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The eighteenth issue of the Journal «A First Printed Criminalist» was
prepared for publishing during «Bilateral Cultural Year Austria-Ukraine
2019» and it demonstrated highly potential development of cultural and scientific connections between Austria and Ukraine. The Journal includes the papers of Austrian and Ukrainian scientists and law enforcement bodies’ officials, devoted to criminal law and criminalistic problems in different historical periods – from foundation criminal law conception and criminalistics
formation to modern ideas of crime counteraction.
This issue of the Journal covers researches prepared by Austrian colleagues Thomas Mühlbacher, Christian Bacchiesl, Karlheinz Probst, representatives of Ukrainian scientific schools Yuri Baulin, Mykola Khavroniuk,
Serhiy Nezhurbida, Mykhaylo Shepitko, Maryana Shupyana, Ella SimakovaYefremyan, Yevhen Skulysh, and Lithuanian criminalists Hendryk Malevski and Gabriele-Granskiene.
This issue is formed under the following sections: General Theory of
Criminalistics, Criminal Law and Procedure Issues, Anthology of Criminalistics, Portrait Gallery of the Famous Criminalists, Research Events, and
Peer Comments for New Publications.
The authors pay attention to the problems of criminal law, criminological and criminalistic theories formation, eminent representatives of criminal
law, criminalistics and forensic sciences. Among the Austrian scientists’ papers the following ones generates significant interest: «Elementary, my Dear
Holmes! Hans Gross, Father of Criminalistics, and Arthur Conan Doyle»
(Thomas Mühlbacher), «Graz School of Criminology – The Criminological Institute at Karl-Franzens-University of Graz (1912-1978)» (Christian Bachhiesl) and «Julius Vargha» (Karlheinz Probst). Ukrainian scientists proposed next articles: «Ukrainian Group of International Union of Penal Law:
Way from Vienna to Paris» (Mykhaylo Shepitko), «Austrian Criminal Code
of May 27, 1852 – 123 years of Practical Enforcement» (Maryana Shupyana),
«Crime Situation in Austria» (Serhiy Nezhurbida, Yevhen Skulysh).
Sergei Hogel’s article «New Study on Crime and Punishment», Wenzeslaus von Gleispach’s article «Twenty-Five Years of Criminology in Austria»
and Siegfried Carl Türkel’s article «Criminalistic Institutes and Laboratories» are published under the section «Anthology of Criminalistics».
«Portrait Gallery of the Famous Criminalists» section contains information about famous criminalist, forensic expert and the founder of International Academy of Criminalistics – Siegfried Carl Türkel (M. Shepitko,
Kharkiv, Ukraine).
The Journal informs readers about scientific and practical events: XV
International Congress «Criminalistics and Forensic Expertology: Science,
Studies, Practice» (19-21 September 2019, Kaunas, Lithuania), International
Scientific and Practical Conference «Topical Questions of Forensic Expert
Activities, Modern Problems and Perspectives of Criminalistics and Forensic
Examination Development» (25-27 September 2019, Yerevan, Armenia), International Scientific Conference «Conceptual Principles of the New Version
of the Criminal Code of Ukraine» (17-19 October 2019, Kharkiv, Ukraine).
«Peer Comments for New Publications» section contains the review
of Yuri Baulin and Mykhaylo Shepitko «Prima Lex Historiae, Ne Quid Falsi
Dicat» for Mykhaylo Kolos monograph «Ukrainian Criminal Law: Origin,
Development and Nowadays», that generates significant interest among specialists in criminal law sphere.
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.
Editorial Board of the Journal «A First Printed Criminalist» would like
to thank all those, who helped to get this issue ready for printing.

КРИМИНАЛИСТЪ № 18/2019

TO THE READER

Head of the Editorial Board,
Chief Editor, V. Shepitko
A First Printed Criminalist № 18/2019
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ДО ЧИТАЧА
Черговий випуск журналу «Криміналіст першодрукований» № 18
підготовлено в період «Двостороннього року культури Австрія-Україна
2019» і відбиває високий потенціал розвитку культурних і наукових
зв’язків між Австрією та Україною. У цьому сенсі підготовлений номер журналу містить матеріали австрійських та українських учених
та практиків, що присвячені кримінально-правовій і криміналістичній
тематиці в різні історичні часові інтервали – від становлення кримінально-правових концепцій і формування криміналістики й до сучасних ідей протидії злочинності.
До цього журналу для опублікування надали свої матеріали австрійські колеги Томас Мюльбахер, Крістіан Бахгізл, Карлгайнц Пробст, представники українських наукових шкіл Юрій Баулін, Сергій Нежурбіда,
Елла Сімакова-Єфремян, Євген Скулиш, Микола Хавронюк, Михайло
Шепітько, Мар’яна Шуп’яна, а також литовські криміналісти Гендрик
Малєвскі та Габріелє Юодкайте-Гранскієне.
Даний випуск журналу складається з таких рубрик: «Загальна теорія криміналістики», «Проблеми кримінального права та процесу»,
«Антологія криміналістики», «Портретна галерея видатних криміналістів», «Науково-практичні заходи», «Рецензії на актуальні видання».
У своїх статтях автори звертаються до витоків формування кримінально-правових, кримінологічних та криміналістичних теорій, видатних представників кримінального права, криміналістики та судових наук. Значний науковий інтерес становлять статті австрійських
учених: «Елементарно, мій дорогий Холмсе! Ганс Гросс, батько криміналістики, та Артур Конан Дойл» (Томас Мюльбахер) та «Грацька школа кримінології – Кримінологічний інститут в Грацькому університеті
Карла і Франца (1912-1978)» (Крістіан Бахгізл) та «Юліус Варга» (Карлхайнц Пробст) . Українські вчені запропонували такі статті: «Українська
група Міжнародного Криміналістичного Союзу: шлях від Відня до Парижу» (Михайло Шепітько), «Австрійський кримінальний закон про тяжкі
злочини, нетяжкі (звичайні) злочини і проступки від 27 травня 1852 р. –
123 роки практичного застосування» (Мар’яна Шуп’яна), «Стан злочинності в Австрії (Сергій Нежурбіда, Євген Скулиш).
У рубриці «Антологія криміналістики» подані роботи: «Нове вчення
про злочин та покарання» (Сергій Гогель); «Двадцять п’ять років кримінології в Австрії» (Венцеслав фон Гляйшпах); «Криміналістичні інститути та лабораторії» (Зіґфрід Карл Тюркел).
У «Портретній галереї видатних криміналістів» публікується інформація про відомого криміналіста, судового експерта та засновника Міжнародної Академії Криміналістики Зіґфріда Карла Тюркела (Михайло
Шепітько, Харків, Україна).
На сторінках журналу читача проінформовано про наукові події та проведення важливих науково-практичних заходів: XV Міжнародного конгресу «Криміналістика та судова експертологія: наука, навчання, практика»,
Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання судовоекспертної діяльності, сучасні проблеми тенденції та перспективи розвитку криміналістики і судової експертизи» (25-27 вересня, 2019, Вірменія, Єреван), Міжнародної наукової конференції «Концептуальні засади нової редакції Кримінального кодексу України» (17-19 жовтня 2019,
Україна, Харків).
В рубриці «Рецензії на актуальні видання» включена рецензія Юрія
Бауліна та Михайла Шепітька «Prima Lex Historiae, Ne Quid Falsi Dicat»
на монографію Михайла Колоса «Українське кримінальне право: походження, розвиток і сучасність», яка викликає особливий інтерес у фахівців у галузі кримінального права.
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 № 18/2019
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Очередной выпуск журнала «Криминалист первопечатный» № 18 подготовлен в период «Двустороннего года культуры Австрия-Украина 2019» и
отражает высокий потенциал развития культурных и научных связей между
Австрией и Украиной. В этом отношении подготовленный номер журнала содержит материалы австрийских и украинских ученых и практиков, посвященные уголовно-правовой и криминалистической тематике в различные
исторические временные интервалы – от становления уголовно-правовых
концепций и формирования криминалистики и до современных идей противодействия преступности.
В этом журнале для опубликования предоставили свои материалы австрийские коллеги Томас Мюльбахер, Кристиан Бахгизл, Карлхайнц
Пробст, представители украинских научных школ Юрий Баулин, Сергей
Нежурбида, Элла Симакова-Ефремян, Евгений Скулиш, Микола Хавронюк,
Михаил Шепитько, Марьяна Шупьяна, а также литовские криминалисты
Гендрик Малевски и Габриэле Юодкайте-Гранскиене.
Данный выпуск журнала состоит из следующих рубрик: «Общая теория
криминалистики», «Проблемы уголовного права и процесса», «Антология
криминалистики», «Портретная галерея выдающихся криминалистов»,
«Научно-практические мероприятия», «Рецензии на актуальные издания».
В своих статьях авторы обращаются к истокам формирования уголовноправовых, криминологических и криминалистических теорий, выдающимся
представителям уголовного права, криминалистики и судебных наук. Значительный научный интерес представляют статьи австрийских ученых: «Элементарно, мой дорогой Холмс! Ганс Гросс, отец криминалистики, и Артур
Конан Дойль» (Томас Мюльбахер) и «Грацская школа криминологии –
Криминологический институт в Грацском университете Карла и Франца
(1912-1978)» (Кристиан Бахгизл) и «Юлиус Варга» (Карлхайнц Пробст).
Украинские ученые предложили следующие статьи: «Украинская группа
Международного Криминалистического Союза: путь от Вены к Парижу» (Михаил Шепитько), «Австрийский уголовный закон о тяжких преступлениях,
нетяжких (обычных) преступлениях и проступках от 27 мая 1852 г. – 123 года
практического применения» (Марьяна Шупьяна), «Состояние преступности
в Австрии (Сергей Нежурбида, Евгений Скулиш),
В рубрике «Антология криминалистики» предоставлены работы: «Новое
учение о преступлении и наказании» (Сергей Гогель); «Двадцать пять лет
криминологии в Австрии» (Венцеслав фон Гляйшпах); «Криминалистические институты и лаборатории» (Зигфрид карл Тюркел).
В «Портретной галерее выдающихся криминалистов» публикуются сведения об известном криминалисте, судебном єксперте и основателе Международной Академии Криминалистики Зигфриде Карле Тюркеле (Михаил
Шепитько, Харьков, Украина).
На страницах журнала читатель проинформирован о научных событиях
и проведении важных научно-практических мероприятий: XV Международного конгресса «Криминалистика и судебная экспертология: наука, обучение, практика», Международной научно-практической конференции «Актуальные вопросы судебно-экспертной деятельности, современные проблемы,
тенденции и перспективы развития криминалистики и судебной экспертизы» (25-27 сентября, 2019, Армения, Ереван), Международной научной конференции «Концептуальные основы новой редакции Уголовного кодекса
Украины» (17-19 октября 2019, Украина, Харьков).
В рубрике «Рецензии на актуальные издания» размещена рецензия Юрия
Баулина и Михаила Шепитько «Prima Lex Historiae, Ne Quid Falsi Dicat» на
монографию Михаила Колоса «Українське кримінальне право: походження, розвиток і сучасність», которая вызывает особый интерес у специалистов
в сфере уголовного права.
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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This year Austria and Ukraine are celebrating a bilateral
Year of Culture. This initiative offers the opportunity to foster the cultural exchange between our countries and to connect people on many levels. In a wider sense this year is also
an open invitation for all of us to learn about each other and,
in doing so, to develop a deeper understanding of our cultures
and traditions. In that regard this issue of “A First Printed
Criminalist” is not only timely but also a useful contribution
to this process.
Criminal Law protects our freedom. But, if handled wrongly, it may also jeopardize it. So how can we protect personal and
societal values effectively? And how can we prevent the abuse
of criminal law? By tradition the Viennese School of Criminology is characterized by the close connection of normative criminal law science, empirical criminology and natural scientific
criminalistics. The high standard of Austrian criminal law
and the long tradition of criminology and criminalistics have
served us well. But that does not mean that the Austrian system is immune to challenges that arise from a fast changing
world.
By thanking everybody who has contributed to this “Austrian” issue of “A First Printed Criminalist”, I hope that it will
bring the community of criminal law experts, criminologists
and criminalists in Austria and Ukraine closer together and
support a substantial dialogue in this field.
Gernot Pfandler
Austrian Ambassador to Ukraine
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ELEMENTARY, MY DEAR HOLMES!
HANS GROSS, FATHER
OF CRIMINALISTICS, AND ARTHUR
CONAN DOYLE*
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ЗАГАЛЬНА ТЕОРІЯ КРИМІНАЛІСТИКИ
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GENERAL THEORY OF CRIMINALISTICS

