article 8(2)
(b)(xi) or 8(2)(e)(ix); making improper use of the flag, insignia or
uniform of the enemy, under article 8(2)(b)(vii); or attacks against
objects bearing the distinctive
emblems of the Geneva Conventions, under article 8(2)(b)(xxiv)
or 8(2)(e)(ii).
88. Murder: A number of alleged summary executions of persons who had been captured by
the opposing side and were hors
de combat, including members of
armed groups and of Ukrainian
government forces, were also attributed to both pro-government
forces and armed groups. The
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on movement as a result of the
fighting, and exacerbated conditions of poverty have resulted
in higher levels of malnutrition
and affected children’s physical
and psychological development.
In early 2016, the United Nations
International Children’s Emergency Fund (“UNICEF”) reported
that one in five schools in Donbas
had been damaged or destroyed,
obliging children to travel greater
distances to continue their schooling, putting them at even greater risk from shelling and other
conflict- related harm.
85. The Office has recorded
more than 1,200 incidents involving crimes allegedly committed since 20 February 2014 in
the context of events in eastern
Ukraine. Although the highest
numbers of incidents occurred
in 2014 and 2015, during the
most intense phase of hostilities,
all forms of alleged conduct described below continued to be reported up to the present time.
86. Conduct of hostilities: the
Office analysed in detail information relating to a number of particular instances of shelling to
determine whether in these incidents any conduct may amount to
the war crime of directing intentional attacks on civilians under
article 8(2)(b)(i) or article 8(2)(e)
(i); intentional attacks on civilian
objects under article 8(2)(b)(ii);
intentionally launching attacks
in the knowledge that they will
cause disproportionate harm, un-
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Office considered whether in
any instances this conduct may
amount to the war crime of wilful killing, under article 8(2)(a)(i);
or murder, under article 8(2)(c)(i).
89. Torture and ill-treatment
in detention: according to available estimates, at least 4,000
persons have been arrested and
detained in connection to the
conflict in eastern Ukraine since
April 2014, including both civilians and persons hors de combat.
Whereas the information available indicates that abuses against
conflict- related detainees continued during the reporting period, their gravity and frequency appear to have been reduced
compared to the previous years
of the conflict. In addition, as
part of the Minsk II agreements,
a significant number of prisoners
were reportedly released during
the relevant period.
90. Since 2017, reliable sources have nevertheless continued
to document cases of alleged arbitrary detention, torture and illtreatment, including instances of
reportedly inhuman or poor conditions of detention, particularly in the territory controlled by
armed groups. For instance, between November 2017 and September 2018, the United Nations
Office of the High Commissioner for Human Rights (“OHCHR”)
documented 17 incidents of alleged abuse in detention that had
reportedly occurred on both sides
of the contact line. Reported in-
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cidents involved repeated beatings, electric shocks, burning,
stabbing, sexualised torture, primarily consisting of the threat of
rape, or other means of ill-treatment. In most cases, the treatment was reportedly inflicted to
obtain information or force confession. Victims reportedly included persons who were hors de
combat and civilians perceived to
be associated with the opposing
side of the conflict, either due to
their actions or (real or perceived)
political affiliation, including local residents of Donetsk and Luhansk, representatives of local
authorities, journalists and bloggers, civil activists, aid workers,
and businesspeople.
91. The Office analysed this
information to determine whether in any instances the alleged
conduct may amount to the war
crime of unlawful confinement,
under article 8(2)(a)(vii); the
passing of sentences and the carrying out of executions without
previous judgment pronounced
by a regularly constituted court,
affording all judicial guarantees
which are generally recognised as
indispensable, under article 8(2)
(c)(iv); torture and inhuman/cruel treatment, under article 8(2)(a)
(ii) or article 8(2)(c)(i); or outrages upon personal dignity, under
article 8(2)(b)(xxi) or article 8(2)
(c)(ii).
92. Sexual and gender-based
crimes: the Office has received
and reviewed allegations of rape
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and other forms of sexual violence, under article 8(2)(b)(xxii)
or article 8(2)(e)(vi); torture and
inhuman/cruel treatment, under article 8(2)(a)(ii) or article
8(2)(c)(i); or outrages upon personal dignity, under article 8(2)(b)
(xxi) or article 8(2)(c)(ii).
93. Use of child soldiers: Information more recently available has alleged that non- state
armed groups recruited child soldiers. The Office analysed this information to determine whether any such alleged conduct may
amount to the war crime of conscripting or enlisting children
under the age of 15 years or using them to participate actively in hostilities, pursuant to article 8(2)(b)(xxvi) or article 8(2)
(e)(vii).
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and other forms of sexual violence linked to the armed conflict in eastern Ukraine. It appears that a significant number
of these allegations concern incidents that occurred in the initial
phase of the armed conflict but
which were often reported only
years after their alleged commission, due to fear of retaliation or
persecution by alleged perpetrators, social stigma, lack of services for victims and/or other
reasons. Information available
indicates that this form of alleged conduct, in particular, is
underreported. According to the
information available as of September 2018, forms of sexual violence documented in relation to
the conflict include rapes, beatings and electric shocks in the
genital area, threats of rape and
castration, and forced nudity.
These methods were allegedly
used to punish perceived political
opponents, exert pressure, intimidate and humiliate the victims.
Non-state actors were alleged to
be responsible for the vast majority of documented instances of
sexual and gender-based crimes,
and most of these alleged crimes
were reportedly committed in the
context of detention. Sexual and
gender-based crimes were allegedly committed against both male
and female victims, including civilians and captured combatants.
The Office considered whether in
any instances such conduct may
amount to the war crime of rape