Thomas MÜHLBACHER

Doctor of Law, Professor, Prosecutor of Graz, Professor of Institute of Criminal Law, Criminal Procedure and Criminology
of Faculty of Law at University of Graz (Austria)**

Abstract
The article is devoted to personalities of «father of criminalistics», author of famous «Criminal Investigation. A Practical Handbook for Magistrates, Police Officers and Lawyers» (1893) and «Criminal Psychology» (1898) – Professor Hans Gross
(Austro-Hungarian Monarchy) and popular character of detective novels of Sir Arthur Conan Doyle (Great Britain) – detective Sherlock Holmes. The author of the article
made attempt to compare their innovative methods in criminal investigation and identified who of them is the first and more successful in this way.
The author demonstrates biography of Hans Gross and bibliography of Sir Arthur
Conan Doyle. This analysis is correlated with dates and methods. Because of this, author made conclusion about no influence of novels of Sir Arthur Conan Doyle to works
of Hans Gross and differences in their activities.
Key words. Hans Gross, Sir Arthur Conan Doyle, Sherlock Holmes, criminalistics,
criminal investigation, criminalist, detective, novel.

По словам Луиса Мэдисона
(Gross 2000: 8), посвятившему
многие годы исследованию информационного материала про
идеи Отто Гросса и взаимосвязи
его работы с современными тео-

риями разума, универсальный
миф о Шерлоке Холмсе – он герой уголовного сыска своего времени – тот, кто, благодаря образованию и гению, стал первым
и единственным следователем

Элементарно, мой дорогой Холмс! Ганс Гросс, отец криминалистики, и Артур Конан Дойль.
Мюльбахер Томас – доктор наук, ординарный профессор, прокурор г. Грац и профессор
Института уголовного права, уголовного процесса и криминологии Юридического факультета в Грацском университете Карла и Франца (Австрия).
1
Перевод статьи осуществил Сергей Игоревич Нежурбида – доктор юридических наук, доцент, руководитель патронатной службы аппарата Черновицкой областной государственной
администрации.
*

**
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Ганс Гросс

Артур Конан Дойль

конца девятнадцатого столетия, приблизившимся к преступлению с помощью науки,
специализируясь на дедуктивном методе и применяя знания
психологии к допросу свидетелей и апперцепции преступного разума. Развенчивая миф
Шерлока Холмса, «Руководство» Ганса Гросса по уголовному расследованию, написанное почти в тоже время,
когда Артур Конан Дойль начал публиковать свои истории
о Холмсе, научало основам работы детектива, ставшими, по
его признанию, плодами лет
его опыта, а не опыта других.
На самом деле, ознакомление
с техниками расследования,
за которые чествуется Холмс,
произошло задолго до того,
как fait accompli1 во времена

творения Дойлем своего лихого детектива для сатисфакции
общественного литературного
голода на истории об уголовном сыске того времени.
В отличие от Дойля, Гросс
был значим не только за ознакомление с новыми видами доказательства и не за то, что
был первым, избравшим научный подход, а скорее за его обучение и совет, а также за тщательность и комплексность, с
которыми он охватил предмет
криминологии. «Руководство»
Гросса, опубликованное фактически на всех основных языках,
быстро стало Библией уголовного следователя. Комментируя объем и намерения «Руководства», Ганс Гросс озвучил
не только преданность своему
делу, а и основу для потенциального влияния своей работы
в последующие десятилетия.

Переводчик: fait accompli – факт свершившийся (с французcкого).
1
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профессии. Врачи сменили фокус анатомического вскрытия,
не только в поисках понимания
структуры человеческого тела,
а также в попытках обнаружения соответствия трупных изменений известным клиническим симптомам до смерти. С
того времени это был маленький
шаг к идее вскрытия тел для поиска изменений, причиненных
преступными деяниями.
В данном случае, вот как
Шерлок Холмс представлен в
«Этюде в багровых тонах»1 в
словах Стэмфорда к Ватсону:

КРИМИНАЛИСТЪ № 18/2019

Дойль восторгал аудитории
историями-разгадками – в основе которых – детали, игнорировавшиеся обычным индивидуумом, отражавшие новизну и
обращавшиеся к концепции дедукции на рубеже веков. Регулярно превосходя инспекторов
Скотланд Ярда, Холмс использует богатство методов расследования: наименьшие, действительно фактически невидимые
для нетренированного глаза,
клочки волокна, подобраны с
диванов или предметов одежды
и служат подсказками для идентификации преступника; имена, воскрешенные из сгоревших
в огне бумаг, и т.д. Но на самом
деле это были те самые методы,
использованные и предписанные Гансом Гроссом.
Так, мы видим, что великолепный Холмс, каким мы можем его считать, самым главным представителем сферы
уголовного сыска к 1890 году,
был не единственным инновационным или живым сыщиком того времени. В сравнении
с настоящим гением Ганса Гросса, величие Холмса неизбежно
меркнет и его методы принимают высокую нотку дилетантизма, обычно компенсирующиея
его высокомерием.
Можем ли мы согласиться с
этим мнением? Давайте взглянем на состояние развития криминологии в ХIX ст. В те дни
криминалистика была во многом функцией медицинской

Он слишком одержим наукой –
это у него уже граничит с бездушием. Легко могу себе представить, что он вспрыснет своему
другу небольшую дозу какогонибудь новооткрытого растительного алкалоида […] просто
из любопытства, чтобы иметь
наглядное представление о его
действии […]. У него страсть
к точным и достоверным знаниям […] но и тут можно впасть
в крайность. Если дело доходит
до того, что трупы в анатомичке он колотит палкой – чтобы
проверить, могут ли синяки появиться после смерти – это выглядит довольно-таки странно.
(Doyle 1981: 12)

E. Дж. Вагнер (2006: 8) рассказывает нам, что изначально
Переводчик: на языке оригинала название
романа – “A Study in Scarlet”.
1
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существовала незначительная
общественная поддержка судебной медицины в Британии. Ситуация начала меняться в середине девятнадцатого столетия,
когда Альфред Суэйн Тейлор,
молодой британский патолог,
преподававший в Париже, был
назначен преподавать судебную
медицину в Лондоне.

Альфред Суэйн Тейлор

Он привнес новое видение в
изучении насильственной смерти и представил свои идеи в
тщательно аргументированной
рукописи, полной детальных
примеров. Плодотворный труд
Тейлора по патологии и токсикологии имел огромное влияние
на уголовное расследование в
дни Холмса и Ватсона. Нам следует вспомнить в этой связи, что
Артур Конан Дойль был врачом
по профессии. Взгляните на яркое описание Ватсоном в «ЭтюКриминалист первопечатный № 18/2019

де в багровых тонах» не только
трупа, а всего на месте преступления: «его чуткие пальцы в это
время беспрерывно летали по
мертвому телу, ощупывали, нажимали, расстегивали, исследовали» (Doyle 1981: 33). Это
явное эхо наставления Тейлора
в «Руководстве по медицинской
юриспруденции», издания 1873
года:
Первая обязанность юристамедика – развитие способности
детального исследования […]
Врач, смотря на мертвое тело,
должен замечать все. Ему следует замечать все, что может
пролить свет на образование
ран или других травм, обнаруженных на нем. Не следует
оставлять полицейскому право говорить о наличии какихлибо следов крови на платье
или на руках покойного, или
на мебели комнаты. Одежда
умершего, а также тело должны быть внимательно осмотрены врачом.
(Wagner 2006: 8)

В отсутствие судебно-медицинского эксперта, Холмс сам
исполняет его роль на сцене. Он
берет от новой науки то, что ему
нравится, а с остальным импровизирует. Ганс Гросс, напротив,
посчитал бы это ошибкой. Ничего не может быть столь пагубным, чем такой совет, говорит
он, ничего не может так разоблачать Судебного Следователя

15
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почему взрываются котлы, как
торговец лошадьми может превратить клячу в молодого скакуна. Он должен быть способен
избрать этот путь, лежащий через бухгалтерские книги, понимание сленга и чтение шифров,
и быть хорошо знакомым с процессами и инструментами всех
классов рабочего люда.
Во всех этих сферах, отдельно от описаний случаев, до конца девятнадцатого столетия не
было криминологического исследования, заслуживающего
называться «научным».
Ганс Гросс, сын военного
служащего, родился 26 декабря 1847 года в Граце, сегодня втором по величине городе в Австрии. По результатам
обучения на факультете права
в университете родного города
он занялся судебной практикой
в 1869 году и окончил учебу со
степенью доктора права1 в следующем году. В октябре 1871
года Гросс занялся юридической практикой и провел следующие четыре года в качестве
помощника в адвокатской конторе. К этому времени он начал
публиковать свои первые второстепенные научные труды по
юридическим вопросам, которые привлекли внимание творца Австрийского уголовно-процессуального кодекса Юлиуса
Глазера – министра юстиции
того времени. В результате Ганс

КРИМИНАЛИСТЪ № 18/2019

за ошибки, как подобная воображаемая независимость (Gross
1893). Но существует огромная пропасть между разрешением следователю выполнять
работу за пределами своей сферы и наставлением его в том,
как действовать в случае необходимости обращения к экспертам, какие эксперты должны
быть выбраны, и какие вопросы
должны быть им заданы.
Действительно, в первой половине Части II «Руководства»
Гросса, под названием «Особенные познания, необходимые для Судебного Следователя» рассматривается помощь,
ожидаемая от экспертов. Отдельно от судебной медицины
она включает объекты микроскопии, химии, физики, минералогии, зоологии, ботаники и
антропометрии. Но также есть
случаи, говорит Гросс, и они не
так уж и редки, в которых Судебный Следователь сам должен играть роль эксперта, особенно во всех случаях, где нет
в наличии эксперта и где требуется немного поразмыслить наедине. Ему требуется решать
проблемы, относящиеся к каждой отрасли человеческого знания. Ему следует быть осведомленным об уловках браконьера
и об уловках биржевого маклера; и ознакомленным со способом подделки завещания и с
причиной железнодорожного
происшествия; он должен знать
хитрости карточных шулеров,

Переводчик: Doctor juris.
Криминалист первопечатный № 18/2019

КРИМИНАЛИСТЪ
№ 18/2019
первопечатный

16
Гросс в ноябре 1875 года был назначен судьей в окружной суд
Фельдбаха, городка в 50 километрах на юго-восток от Граца.
Австрийский криминолог
Роланд Грассбергер рассказывает нам о личном опыте Ганса
Гросса тех дней:
До этого вся его осведомленность
о преступниках ограничивалась
несколькими типами юридических абстракций, но сейчас в городках и деревнях он обнаружил
жизнь, богатую в индивидуальных разнообразиях, о которых
он даже не задумывался. В свете
большого количества этих проблем, Ганс Гросс был шокирован
осознанием того, что на протяжении всех лет, проведенных им в
университете, он почти ничего не
знал о том, как установить факты, на которых он должен был основывать свое судебное решение.
(Grassberger 1956: 379)

Это впечатление определенно усилилось после его назначения Судебным Следователем
в окружной суд в Граце (1880)
и прокурором в Леобене (1884)
и Граце (1885).
В одном случае он должен был
раскрыть самозванца, выдающего себя за респектабельного дворянина, завладевшего кредитом
обманным путем и некоторыми ювелирными украшениями состоятельного гражданина.
В иной раз он должен был раскрыть хитрости гадалки. В друA First Printed Criminalist № 18/2019

гих случаях он даже должен был
раскрыть дело об умышленном
убийстве или – что еще сложнее – выяснить, кем или чем был
причинен пожар.
В Австрии задача по уголовному расследованию с 1850 года
в большей мере возлагалась на
специально назначенных судей (так называемых Судебных
Следователей), которые должны были раскрывать любое уголовное дело по мере своих сил
без той технической помощи
и приспособлений, которые в
наши дни оказываются обязательными. Подразделения полиции и в городах и деревнях
были укомплектованы бывшими солдатами, доказавшими
свою моральную надежность
и физическую силу. Они весьма хорошо знали, как поддерживать мир и порядок, просто применяя природный ум
и здравый смысл, поддерживавшийся символом Имперской власти, но они конечно не
были хорошо обученными следователями. Таким образом,
все, что Судебные Следователи
могли использовать – это юридическое знание, полученное в
университете.
Зная о недостаточной практической подготовке, полученной будучи студентом в университете, Ганс Гросс, благодаря
своему трудолюбивому характеру, тотчас принялся усиленно работать над восполнением
этого пробела в образовании.
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В этом ему очень помогала его
способность к точному умозаключению и старательному
описанию. С самого начала он
был убежден, что цель его задачи была не только в получении
необходимых знаний для себя,
но и в устранении недостатка
касательно каждого студентаправоведа раз и навсегда. На
протяжении многих лет, посвященных кропотливой работе, он проверил каждое дело,
им расследованное, на способность обеспечения результатов
общей важности. С таким же
рвением он превратил всякий
допрос свидетеля или обвиняемого в объект тонкого психологического исследования.
Результат его деятельности – в 1893 году опубликован
Handbuch für Untersuchungsrichter (Руководство для Судебных Следователей). Несмотря
на то, что оно было вскоре переведено на почти все основные
языки континента, прошло
еще 13 лет, прежде чем оно появилось в Британии. В 1906 году
Джон Адам, впоследствии –
королевский и государственный обвинитель в Мадрасе, Индии, с помощью сына, Дж. Коллаера Адама, опубликовал там
первую англоязычную адаптацию, в первую очередь для индийских и колониальных магистратов, юристов и офицеров
полиции.
Представляя свой классический труд, Гросс пишет:

Уголовное расследование.
Практическое руководство
для магистратов, офицеров
полиции и юристов, 1906

Следственный Судья1 должен нечто большее того, что закреплено в Кодексах. Без сомнения,
следователь может найти большую часть необходимой информации в массе книг, но некоторые из них нигде не найти; что
касается самих книг, то они не
всегда у него под рукой, и, когда
они в его распоряжении, он быстро понимает, что человек без
определенных знаний предмета не может разумно использовать научное руководство. Он не
может найти нужных ему понятий, объединенных в одно систематическое целое; и у него часто
Редактор: в данном случае автор вел речь о
Судебном Следователе.