OTP Activities
94. In the past year, the Office has focused its analysis on
alleged crimes in Crimea and
eastern Ukraine and has also considered new information of relevance to the classification of the
situation in eastern Ukraine under international law.
95. In conducting its assessment of subject matter jurisdiction, due to the volume of information in its possession, and the
broad range of different types of
conduct, the Office has sought
to prioritise certain forms of alleged conduct believed to be most
representative of the patterns
of alleged crimes and to analyse
A First Printed Criminalist № 17/2018
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a selection of incidents in greater
detail with regard to the specific
elements of crimes under the
Statute. The alleged crimes that
have been the subject of analysis
by the Office to date, including detention-related conduct and shelling in eastern Ukraine, required
complex factual and legal assessments, such as in relation to the
conduct of hostilities and the applicable legal framework.
96. The Office has also received and is currently reviewing
additional information related to
the period specified in Ukraine’s
first declaration under article
12(3) of the Statute in order to
determine whether this information would alter the previous assessment of the alleged crimes
that occurred in the context of
the Maidan events.
97. During the reporting period, the Office continued to engage with State authorities, intergovernmental organisations and
NGOs in order to address a range
of matters relevant to the preliminary examination and to seek additional information to further
inform its assessment of subject
matter jurisdiction and other connected issues. For that purpose,
it has held a number of meetings
with relevant stakeholders both
at the seat of the Court and du-
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ring a mission to Ukraine in June
2018. During this mission, the Office held extensive consultations
with the Office of the Prosecutor
General of Ukraine in order to assess the availability of information relevant to the Office’s analysis. The Office also met with other
stakeholders, including a number
of civil society organisations, to
further verify the seriousness of
information received, and discuss
cooperation and progress in the
preliminary examination.
Conclusion and Next Steps
98. The Office expects to finalise its analysis of subject
matter jurisdiction in relation
to both the situation in Crimea
and eastern Ukraine in the near
future, with a view to assessing
admissibility as appropriate. In
this regard, the Office will continue to gather available information on relevant national proceedings and to engage with the
Ukrainian authorities, civil society and other relevant stakeholders. Given the open-ended nature
of Ukraine’s acceptance of ICC
jurisdiction, the Office will also
continue to consider allegations
of crimes committed in Ukraine
to the extent that they may fall
within the subject-matter jurisdiction of the Court.
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THE ANZFSS 24TH INTERNATIONAL SYMPOSIUM
ON THE FORENSIC SCIENCES*
On 9-13 September 2018 in
Perth (Western Australia) The
Australian and New Zealand Forensic Science Society held the
ANZFSS 24th International
Symposium on the Forensic Sciences. The theme of the Symposium “Forensic Science without
Borders” was brought together
experts from a range of science
disciplines and jurisdictions.
The Symposium was provided
participants with an invaluable opportunity to share knowledge, develop ideas and network
with colleagues from around the
globe.
Five days of the Symposium
included registration, welcome