1
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нет ни времени, ни возможности
задавать вопросы тому, кто может предоставить ему информацию. … На самом деле ему нужна
книга «Первая помощь». Настоящий том предназначен быть таким помощником.
(Gross 1893: Introduction)

Большое количество представленного материала вначале
воспрепятствовало системной
ясности: постепенно Ганс Гросс
разработал термин «криминалистика», используя его впервые как подзаголовок в третьем
издании своего «Руководства»,
названного им «Система криминалистики». Термин «криминалистика» состоял из двух сфер
науки, которые сегодня считаются отличными друг от друга.
Он включал феноменологию
преступления с одной стороны,
с другой – полицейскую науку.
В последней он разграничил
Уголовную тактику и Криминалистическую технику.
Гросс вскоре осознал, что специального внимания требует
еще один объект. Второй весомый результат его научного труда – публикация «Криминальной психологии» в 1898 году.
Ее основанием в данном случае
не была определенная теория,
и поэтому он определил криминальную психологию как свод
всех объектов психологии, необходимых для работы следователя. В «Криминальной психологии» Ганс Гросс придерживается
Frühdruck Kriminalist № 18/2019

мнения об обязательном применении общего порядка к исследованиям, как и в «Криминалистике» в прямом смысле.
Критерий любого прогресса –
тщательное наблюдение и описание фактов, а не их смелое
трактование. Несмотря на все
современные методы вещественных доказательств, даже в наши
дни мы не должны недооценивать большое значение доказательств, представленных свидетелями. Ганс Гросс не собирался
устранять из современного процесса преобладающий в его время вид доказывания, а пытался
отчетливо показать его ограниченость и слабые стороны. Утверждения свидетелей должны
использоваться с большой осторожностью, и даже утверждение
честного свидетеля может быть
неправдивым. И очень часто,
как указывал Ганс Гросс, ошибка свидетеля – не следствие его
неспособности, а следствие неумелого допроса.
В сентябре 1898 года Ганс
Гросс представил свой Archiv
für Kriminalanthropologie und
Kriminalistik (Архив криминальной антропологии и криминалистики). Наиболее важной
задачей этого нового журнала –
являющейся по прежнему в его
113 лет – извещать о наблюдениях и собирать материал,
классифицировать его и проверять на предмет возможности
использования для криминалистического исследования.

19

Переводчик: Czernowitz – название города Черновцы во времена Австрии и
Австро-Венгрии.
1
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В декабре 1898 года Ганс
Гросс был назначен профессором
уголовного права в Университет
Франца Йозефа в Черновиц1, который был в то время австрийским. Пять лет спустя он был
переведен в Пражский университет, а под конец он возвратился в Грац в 1905 году возглавить
кафедру в университете родного
города. Работа его на протяжении жизни была так или иначе
вознаграждена – когда ему удалось в 1912 году открыть Институт Криминалистики в Грацком
университете. Таким образом
впервые был основан университетский центр для образователь-
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Архив криминальной
антропологии и криминалистики

ных и исследовательских целей,
в котором научно рассматривались проблемы, вызванные преступлением и необходимостью
его преследования.
9 декабря 1915 года Ганс
Гросс умер от пневмонии, оставив после себя, без сомнения,
созданную им новую научную
дисциплину.
С хронологической точки
зрения нам тяжело сказать,
что ранний труд сэра Артура
Конана Дойля влиял на Ганса Гросса. Когда первый детективный роман с Шерлоком
Холмсом «Этюд в багровых тонах» был напечатан в ежегоднике Beeton’s Christmas Annual
1887 года, Гансу Гроссу, служащему прокурором в Граце, было
40 лет. Когда его «Руководство»
было издано в 1893 году, Холмс
уже «раскрыл» «Последнее дело
Холмса» и считался погибшим
в Райхенбахском водопаде. Следовательно, мы можем говорить,
что сэр Артур Конан Дойль не
знал о труде Гросса, когда писал
свои первые романы о Холмсе и,
конечно, следовательно, Гросс –
не прототип великого детектива. Всякий раз, когда Артура
Конана Дойля спрашивали о существовании настоящего Шерлока Холмса, он отвечал, что его
вдохновил д-р Джозеф Белл – его
учитель в Королевской больнице Эдинбурга, заявлявший о возможности делать большие выводы из небольших наблюдений.
Он никогда не упоминал Ганса
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Гросса, который, с другой стороны, определенно знал по крайней мере несколько рассказов
Конана Дойля, которые рекомендовал студентам в качестве
замены практических случаев.

никогда никоим образом не пересекались друг с другом, оба жили
в период доверия всеми науке и
научным выводам в отношении
любой проблемы. Это должно
объяснить, почему кажется, что
на первый взгляд Гросс и Шерлок Холмс схожи друг с другом –
хотя при детальном изучении
они совершенно не схожи. Холмсу – убежденному в своем превосходстве не только над Ватсоном,
но также и над своими ранними вымышленными коллегами,
Дюпином1 и Лекоком2 (в «Этюде в багровых тонах» Холмс говорит Ватсону, что по его мнению,
первый был плохим парнем, использующим эффектные трюки, а второй был жалким растяпой) – решения казались самооПереводчик: Огюст Дюпен (C. Auguste
Dupin) – литературный персонаж, сыщик, герой произведений Эдгара Аллана По («Убийства на улице Морг» (1841), «Тайна Мари
Роже» (1842), «Похищенное письмо» (1844)).
1

Beeton’s Christmas Annual
1887 года
(см.: www.arthur-conan-doyle.com)

И хотя они никогда не встречались и – насколько мы знаем –

2
Переводчик: Лекок (Lecoq) – детектив, младший офицер полиции, герой романов Эмиля
Габорио («Дело вдовы Леруж» (1864), «Преступления в Орсивале» (1866-1867), «Дело
под № 113» (1867), «Рабы Парижа» (1868),
«Лекок, агент сыскной полиции» (1869)).

Все выпуски Strand Magazine с рассказами о Шерлоке Холмсе
(см: https://www.arthur-conan-doyle.com)
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Рано утром власти были оповещены об обнаружении трупа
убитого мужчины. В указанном
месте, посреди моста над довольно глубоким ручьем было
обнаружено тело торговца зерном А. М., предположительно
зажиточного человека, лицом
вниз с огнестрельным ранением за ухом. Пуля, пройдя через
мозг, застряла в лобной кости
над левым глазом. Его бумажник отсутствовал, а шов внутреннего кармана, в котором он
обычно хранился, был разорван,

словно бумажник был быстро
и насильно вырван. Его часов и
цепочки также не было; от нее
осталось кольцо, скрепляющее
ее с пуговицей жилета.
Полицейский заявил, что А. М.
видели накануне вечером в питейном заведении, где он выпивал с умеренностью и покинул его
в 10.30 вечера. Чтобы добраться до своего дома, ему требовалось миновать мост, на котором
он и был найден мертвым. В питейном заведении, в то же время,
когда был и А. М., находился неизвестный, выглядевший подавленным мужчина, который в течение всего вечера выпил только
один бокал спиртного, и покинул
его вслед за А. М. Последний несколько раз вынимал свой бумажник, с виду довольно наполненный, хотя никто не мог сказать,
были ли в нем деньги, а также как
много их было. Поэтому предположение было естественным – неизвестный последовал за А. М., убил
его на мосту и забрал ценное; соответственно его разыскали, арестовали и доставили на место происшествия. Он отрицал, что знает о
преступлении, и сказал, что провел ночь в сарае, который, однако,
не мог показать полиции.
В то время, когда расследование
было завершено, а после вскрытия труп собирались убрать,
следователи совершенно случайно обнаружили на загнившем деревянном парапете моста, почти напротив места, где лежал
труп, небольшое, но совершен-
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чевидными и часто «самой простотой». Книги Гросса, напротив, не написаны педантичным
школьным учителем, а скорее
«отцовским другом», при любой
возможности иллюстрируемой
интересными примерами.
По словам Дэвида Стюарта
Дэвиса, писателя и драматурга,
который много писал о Шерлоке Холмсе и является редактором Red Herrings, ежемесячного собственного издания
Ассоциации писателей-криминалистов, вдохновением для написания Конаном Дойлем «Загадки Торского моста» (впервые
опубликованного в 1922 году)
стал случай из реальной жизни
в Германии, на который внимание Конана Дойля обратил редактор Strand Magazine.
Я убежден, что это имеет отношение к одному из примеров Гросса и вот как он это
описывает:
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но свежее повреждение, которое,
по-видимому, было следствием
сильного удара по верхнему концу парапета твердого и угловатого предмета. Они сразу заподозрили, что это повреждение
имело какое-то отношение к
убийству. Осмотр с увеличительным стеклом не показал ничего важного, но было невозможно
избавиться от впечатления, что
убийца бросил что-то в воду и тем
самым повредил парапет. Поэтому, следователь решил проверить русло ручья под мостом,
и почти сразу же была поднята
крепкая бичевка, длиной около
14 футов с большим камнем на
конце, а на другом конце – разряженный пистолет, к стволу которого точно подходила пуля, извлеченная из головы A. M.
Дело вскоре обоснованно стало
рассматриваться как самоубийство; А. М. подвесил камень через парапет моста и разрядил
пистолет за ухом. В тот момент,
когда он выстрелил, он отпустил
пистолет, который перелетел через парапет под весом камня в
воду, но при этом сильно ударил
по парапету, что и стало причиной видимого повреждения. Эксперименты показали, что трюк
довольно прост, и в каждом случае парапет был поврежден.
В ходе последующих исследований выяснилось, что пистолет на
самом деле принадлежал А. М.,
что его дела были безнадежны,
и что он совсем недавно оформил
страхование с выплатой боль-
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шой суммы в пользу своей семьи.
Поскольку компания не платила
в случаях самоубийства, А. М.
применил такой способ, чтобы
сокрыть самоубийство и убедить
в своем убийстве.
(Gross 1896: 602f.)

А вот что пишет сэр Артур
Конан Дойль в «Проблеме Торского моста»:
Мария Гибсон, жена Нейла Гибсона по прозвищу «Золотой король», была обнаружена лежащей в луже крови на Торском
мосту с простреленной головой
и запиской в руке от гувернантки Грейс Данбар, с согласием
встретиться в этом месте. Револьвер, с одним недавно разряженным гнездом в барабане,
был найден в платяном шкафу мисс Данбар. Холмс заметил несколько странных вещей
в этом деле. Как мисс Данбар
могла так хладнокровно и рационально спланировать и совершить убийство, а затем небрежно бросить орудие убийства в
свой платяной шкаф? Если револьвер был одним из пары в
коллекции мистера Гибсона, то
почему нельзя найти другой револьвер? И, самое главное, что
за странная щербина на нижней стороне каменной балюстрады моста?
(Взято из http://
en-wikisource.org/wiki/
The_Problem_of_Thor_Bridge)

23
раствор» Холмс и Ватсон встречаются с Зигмундом Фрейдом
в Вене. Возможно, когда-нибудь будет обнаружена еще одна
«утерянная рукопись» покойного доктора медицины Джона
Х. Ватсона, из которой мы узнаем о встрече великого детектива и Ганса Гросса. Какие вопросы они бы обговорили? Я
оставлю это вашему воображению, но есть большая вероятность, что в конце Ватсон воскликнет в ответ на пояснения
Гросса: «Но черт возьми, Гросс,
откуда Вы узнали?!» И Холмс
бы добавил: «Элементарно, мой
дорогой Ватсон».
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Сюжет довольно прост: убийства здесь тоже не было. Миссис
Гибсон, как и торговец зерном А.
М., покончила с собой. Камень,
обвязанный веревкой, потянул пистолет через балюстраду в воду. По этой причине оружие не было найдено и возникло
подозрение в убийстве. В то время как обанкротившийся торговец зерном должен был имитировать преступление, поскольку
застраховал жизнь, миссис Гибсон опорочила гувернантку, которую она подозревала в любовной связи со своим мужем.
В романе Николаса Мейера
1974 года «Семипроцентный

1

Переводчик: роман также известен под другим названием «Вам вреден кокаин, мистер Холмс».
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Abstract
The article is devoted to Graz school of criminology and Criminological Institute in
Karl-Franzens-University of Graz (1922-1978). Author is paid attention to the activities of creators and leaders of the criminological (criminalistic) school in Graz, their biographies and results of their work in Graz for Criminology and Criminalistics in the
World. Ideas of leaders of Graz school of criminology were connected with the specific time of the end of XIX and all XX centuries included revolutions, First and Second
World War, collapse of Empires, etc. Because of this, it was necessary to pay attention
for development of Graz school of criminology, changes of Criminalistics and Criminology methodology.
The article is also demonstrated development Graz school of Criminology and Hans
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Австрийский город Грац –
одно из мест, где родилась криминология1 как независимая

отрасль науки; когда-то он был
одним из центров криминологии2 и, таким образом, «Меккой

Грацская школа криминологии – Криминологический институт в Грацском университете
Карла и Франца (1912-1978).
**
Бахгизл Кристиан – хабилитированный доктор наук, куратор криминального музея Ганса
Гросса, лектор Института уголовного права, уголовного процесса и криминологии и Института истории в Грацском университете Карла и Франца (Австрия).
1
В данной статье автор и переводчик в отдельных частях статьи предпочли использовать термины «криминология», «криминологический» в контексте создания Гансом Гроссом научной
школы и Института в Грацском университете, однако, отдавая дань изначально избранного создателем наименования науки, школы и института, а не сложившимся наименованиям, такие
термины до 1915 г. необходимо понимать как «криминалистика» и «криминалистический» –
ред. См.: Энциклопедия криминалистики в лицах. Харьков: Апостиль, 2014. С. 112-114.
2
Автор благодарит переводчика проф. Сергея Нежурбиду за возможность опубликовать
перевод этой статьи, впервые напечатанной на английском языке в: Studia prawnicze 2 (15)
(2014), 5-20.
*
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В 1912 году Ганс Гросс (18471915) основал Криминологический институт в Грацском
университете Карла и Франца,
таким образом окончательно сделав вклад в институционализацию криминологии на
университетском уровне и став
«пионером современной криминологической науки» и «отцом современного уголовного
Becker P. Kriminalmuseum, Graz: Der praktische Blick am Tatort. Mekkas der Moderne. Pilgerstätten der Wissengesellschaft, ed.
H. Schmundt, M. Vec, H. Westphal. Köln et al.
2010, 348-353.
1

Burney I., Pemberton N. Making Space for
Criminalistics: Hans Gross and fin-de siècle CSI.
Studies in History and Philosophy of Biological
and Biomedical Sciences 44 (2013), 16-15.

2

первопечатный

1. Ганс Гросс – криминология
в Австро-Венгерской монархии

расследования». Гросс развил
энциклопедическую концепцию криминологии, объединив
практическую работу по расследованию и теоретическое
размышление под одной эпистемологической «крышей».
Перед началом своей академической карьеры, начавшейся в
1898 году в Черновицком университете (сегодня – Черновцы,
Украина), Гросс десятилетиями
служил cледственным cудьей,
прокурором и судьей в уголовных делах. Он приобрел известность благодаря своему «Руководству для cледственных
cудей»4, впервые опубликованному в 1893 году и пережившему много изданий в последующие годы (10-е и последнее
немецкоязычное издание было
опубликовано в 1977-1978 годах), и переведенному на несколько языков, включая английский и русский. Второй его
значимой работой была «Криминальная психология»5, первое издание которой появилось
в 1898 году. В том же году Гросс
начал редактирование «Архива
криминальной антропологии и
криминалистики»6. Этот журнал и был междисциплинарной
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общества знаний своего времени»1. В этом коротком эссе я хочу
представить небольшой обзор
развития Грацской школы криминологии, коротко начав с её
основания перед Первой мировой войной и закончив закрытием Криминологического института в 1978 году. Внимание
будет уделено её протагонистам и ключевым положениям
их криминологических исследований; в этой статье не удастся проанализировать значение
Грацской школы для Венского
направления Австрийской криминологии и её влияние на развитие криминологии в Европе
и США2.

3

Gardner R. M., Bevel Т. Practical Crime
Scene Analysis and Reconstruction. Boca Raton, 2009, 4.

3

Gross H. Handbuch für Untersuchungsrichter,
Polizeibeamte, Gendarmen u.s.w.. Graz, 1893.

4

5

Gross H. Criminalpsychologie. Graz, 1998.

Archiv für Kriminal-Anthropolologie und
Kriminalistik №. 1ff. (1898ff).
6
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платформой для теоретических
и практических исследований
во всех отраслях знания, имеющего отношение к криминологии; он был переименован в «Архив криминологии» в 1916 году
и под этим названием издается
по-прежнему, будучи таким образом на сегодня самым старым
криминологическим журналом.

представляют многие аспекты
его работы и жизни – например,
его роль модели для типичного
детектива в криминальной литературе или шаткие и трагические отношения между ним и
его единственным сыном, психоаналитиком и анархистом Отто
Гроссом (1877-1920)2. Здесь мы
уделим внимание некоторым
центральным эпистемологическим характеристикам криминологии Гросса3.
Ганс Гросс был убежден в
важности естественных наук –
только если криминология и
Donauraum 1848 bis 1938. Wien et al., 1974,
107f.
Očeva država – majčin sin / Vaterstaat – Muttersohn, ed. G. M. Dienes, E. Dubrović, G. Kocher. Ausstellungskatalog. Rijeka 2007; Die
Gesetze des Vaters. Problematische Identitätsanspruche. Hans und Otto Gross, Sigmund
Freud und Franz Kafka, ed. G. M. Dienes,
R. Rother, Ausstellungskatalog. Wien et al., 2003.
2

Фото 1. Ганс Гросс (1847-1915)
© Hans Gross Kriminalmuseum,
Universitätsmuseen der Karl-FranzensUniversität Graz

Ганс Гросс и его концепция
энциклопедической, этиологической криминологии имели
огромное влияние. Гросс был
центральной фигурой криминологической науки, а также криминальной литературы – он был
инкарнацией Шерлока Холмса,
даже превзойдя его в криминалистической точности1. Интерес
Johnston W. M. Österreichische Kultur-und
Geistesgeschichte. Gesellschaft und Ideen in

1
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3
Для детального анализа эпистемологии
Ганса Гросса см.: Bachhiesl C. Zwischen Indizienparadigma und Pseudowissenschaft. Wissenschaftshistorische Überlegungen zum epistemischen Status kriminalwissenschaftlicher
Forschung (= Austria: Forschung und Wissenschaft interdisziplinär 8). Wien et al., 2012, 11203; Bachhiesl C. Die Grazer Schule der Kriminologie. Eine wissenschaftsgeschichtliche
Skizze, in: Monatsschrift für Kriminologie und
Strafrechtsreform 91, 2 (2008), 87-111; Becker
P. Zwischen Tradition und Neubeginn. Hans
Goss und die Kriminologie und Kriminalistik
der Jahrhundertwende. Die Gesetze des Vaters.
4. Internationaler Otto Gross Kongress, ed.
A. G. von Olenhusen, G. Heuer. Marburg an
der Lahn, 2005. 290-309; Gschwend L. Justitias Griff zur Lupe. Zur Verwissenschaftlichung
der Kriminalistik im 19. Jahrhundert (= Grazer Rechts- und Staatswissenschaftliche Studien 60). Graz, 2004.
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1
Mazlish B. The Uncertain Sciences. New Haven, London, 1998.