Chair ANZFSS 2018 Organising
Committee H. Green APM
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RESEARCH EVENTS

reception (9 September 2018),
opening, plenary and concurrent
sessions (10-12 September 2018),
general meeting (12 September
2018), discussion panels and gala
dinner (13 September 2018). All
days of the Symposium organizers served morning tea, lunch
and afternoon tea for participants of sessions.
The Symposium was opened by
Chair ANZFSS 2018 Organising
Committee – Hadyn Green APM
(10 September 2018). National
President, Australian and New
Zealand Forensic Science Society
prof. Adrian Linacre, Director
of Public Prosecutions for Western Australia Amanda Forrester
SC, and Commissioner of Western Australia Police Force Chris
Dawson APM were invited for
opening session.
After opening session and
lunch participants of the Symposium listened scientific reports
during short plenary session and
concurrent sessions. Plenary sessions included two presentations:
1) Professor of Forensic Pathology (International) of Monash

24-й Міжнародний Симпозіум з Судових Наук Австралійського та Новозеландського Товариства Судових наук.
*
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Participants of ANZFSS 2018

University, Head of International Programmes, Victorian Institute of Forensic Medicine – Stephen Cordner AM «Humanitarian
Forensic Action» (Victoria, Australia); 2) Coordinator of DNA
Unit, Forensics & Police Data
Management Sub-Directorate,
INTERPOL – Dr. Susan Hitchin
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«100 Years of International Forensic Cooperation – How Far
Have We Come?» (France). Concurrent sessions during all days
of the Symposium were united forensic sciences specialists by next
directions: 1) biological criminalistics; 2) anthropology, archaeology and odontology; 3) wildlife
& forensic taphonomy; 4) electronic & digital evidence; 5) firearms
& tool marks; 6) document examination; 7) fires & explosions;
8) toxicology & pharmacology.
More detailed information on
web-site: http://www.anzfss2018.
com/contact-us.html
The Symposium
brief was prepared
by Dr. M. Shepitko
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Italy, Latvia, Lithuania, Poland,
Slovakia, Spain, Ukraine, USA
took part in the Congress.
Scientific event included plenary sessions and poster presentations during 3 working days.
Orgznizers decided to use English, Ukrainian, and Russian as
languages of the Congress. Topic
of the event were devoted to next
directions: 1) the process of globalization and internationalization of criminality; 2) the need
for international harmonization
of scientific research in the field
of criminalistics and forensic expertology; 3) the role and place of
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On 13-15 September 2018 in
Odessa (Ukraine) National University «Odessa Law Academy» held
14 International Congress «Criminalistics and Forensic Expertology: Science, Studies, Practice».
Lithuanian Criminalistic Association, International Non-Governmental Organization «Criminalists Congress», Mykolas Romeris
University and National University «Odessa Law Academy» were
organizers of this event. Criminalists and forensic experts, representatives of scientific criminalistic school from Azerbaijan,
Belarus, Czech Repablic, Estonia,
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14 INTERNATIONAL CONGRESS «CRIMINALISTICS
AND FORENSIC EXPERTOLOGY: SCIENCE, STUDIES, PRACTICE»*