неопределенность,
характеризирующая проявления жизни человека, стала причиной
проблем точной объективации.
С того момента как естественные
науки не предлагали надежных
и широко принятых методов измерения намерений и qualia2,
была абсолютная уверенность
Гросса в точных методах, которые открыли его эпистемологию для незамеченных политически и идеологически ценных
суждений. С сегодняшней точки
зрения понятно, что многие из
истин, как думал Гросс он отыскал, были скорее утверждениями и рефлексиями социальных
ценностей. Так, в некоторых
аспектах эпистемология Гросса
указывает путь не к научной истине, а к репродукции социальных и политических стандартов, данных патриархальным и
полуфеодальным, полукапиталистическим режимом АвстроВенгерской монархии. Это становится явно видимым при рассмотрении теорий Гросса относительно цыган – его любимых
козлов отпущения – или женщинпреступниц3. Этиологическая
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уголовное право основаны на
индуктивных методах прикладных наук, они могут стать сами
науками. Исследование правомерной причинно-следственной
связи было в центре научной работы и так Гросс пытался применить точные методы классической физики в криминологии.
В позитивистской манере он хотел раскрыть правду, не только
войдя в герменевтический процесс, но и сугубо эмпирической
индукцией и дедуктивным выводом. Гуманитарные науки,
такие как история или философия, и их «слабая» или «неопределенная» методология1,
представляли для него второстепенный интерес. Что действительно учитывалось, так это обнаружение неопровержимых
фактов, реальных вещей или реалии (“Realien”), и для обнаружения реалий Ганс Гросс преобразовал криминалистический
метод поиска факта в криминологическую и уголовно-психологическую проблемы. Даже
мотивы, намерения и психическое состояние людей материализовалось в суровые реалии.
В основном Гросс понимал людей как реалии, которых следовало бы изучать как любой
объект, относящийся к уголовному делу. Но в отличие от простого материального характера
какого-либо объекта, служившего частицей доказательства,

Переводчик: qualia (лат.) – свойства, качества
(термин, используемый в философии, преимущественно в англоязычной аналитической философии сознания, для обозначения сенсорных, чувственных явлений любого рода).
2

Bachhiesl C. Bemerkungen zur kriminologischen Physiognomik und zu ihren antiken Wurzeln. Antike Lebenswelten. Konstanz – Wandel –
Wirkungsmacht. Festschrift für Ingomar Weiler zum 70. Geburtstag, ed. P. Mauritsch et al.
Wiesbaden, 2008. 829-859.

3
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и энциклопедическая криминология была не только отраслью
науки, посвященной поиску истины, она была также ancilla
iuris1 и инструментом политического и социального контроля
и дисциплины (которая по моему мнению не означает, что она
полностью соорудила криминологию или «зло», как делают
вывод некоторые вдохновленные авторы-постмодернисты2,
а инструментализировала преступность, а также криминальную науку для политических
целей).
Помимо физики и ее точного
методологического идеала, эволюционная биология была иной
естественно-научной дисциплиной, что было особенно важно
для криминологии Гросса. Гросс
был впечатлен строгой и осторожной аргументацией Чарльза Дарвина, и в своей «Криминальной психологии» он
широко ссылался на книгу Дарвина «О выражении эмоций
у человека и животных».3 Но
даже если Гросс пытался разработать свои аргументы как тщательные и свободные от преюдиций, как это делал Дарвин, то
он скорее часто подменял биоПереводчик: ancilla iuris (лат.) – служанка
права.
1

Strasser P. Verbrechermenschen. Zur kriminalwissenschaftlichen Erzeugung des Bösen.
Frankfurt am Main-New York, 2005.
2

Gross H. Kriminalpsychologie, 104ff., 559ff.;
Darwin C. The Expressions and the Emotions in
Man and Animals. London, 1872.
3
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логию Дарвина социальным
дарвинизмом, преобладавшим
в те дни4. Концепция биологической эволюции Дарвина была
смешана с концепцией дегенерации и неизбежного социального и генетического упадка.
Ни «реальные» преступники,
ни «реальные» душевнобольные уголовные правонарушители не были проблемами криминологии, а «психопатические
дегенераты» и «простые дегенераты», как их называл Гросс.
Что следует сделать с людьми,
которые недостаточно психически больны для помещения
в психиатрическую лечебницу,
и в определенной мере не преступны для (длительного) заключения? – Гросс размышлял
о высылке на некоторые отдаленные острова в Адриатическом море, где эти дегенераты,
которые были в его глазах жертвами избытка культуры, могли
отыскать обратный путь к здоровой природе5. Внимание к дегенерации было повсеместным
в криминологии на рубеже 19го столетия, несмотря на различные взгляды. Итальянский
криминолог Чезаре Ломброзо, к примеру, был убежден,
что причиной дегенерации был
Etzemüller T. Ein ewig währender Untergang.
Der apokalyptische Bevölkerungsdialog im 20.
Jahrhundert. Bielefeld, 2007.
4

5
Gross H. Degeneration und Deportation. Gesammelte Kriminalistische Aufsätze 2, ed.
H. Gross. Leipzig, 1907. 70-77; Gross H. Die Degeneration und das Strafrecht, Ibidem, 1-11; Bachhiesl C. Zwischen Indizienparadigma, 114-137.

29

Gross H. Antrittsvorlesung. Archiv für Kriminal-Anthropologie und Kriminalistik 21 (1905).
169-183.
2
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1
Lombroso C. Der Verbrecher (homo delinquens) in anthropologischer, ärztlicher und
juristischer Beziehung. In deutscher Bearbeitung von O. Fraenkel, 2 Bände. Hamburg,
1894/1890.

цип nullum crimen, nulla poena
sine lege3 и недвусмысленное отправление закона были существенными для будущего; для
него индивидуально-психологическая и биологическая оценка уголовным судом казалась
важнее, чем любые формальные
принципы4 – он не мог видеть
опасности судебного произвола.
В истории развития криминологии Ганс Гросс – противоречивая фигура. Он был одним из отцов-основателей новой отрасли
науки и пионером её институционализации. Его криминологические теории имели огромное влияние до 60-х годов ХХ ст., а его
криминалистические догматы
сегодня по прежнему важны. Он
был также предшественником
способа мышления, подорвавшего верховенство (формального) права. Конечно, на него нельзя возложить ответственность за
произошедшее после его смерти, поскольку он «предоставил
брусчатку, которой была вымощена улица», приведшая к тоталитаризму. Гросс верил, что точные методы естественных наук
сделают уголовное право и криминологию более научными; он
не мог увидеть опасности идеологического или политического злоупотребления научными
аргументациями.

КРИМИНАЛИСТЪ № 18/2019

не излишек культуры, а ее недостаток – Ломброзо отстаивал
атавистическую теорию дегенерации, кульминацией которой
стала теория delinquente nato
или прирожденного преступника1, теория, которую Ганс Гросс –
представитель
криминологической школы того времени,
возглавляемой Францем фон
Листом, не рассматривал как
значимую.
Вера в возможности точных
эмпирических методов естественной науки привела его к выводу о
том, что формальное право было
связано не с параграфами, формирующими ядро современной
системы права, а научно-физическим и физическим исследованием преступника. Поэтому
Гросс был убежден, что подробное знание законов природы
было важнее, чем знание уголовного закона. На ближайшее
будущее он даже смог представить систему уголовного права без уголовного кодекса – законы природы смогут заменить
верховенство закона2. Это конечно противоречило принципу
законности, – одному из основных принципов современного
конституционного государства.
Но Гросс не думал, что прин-

Переводчик: nullum crimen, nulla poena sine
lege (лат.) – нет преступления, нет наказания
без закона.

3

Bachhiesl C. Zwischen Indizienparadigma,
169-190.