Participants of 14th Congress in Odessa
14-й Міжнародний Конгрес «Криміналістика та Судова Експертологія: Наука, Навчання,
Практика».
*
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Prof. Dr. V. E. Kurapka speech

non-government international organizations in the development of
criminalisitcs and forensic examination; 4) special knowledge
as an instrument for implementation of scientific achievements
into the process of pre-trial investigation and judicial proceedings;
5) criminalistical metodics the
traditional path of development
of crime investigation or the way
of implementation of contemporary management methods?;
6) the problematic issues of the
development of certain directions
in forensic examination; 7) the
innovative methods within criminalistic and forensic didactics.
On 15 September 2018 President of National Univesrsity «Odessa Law Academy» Serhiy Kivalov opened International
Congress. Welcoming speech were
pronounced by Prof. Dr. Hendryk
Malevski and Prof. Dr. Snieguole
Matuliene (from Lithuanian
Criminalistic Association and
Mykolas Romeris University),
Prof. Hab. Dr. Valery Shepitko
(from International Non-GovernКриміналіст першодрукований № 17/2018

mental Organization «Criminalists Congress»), Prof. Hab. Dr.
Valery Tischenko (from National University «Odessa Law
Academy»). Before the beginning of the plenary session participants of the event were photographed near the main building
of the University.
Prof. Dr. Hendryk Malevski
(Lithuania) and Prof. Hab. Dr.
Valery Shepitko (Ukraine) were
moderators of the plenary session. Scientific reports during
this session made by: Prof. Hab.
Dr. Valery Shepitko (Ukraine) –
«Tasks of criminalistics in the
Context of Global Threats and
Evolutionary Transformations
of Crime»; Assoc. Prof. Dr. Marek
Frystak and MSc. David Cep
(Czech Republic) – «Impacts of
Global Issues on Local Criminality in the Czech Republic ~ Islamic
Phobia»; Dr. Jan Provaznik
(Czech Republic) – «Wiretapping in the Terrorism Cases in the
ECHR’s Case Law»; Prof. Hab.
Dr. Valery Tischenko (Ukraine) –
«Strategic and Tactical Levels
of Investigation of Crime: Essence and Importance»; Prof.
Hab. Dr. Ireneusz Soltyszewski and Dr. Alicja Tomaszewska (Poland) – «GeNN Innovative
Project in Matters of the Search
and the Identification of Missing Persons»; Prof. Dr. Vidmantas Egidijus Kurapka, Prof.
Dr. Snieguole Matuliene, Doc.
Dr. Gabriele Juodkaite-Granskiene. Doc. Dr. Andrej Gorbat-
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kov (Lithuania) – «Criminalistics of Lithuania 1918-2018»;
Dr. Gediminas Buciunas (Lithuania) – «The Effectiveness of Pretrial Investigation. How Much
Do Simple Mistakes Cost for the
State’s Budget?». First day of
the event were ended with gala
dinner, where participants of the
Congress could continued their
discussions.
Prof. Dr. Vidmantas Egidijus Kurapka (Lithuania) and
Prof. Hab. Dr. Valery Tischenko (Ukraine) were moderators of
plenary session of second day of
the Congress. Scientific reports
during this session made by:
Rasa Tamosiunaite (Lithuania) –
«Handwriting examination in
Forensic Science center of Lithuania: Present Actions and Future
Vision»; Bakhtiyar Aliyev (Azerbaijan) – «Main Directions of the
Struggle against Religious Extremists Activity in the Republic
of Azerbaijan»; Hab. Dr. Ella Simakova-Yefremyan (Ukraine) –
«Legal Regulation Issues of Forensic and Expert Activities in
New Legislation of Ukraine»;
Dr. Mykhaylo Shepitko (Ukraine) –
«Automatic Systems, Promoted
Counteraction to Crimes Against
Justice»; MSc Katarzyna Ćwik
(Poland) – «Police Officer’s DNA
on Crime Scene Samples – Problem or Elimination Challenge?»;
Dr. Kateryna Latysh (Ukraine) –
«Cyber Vandalism: Concept and
Types». Next part of plenary session were made by Prof. Hab.

Dr. M. Shepitko speech

Dr. Jaroslaw Moszczinski (Poland) and Dr. Mykhaylo Shepitko
(Ukraine) as a moderators. Scientific reports during this session
made by: Prof. Hab. Dr. Jaroslaw
Moszczinski (Poland) – «Individual Identification in Cryminalism – is that Helpful?»; Dr. Valeriia Dyntu (Ukraine) – «Darcknet
as a New Technology of Criminal
Activity»; Assoc. Prof. Dr. Elita Nimande and Dr. Vladimirs
Terehovičs (Latvia) – «Peculiarities of the Tactics of Inspection
in Accordance with Criminal Procedure in Latvia»; Assoc. Prof.
Dr. Marcela Lukasova and Dr.
Katarina Kandova (Czech Republic) – «Specifics of Investigation
of the Road Traffic Accidents»;
Prof. Hab. Dr. Victor Shevchuk
(Ukraine) – «Formation of Tactical Operations in Criminalistics:
Discussion Problems»; Prof. Dr.
Pavlos Kipouras (Greece) – «Elements of Graphological Inconsistency of the Forged Testament»;
Lina Lyviene and Renata Konarskiene (Lithuania) – «Actualities
of Forensic Phonoscopic ExamiКриміналіст першодрукований № 17/2018
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Dr. V. Terehovičs speech

nation: Problems and Solutions»;
Inna Polischuk (Ukraine) – «The
method of Crime as the Main Element of the Criminalistic Characteristics of the Illegal Use of
Trademarks».
Last part of plenary session on
the second day of the Congress
held by the moderation of Doc.
Dr. Gabriele Juodkaite-Granskiene (Lithuania), Dr. Rokas Uscila (Lithuania), Prof. Hab. Dr.
Julia Chornous (Ukraine), and
Prof. Hab. Dr. Victor Shevchuk
(Ukraine). Bruce White (USA)
made big scientific report «Understanding and Scoring PLE».
Scientific reports during this session also made by: Dr. Halyna
Avdeeva (Ukraine) – «Forensic
Examination in Ukrainian Criminal Procedure: Discussion Questions»; Prof. Dr. Jozef Metenko,
MSc. Martin Metenko, Dr. Miriam Metenkova (Slovakia) – «Di-

Криминалист первопечатный № 17/2018

gital Trace as a Future of Criminalistic»; Prof. Hab. Dr. Julia Chornous and Dr. Olga Lopata (Ukraine) – «Topical Issues of
International Cooperation in Forensic Activities», Dr. Edgaras
Dereskevicius, Karolis Kurapka (Lithuania) – «Realization of
Adversarial Process Principle of
Criminal Procedure Law by Criminalistics Measures: Declarations and Realities», etc. Second
day of the event ended by sea trip
and city tour for participants of
the Congress.
Third day of the event worked
by moderation of Prof. Dr.
Snieguole Matuliene (Lithunia), Prof. Dr. Hendryk Malevski (Lithuania) and Prof. Hab.
Dr. Valery Shepitko (Ukraine).
After scientific reports there
were final discussions. Moderators summarized results of 14 International Congress “Criminalistics and Forensic Expertology: Science, Studies, Practice”.
In the end of it the congress resolution was adopted by participants of the event. Organizers
announced next 15th congress.
It will be in Kaunas (Lithuania) –
19-21 September 2019.
The Congress brief
was prepared by
Prof. Dr. H. Malevski,
Dr. M. Shepitko
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On 18-20 September 2018
X Symposium of the Cuban criminalistics technology «TEСNICRIM –
2018» and the III Meeting on Biometric Identification were held in
the Palace of Congresses of Cuba
in Havana (Cuba).
This 10th meeting was organized within the framework of the
final stage of the process of updating and certification of the Cuban
criminalistics methodology apparatus. The nine previous symposiums made a valuable contribution to the development of Cuban
criminalistics. The event in the
form of Symposium and a Meeting
provided an exceptional opportunity to expand the interchange
and strengthen cooperation between specialists and international forensic systems, which facilitated the exchange of experience
between experts and suppliers of
specialized technology from different countries. Criminalists and
forensic experts from Argentina, Belarus, Cuba, Mexico, Peru,
Russia, Spain and USA arrived at
events to achieve these goals.
«TEСNICRIM – 2018» was
opened on 18 September 2018.
Leaders of the Ministry of the Interior, the court system and the
Academy of Sciences of Cuba were
in the presidium of the Symposium.
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X SYMPOSIUM OF CUBAN CRIMINALISTICS TECHNIQUES
«TECNICRIM – 2018» AND III MEETING ON BIOMETRIC
IDENTIFICATION*