4
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2. Адольф Ленц – Первая
Республика и австрофашизм
В 1915 году Ганс Гросс слег с
пневмонией (его криминологический институт был расположен в неотапливаемом подвале главного здания Грацского
университета). Он умер 9 декабря 1915 года. Его преемником
стал Адольф Ленц (1868-1959) –
эксперт в сфере международного и уголовного права, уроженец Вены. В отличие от Гросса,
Ленц не проявлял интереса к
естественной науке. Ленц верил
в холизм и интуицию: поскольку человек не только рациональное, но и в меньшей степени и иррациональное существо,
его следует изучать иррациональными методами. Ленц был
убежден в своей способности погрузиться в разум и душу другого человека посредством интуиции, овладевая таким образом
его/её личность и исследуя его/
её персональную вину. Ленц называл эту форму иррациональной и интуитивной науки криминальной биологией1.
Lenz A. Grundriß der Kriminalbiologie, Werden und Wesen der Persönlichkeit des Täters
nach Untersuchungen an Sträflingen. Wien,
1927; Bachhiesl C. Zur Konstruktion der kriminellen Persönlichkeit. Die Kriminalbiologie an
der Karl-Franzens-Universität Graz (= Rechtsgeschichtliche Studien 12). Hamburg, 2005, 41179; Bachhiesl C. Der Fall Josef Streck. Ein
Sträfling, sein Professor und die Erforschung der
Persönlichkeit (= Feldforschung 1.). Wien et al.,
2010. О криминальной биологии в Германии
см.: Simon J. Kriminalbiologie und Zwangssterilisation. Eugenischer Rassismus 1920-1945.

1
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Фото 2. Адольф Ленц (1868-1959)
© Hans Gross Kriminalmuseum,
Universitätsmuseen der Karl-FranzensUniversität Graz

Адольф Ленц пытался дать
криминологии холистическое
направление. Ленц обращался к
психологическим концепциям
К. Г. Юнга (1875-1961) и Карла Ясперса (1883-1969), и «конституционной биологии» Эрнста
Кречмера (1888-1964), но центральным методом его криминальной биологии была иррациональная интуиция, как ее
понимали философы Рихард
Мюллер-Фраенфелс (1882-1949)
и Людвиг Клагес (1872-1956).
Корни мышления Ленца вернулись в прошлое, к концепциям
Münster et al., 2001; Kailer T. Vermessung des
Verbrechers. Die kriminalbiologische Untersuchung in Bayern, 1923-1945. Bielefeld, 2011.
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Strasser P. Naturalistische Kriminologie?. Paradigmenwechsel im Strafverfahren! Neurobiologie auf dem Vormarsch (=Schriftenreiche des
Instituts für Konfliktforschung 30), ed. I. Rohde, H. Kemmeier, M. Leipert. Berlin, 2008. 6580; Krauth S. Die Hirnforschung und der gefährliche Mensch. Über die Gefahren einer
Neuauflage der biologischen Kriminologie.
Münster, 2008.
2
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1
Carus C. G. Symbolik der menschlichen Gestalt. Ein Handbuch zur Menschenkenntnis.
Neu bearbeitet und erweitert von T. Lessing.
Celle, 1925.

считал, что люди никогда бы
не поняли и не приняли бы уголовное право «без души», не
знавшей вины и воздаяния, –
однако он желал его модифицировать: должна быть рассмотрена не только вина в отдельном
преступном акте лица, но и
«вина личности», общая вина,
«излученная» из характера человека. А преступника следует
карать не только за индивидуальные преступные акты, а за
объем «вины личности» с собой
привнесенной.
Метод, использовавшийся
Ленцем для исследования этой
«вины личности», был просто интуицией или, как он его
называл, внутренним досмотром; Ленц думал, что сможет
поместить себя внутрь исследуемого человека, таким образом
делясь его/её внутренней жизнью3. Конечно это было далеко
от естественно-научной точности и индуктивного эмпирицизма, который имел ввиду
Гросс, но естественные науки не
устанавливали стандарты для
Адольфа Ленца, который следовал течению мысли, ставшей
заметно значимой после Первой мировой войны, и не придавал значение естественным
наукам; последние рассматривалось основной причиной
кризиса западной культуры4.

КРИМИНАЛИСТЪ № 18/2019

немецкого романтизма – Карл
Густав Карус (1789-1869), к
примеру, был одним из ученых, чьи идеи были применены в криминальной биологии.
Карус был убежден, что характер и душа человека были зеркальным отображением его физического внешнего вида1, и эта
идея также была ключевой для
Ленца (cегодня некоторые идеи
о «ребиологизации», кажется
оживляют более утонченную
версию этой идеи2).
Ленц принял участие в дебатах, связанных с реформой уголовного права, начавшихся в
XIX веке и не утихших даже в
20-х годах ХХ ст. Традиционно
ориентированные юристы желали придерживаться классической концепции вины, в то время как сторонники современной
школы криминологии (как Ганс
Гросс) хотели заменить вину –
как она была определена в уголовном законе – психологией
и понятием опасности. Адольф
Ленц не желал отказываться
от идеи вины и наказания – он

Lenz A. Grundriß der Kriminalbiologie, 19f.

Husserl E. Die Krisis der europäischen Wissenschaften und die transzendentale Phänomenologie. Eine Einleitung in die phänomenologische
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С интуитивным и иррациональным методами Ленц пытался
достичь ядра преступной личности. С сегодняшней точки
зрения результаты его исследований нельзя назвать надежными и заслуживающими доверия. Когда, например, исследуя
убийцу и грабителя, имевшего
широкие плечи, но узкие бедра
и тонкие ноги, Ленц сделал заключение, что этот физический
облик – зеркальное отображение нарушения психического
равновесия1 – действительно
впечатляющий ход мысли. Для
исследуемого эта экспертиза
на самом деле была вовсе не забавной, поскольку она выявила значительный объем «вины
личности», наличие которого,
в свете реализованной концепции Ленца реформы уголовного
закона, влекло бы более строгое
наказание.
Ленц был весомым ученым
международного уровня. Он
стал президентом Международного Кримино-Биологического
общества в 1927 году, а его «Основы криминальной биологии»2
были первой систематической
презентацией этой, так сказать, отрасли уголовной науки.
Philosophie. Herausgegeben, eingeleitet und
mit Registern versehen von E. Ströker (= Philosophische Bibliothek 292). Hamburg, 1996;
Harrington A. Reenchanted Science. Holism
in German Culture from Wilhelm II to Hitler.
Princeton, 1996.
1

Lenz A. Grundriß der Kriminalbiologie, 71.

2

Ibidem.
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Но Ленц не только занимался
своей научной карьерой, также
был влиятельным политиком.
Ленц был членом «Heimwehr»,
консервативного военизированного объединения в Первой Австрийской Республике, а после
основания австрофашистского
режима стал членом «Федерального Совета по культуре»
(Bundeskulturrat) и таким образом был представителем довольно высокого ранга в правительстве Шушнига3 (1934-1938). Это
послужило причиной его отставки, когда в марте 1938 Австрия
была оккупирована нацистской
Германией4. С его отставкой изменился характер криминальной биологии в Граце.
3. Эрнст Зеелиг – нацистская
криминология
Эрнст Зеелиг (1895-1955) начал изучать право в Граце, когда
Ганс Гросс был еще директором
криминологического института.
В 1919 году он работал ассистентом (без оплаты) в этом институте, в нем сделал свою карьеру.
Зеелиг не последовал холистическому «повороту», осуществленным Ленцем, он чувствовал
себя связанным с точной эпистемологией, которую Гросс сделал
Переводчик: Курт Алоис Йозеф фон Шушниг (Kurt Alois Josef Johann von Schuschnigg) –
австрийский государственный и политический деятель, Федеральный канцлер Австрии (1934-1938).
3

4

Bachhiesl C. Zur Konstruktion, 164-179.
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тельских показаний, в особенности «фиксации выражения»,
ранней формы выявления лжи,
с использованием полиграфа,
который фиксировал движения
ног и рук, и грудного и брюшного дыхания подопытного2. Но
это была только одна сфера, в которой был активен Зеелиг – к его
работе относились различные
темы криминологии и уголовного права, к примеру, азартная
игра и её преступные последствия3, психология сутенеров4
и лишение жизни людей, её не
заслуживающих5.
Важной исследовательской
сферой в криминологии была
типология. Категоризация преступного поведения и личностей
была смелым проектом, поскольку в действительности существовал широкий спектр преступных явлений. Это разнообразие
усложняло определение общих
физических и психических характеристик «типичных преступников», но, как утверждал
Bachhiesl C. The Search for Truth by „Registration of Expression“ – Polygraph Experiments in Graz in the 1920s. European Polygraph 7 (2013), 55-68; Seelig E. Die Registrierung unwillkürlicher Ausdrucksbewegungen
als forensisch-psychodiagnostische Methode. Zeitschrift für angewandte Psychologie 28
(1927), 45-84.
2

Фото 3. Эрнст Зеелиг (1895-1955)
© Hans Gross Kriminalmuseum,
Universitätsmuseen der Karl-FranzensUniversität Graz

В 1920-х годах одной из центральных исследовательских сфер
Зеелига было изучение свиде-

Seelig E. Das Glücksspielstrafrecht. Graz,
1923.
3

Seelig E. Die Psychosexuelle Struktur des Zuhälters. Monatsschrift für Kriminologie und
Strafrechtsreform 3 (1929), 169-173.
4

Seelig E. Die Freigabe der Vernichtung lebensunwerten Lebens. Archiv für Kriminologie
75 (1923), 304-306.