Particicpants of the X Symposium
in Havana

The head of the Criminalistics Department of the Ministry of Internal Affairs of the Republic of Cuba,
Antonio Mesa Santana opened scientific event. After that, the National Choir of Cuba sang the anthem and other national melodies.
During inaugural session were
following reports: «The impact
of science on the judicial process»
(Ariel Mantecón Ramos); «The
mission of the company «Datys»
and its impact on the Cuban criminalistic techniques» and «Digital
examination in crime investigation
in Cuba» (Ernesto Pico Abello).
X Symposium «TEСNICRIM –
2018» was accompanied by an exhibition of books and the achievements of criminalistic techniques.
More detailed information on
web-sites: www.tecnicrim.co.cu/
home.aspx; https://www.supernewsworld.com/Tecnicrim-20186672643.html
The Symposium brief
was prepared by Dr. M. Shepitko

*
Х Симпозіум Кубинської Криміналістичної Техніки «Технікрил-2018» та ІІІ Зустріч
з Біометричної Ідентифікації.
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МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ
«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУДОВОЇ ЕКСПЕРТИЗИ
ТА КРИМІНАЛІСТИКИ»*
У 2018 році Харківський науково-дослідний інститут судових експертиз імені Заслуженого професора М. С. Бокаріуса
відсвяткував свою 95-ту річницю. З нагоди цієї знаменної дати
10-11 жовтня 2018 р. відбулася
Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання судової експертизи та
криміналістики».
Харківський науково-дослідний інститут судових експертиз
ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса (далі – Харківський НДІСЕ)
є однією з найстаріших провідних судово-експертних установ системи Міністерства юстиції України. Його очолювали:

засновник установи – М. С. Бокаріус (1923–1931), М. М. Бокаріус (1931–1946), В. П. Колмаков (1946–1967), М. В. Скорик (1967–1997), М. Л. Цимбал (1997–2010), А. І. Лозовий
(2010–2016), а з 2016 р. інститутом керує О. М. Клюєв. Нині
в Харківському НДІСЕ проводиться близько 70 видів експертних досліджень, серед яких є
унікальні, тобто такі, що виконуються лише в інституті. Більшість експертиз, проведених
співробітниками інституту, носить новаторський характер, базується на новітніх досягненнях
науки та техніки, у тому числі
й на авторських розробках.

Учасники конференції
International Scientific and Practical Conference “Topical Problems of Forensic Examination and
Criminalistics”.
*
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ністерства внутрішніх справ
України, Міністерства охорони
здоров’я України, вищих навчальних закладів і наукових
установ, правоохоронних органів, громадських та інших організацій України, судово-експертних установ та вищих
навчальних закладів близького та далекого зарубіжжя
(Вірменія, Білорусь, Латвія,
Литва, Молдова, Казахстан,
Польща, Таджикистан та ін).
Збірник матеріалів конференції містить близько 120 доповідей і наукових повідомлень.
З нагоди ювілею вийшло у світ
ілюстроване наукове видання –
«Харківський науково-дослідний інститут судових експертиз
ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса –
95 років сумлінного служіння
істині», яке презентоване учасникам конференції.
Перший день конференції
проходив у конференц-залі навчально-бібліотечного комплексу
Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Конференцію відкрив директор Харківського НДІ судових
експертиз, доктор юридичних
наук, професор, заслужений
юрист України О. М. Клюєв,
який привітав присутніх, висловив вдячність науковцям
і практичним працівникам за
участь у конференції та окреслив основні етапи розвитку
установи.
Із привітаннями з нагоди
95-річчя установи виступила
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Харківський НДІСЕ активно
працює в умовах реформування
кримінального процесуального
законодавства, органів кримінальної юстиції, нововведень
щодо порядку призначення судових експертиз тощо. Згуртований колектив інституту виконує поставлені завдання на
високому науковому рівні. Фактично вперше в історії спеціалізованих експертних установ
України Харківський НДІСЕ отримав ліцензію на освітню діяльність у сфері підготовки здобувачів вищої освіти за третім
(освітньо-науковим) рівнем вищої освіти (спеціальність 081
«Право»). В інституті працює
аспірантура та спеціалізована
вчена рада для захисту дисертаційних робіт у галузі судової
експертизи.
На запрошення прийняти
участь у роботі міжнародної
конференції «Актуальні питання судової експертизи та криміналістики» відгукнулися понад
200 осіб. Це представники Міністерства юстиції України, інших органів державної влади та
місцевого самоврядування, науковці та практики судово-експертних установ Міністерства
юстиції України (Харківського, Київського, Одеського, Донецького, Львівського, Дніпропетровського науково-дослідних
інститутів судових експертиз,
Науково-дослідного центру судових експертиз з питань інтелектуальної власності), Мі-
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заступник Міністра юстиції України, доктор юридичних наук
С. В. Глущенко, яка підкреслила важливу роль проведення подібних заходів з метою розвитку
теорії та практики судової експертизи та криміналістики.
Ректор Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, академік Національної академії наук України, академік Національної академії правових наук України,
доктор юридичних наук, професор, заслужений діяч науки
і техніки України, лауреат Державної премії, Герой України
В. Я. Тацій привітав співробітників інституту та інших учасників конференції зі знаменною
датою й побажав подальших
успіхів у науковій та експертній діяльності.
Із привітаннями до учасників конференції звернулися перший заступник Міського голови
м. Харкова І. О. Терехов, член
Президії Національної академії
наук України, Голова ПівнічноСхідного наукового центру НАН
України та Міністерства освіти
і науки України, академік НАН
України В. П. Семиноженко,
прокурор Харківської області
Ю. Б. Данильченко та інші посадові особи та науковці.
У ході конференції перед початком пленарного засідання
відбулося підписання договорів про співпрацю між Харківським науково-дослідним інститутом судових експертиз
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ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса
та судово-експертними установами Польщі, Литви, Румунії, а
також з Державною науковою
установою «Науково-технологічний комплекс «Інститут монокристалів» НАН України» та
Харківським національним педагогічним університетом імені
Г. С. Сковороди.
Під час пленарного засідання
заслухані та з інтересом обговорені такі доповіді: «Міжнародні
стандарти та міжнародне співробітництво у сфері судово-експертної діяльності в Україні» –
директора Харківського НДІСЕ,
доктора юридичних наук, професора, заслуженого юриста
України О. М. Клюєва; «Використання спеціальних знань у
кримінальному провадженні:
сучасні тенденції та деякі проблеми» – завідувача кафедри
криміналістики Національного
юридичного університету імені
Ярослава Мудрого, доктора юридичних наук, професора, академіка Національної академії правових наук України, заслуженого діяча науки і техніки України
В. Ю. Шепітька; «Сучасний стан
і перспективи розвитку судовоекспертної діяльності в Республіці Казахстан» – директора
Науково-дослідного інституту
судових експертиз Центру судових експертиз Міністерства
юстиції Республіки Казахстан
Д. Даулеткелдікизи; «Актуальні проблеми методології
криміналістики» – професора
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налістиці» – доцента кафедри
криміналістики Національного
юридичного університету імені
Ярослава Мудрого, кандидата
юридичних наук, старшого наукового співробітника Г. К. Авдєєвої та ін.
Після завершення пленарного засідання у перший день конференції її учасники були запрошені на урочистий прийом,
присвячений 95-річниці Харківського НДІ судових експертиз
ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса.
Пленарне засідання другого
дня конференції організовано на
базі Харківського НДІСЕ. Перед
початком засідання учасники
конференції ознайомилися із
роботою інституту та сучасним
обладнанням, яке використовується під час проведення судових експертиз та наукових
досліджень, відвідали кабінет-
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кафедри криміналістики Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого,
доктора юридичних наук, професора В. М. Шевчука; «Система FAVI як міжнародний інструмент у боротьбі із транспортними злочинами» – судового експерта Центральної експертної лабораторії поліції
(Варшава) В. Чегларскі; «Використання електронних і магнітних діагностичних приладів
при ідентифікації транспортних засобів і робочої техніки» –
судового експерта Центральної
криміналістичної лабораторії
поліції (Варшава) K. Біскупа;
«Деякі аспекти дослідження копій почеркових об’єктів» – директора Національного центру
судової експертизи Республіки Молдова О. Катараги; «Сутність цифрових слідів у кримі-

Учасники конференції другого дня пленарного засідання
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музей Заслуженого професора
М. С. Бокаріуса.
Докторант Національної академії внутрішніх справ, кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник
В. В. Юсупов виступив із доповіддю за темою «Етапи розвитку
Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса»; заступник декана з
наукової роботи юридичного
факультету Харківського національного університету імені
В. Н. Каразіна, доктор юридичних наук, професор М. В. Даньшин у своїй доповіді «Актуальні
питання викладання навчального курсу криміналістики на
юридичних факультетах класичних університетів» привернув увагу учасників до проблем
дидактики; професор кафедри
кримінально-правових дисциплін Харківського національного
університету внутрішніх справ,
доктор юридичних наук, доцент
М. Г. Щербаковський підготував доповідь «Експерт з питань
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права – новий учасник судочинства»; працівник ДУ «Науковопрактичний центр Державного комітету судових експертиз
Республіки Білорусь» К. В. Маханьков присвятив свій виступ
використанню скануючої електронної мікроскопії й рентгенівського мікроаналізу при експертному дослідженні тонерів
електрографічного друку; директор Одеського НДІСЕ, кандидат юридичних наук А. І. Ріпенко зосередив увагу учасників
конференції на співвідношенні криптовалюти й судово-експертної діяльності: точки дотику, найближчі перспективи.
Виступили й інші учасники
конференції, після чого відбулася активна дискусія.
Із матеріалами конференції
можна ознайомитися у виданні
збірника її матеріалів, а також
на офіційному сайті інституту:
http://www.hniise.gov.ua.
Інформацію підготувала
докт. юрид. наук, ст. наук. спів.
Е. Б. Сімакова-Єфремян
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ski (professor of Institute of Criminal Law and Procedure of
Mykolas Romeris University).
Scientific reports during the
Congress were devoted to topical issues on judicial (forensic)
and criminalistic graphology,
graphopathology, the ratio of forensic graphology and forensic
sciences, using of forensic graphology in judicial processes in
different countries.
After discussions during the
ceremonial closing of the XX International Congress on Judicial
Graphology, it was announced that
the next XXI Congress (14-16 November 2019) and XXII Congress
(19-21 November 2020) would be
held in Naples.

первопечатный

On 15-17 November 2018 the
Palace of Justice of Naples (Italy)
held XX International Congress
of Judicial Graphology. «Criminalistic and Judicial Graphology»
was adopted as a topic of the Congress. Association of Judicial
Graphology, School of Forensic
Graphology and Academy of Graphology Crotti were organizers of
the event. Forensic experts and
criminalists from Greek, Italian,
Lithuanian, Polish and other scientific schools took part in this
International Congress.
Congress Presidium is included
prof. Edvige Crotti (President of
School of Forensic Graphology),
prof. Tadeus Tomaszewski (Vicepresident of Warsaw University),
prof. Zdzislaw Kegel (professor
of Criminalistics Department of
Law Faculty of Wroclaw University) and prof. Hendryk Malew-
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XX INTERNATIONAL CONGRESS OF JUDICIAL GRAPHOLOGY
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The Congress brief was prepared by
Prof. Dr. H. Malevski,
Dr. M. Shepitko
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