5

Ibidem, S.180-222; Bachhiesl C. Die Grazer
Schule der Kriminologie, 97-101.
1

КРИМИНАЛИСТЪ № 18/2019

центральной характеристикой
криминологии. Как мы увидим, это не означало, что Зеелиг
был подвержен влиянию интуитивного метода, но его труд был
главным образом основан на индуктивном эмпиризме. Зеелиг
также продолжал проводить
криминалистические исследования и криминалистические
судебные экспертизы – деятельность, не привлекавшая внимания Адольфа Ленца1.
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немецкий криминолог Густав
Ашаффенбург, тем не менее могут существовать определенные
гомогенные типы преступников, характерно отличающиеся
от «нормальных», непреступных людей1. Адольф Ленц был
сосредоточен на интуитивном
исследовании отдельных лиц –
хотя он хотел, чтобы его криминальная биология закончилась
на типологии преступников, он
не смог достигнуть уровня, позволявшего общие, абстрактные определения2. Эрнст Зеелиг
взялся за это нереализованное
завершение в работе Ленца и
разработал типологию, признав
существование атипичных преступников, таким образом, отдавая должное индивидуальным
особенностям, но классифицируя большинство преступников
на 8 типов. Эта типология была
впервые опубликована в 1931
году3, позднее модифицирована и переиздана вместе с эмпирическим исследованием, проведенным Карлом Вайндлером
с целью утвердить практическую полезность классификации Зеелига4. Здесь нам следует
Aschaffenburg G. Das Verbrechen und seine
Bekämpfung. Einleitung in die Kriminalpsychologie für Mediziner, Juristen und Soziologen; ein Beitrag zur Reform der Strafgesetzgebung. Heidelberg, 1923. 194.
1

2

Lenz A. Grundriß der Kriminalbiologie, 136.

Seelig E. Das Typenproblem in der Kriminalbiologie. Journal für Psychologie und Neurologie 42 (1931), 515-526.
3

Seelig E., Weindler K. Die Typen der Kriminellen. Berlin, München, 1949.

4
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указать на факт, что Зеелиг –
как все члены Грацской школы
криминологии – думали, что
типичный преступник был научной абстракцией реальных
преступных явлений, а не антропологической реальностью;
в противоположность школе
Ломброзо Грацская школа не
верила в существование homo
delinquents как особой разновидности homo sapiens5. Согласно Зеелигу существует восемь
типов6:
1) профессиональный преступник;
2) преступник, не обладающий
силой сопротивления, совершающий имущественные преступления;
3) агрессивный преступник;
4) преступник, не имеющий
сексуального самоконтроля;
5) кризисный преступник;
6) примитивно-реагирующий
преступник;
7) преступник вне осуждения;
8) преступник, не имеющий социальной дисциплины.
Типология была «позвоночником» криминологической концепции Зеелига, что можно четко увидеть при прочтении его
учебника по криминологии7;
она также была интегрирована
в криминальную биологию. Зеелиг принял руководство институтом в Граце после аннексии
5

Ibidem, 4

6

Ibidem, 2-17.

Seelig E. Lehrbuch der Kriminologie. Graz,
1951. 40-194.
7
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Упомянутая выше идея
Ганса Гросса о научно обоснованном уголовном законе без
уголовного кодекса была реализована в извращенной форме
в эру нацизма, когда человек
мог быть осужден из-за так называемого преступления против «здорового самочувствия
народа». Зеелиг принимал во
внимание этот квази-юридический произвол2. Криминологическая концепция Зеелига
была действительно органичной. Он считал, что не только
преступная личность, а преступность в целом была видом
рака, разрушающим здоровье
«тела народа» („Volkskörper“).
Как врач спасает жизнь человека, вырезая раковую опухоль, криминолог должен обеспечивать здоровье людей, удаляя преступников из общества3. После окончания Второй
мировой войны Зеелиг был отстранен от должности только
на короткий срок; он был реабилитирован и выехал в Саарбрюккен (Германия) в 1954
году, где был одним из основателей криминологического
института в Саарском университете. В 1955 году он умер от
рака легких.
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Австрии Германией в 1938 году,
он стал членом НСДАП и Гитлером был назначен профессором
в 1941 году. Зеелиг не пренебрег
иррациональной и интуитивной
криминальной биологией. Он
программно настаивал на естественно-научных стандартах,
но не полностью отказался от
интуиции как метода получения знаний; он просто не говорил об этом больше. Тогда вместо интуиции представленная
выше расовая биология и типология стали наиболее важными элементами криминальной
биологии. Криминология стала инструментом нацистской
идеологии. Криминально-биологическое исследование проводилось не только по отношению к преступникам, но также
распространялось на так называемых «на четверть евреев»,
которые в большинстве случаев
не получали разрешение на
брак – но их брак, в порядке
исключения, мог быть разрешен, если они имели достаточные расовые характеристики,
и эти расовые характеристики
устанавливались (или нет) Эрнстом Зеелигом при помощи его
видоизмененной криминальной биологии, повторно смоделированной на общую расовую
биологию1.

Bachhiesl C. Das Verbrechen als Krankheit.
Zur Pathologisierung eines strafrechtlichen Begriffs. Virus – Beiträge zur Sozialgeschichte
der Medizin 7 (2008), 11-40, 30f.
2

Bachhiesl C. Das Jahr 1938 und die Grazer
Kriminologie. Gebrochene Kontinuitäten in
einer aufstrebenden Wissenschaftsdisziplin.
Historisches Jahrbuch der Stadt Graz 38/39
(2009), 93-120.
1

Bachhiesl C. Die Grazer Schule der Kriminologie, 100f.

3
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4. Ганнс Беллавич и Герт
Нойдерт – криминология
во Второй Австрийской
Республике
Ганнс Беллавич (1901-1965)
был директором криминологического института в Граце с
1955 года до своей смерти в 1965
году. Он начал свою карьеру в
этом учреждении в 1928 году.
Беллавич продолжил традицию
криминальной биологии в Граце. Он упустил расово-биологический фокус, представленный
в криминальной биологии Зеелигом – в форме освидетельствования по-прежнему оставил
вопрос о расе освидетельствуемого лица. Этот вопрос был частью формы с 1920 года, но после Второй мировой войны, как
перед 1938 годом, он был не
столь важен. Беллавич не объявил интуицию центральным
методологическим пунктом, но
поскольку он продолжал поддержку
криминально-биологической концепции Адольфа
Ленца, то интуитивный метод
был безмолвным непременным
условием криминальной биологии Беллавича1.
После Второй мировой войны
дискуссия в Австрии о замене
классического уголовного закона естественно-научными обоснованными мерами превентивКонцепция Беллавича изложена в: Bachhiesl C. Zur Konstruktion, 223-233; Bachhiesl C. Die Grazer Schule der Kriminologie,
101-104.

1
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Фото 4. Ганс Беллавич (1901-1965)
© Hans Gross Kriminalmuseum,
Universitätsmuseen der Karl-FranzensUniversität Graz

ного лишения свободы и défence
sociale2 стала менее возбужденной. Компромисс между двумя
системами стал возможным, и
интеграция обязательных элементов в классический уголовный закон, основанный на вине
и ответственности – как это
было реализовано в ходе реформы австрийской реформы уголовного закона 1974 года – появилась в наброске. Беллавич
здесь видел шанс развить криминальную биологию, обратив
внимание на делинквентность
несовершеннолетних. Беллавич
завершил типологию преступников Зеелига, по-прежнему
игравшую важную роль, предложив собственную типологию,
Переводчик: défence sociale (фр.) – социальная защита.

2
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Bellavić H. Soziale Prognose. Mitteilungen aus gerichtlicher Medizin und Psychiatrie, Gerichtsmedizin und – Psychologie. Kriminologie, Strafrecht und Strafvollzug 2/4
(1958/1959), 8-20, 9.
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1
Mergen A. Methodik kriminalbiologischer
Untersuchungen. Stuttgart,1953. 7.

ном интуиции Ленца, привнесенном в более современную
форму3. Особенность этой «новой» криминальной биологии
того времени – исследование
женщин; Эллинор Рекенцаун,
сотрудница Беллавича, исследовала 200 женщин, отбывающих наказание в тюрьме. Это
было первое в Граце крупномасштабное криминологическое исследование женщин4.
Беллавич возродил криминальную биологию в Граце, и также
казалось, что она вновь достигла международного уровня.
Было воссоздано Международное общество криминальной биологии, а Беллавич был
членом руководящего комитета. Но свет криминальной биологии меркнул – она не могла
быть интегрирована в реформе уголовного закона. Не криминологи, как универсальные
эксперты всех феноменов, связанных с преступлением и преступниками (в смысле Ганса
Гросса), были специалистами,
должными привнести в знания
и исследования, а психологи и
психиатры (если эти эксперты
будут лучше квалифицированы
для дачи ответов на различные
вопросы касательно вины лица
и личности, а также о социальных обстоятельствах – открытый вопрос – даже сегодня мы
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нацеленную на степень важности реабилитации несовершеннолетних уголовных правонарушителей. Реабилитация
осужденных преступников была
в центре повышенного внимания в 1950-х и 1960-х годах;
криминологией все больше подчеркивалось, что не только преступный индивид виновен в
совершении преступления, а
общество в целом, и что осуждением наказывался не только
виновный преступник, а виновная совесть общества1. Беллавич представил типологию,
состоящую из пяти типов несовершеннолетних преступников;
его конечной целью было перенести эту типологию на совершеннолетних преступников2.
Согласно прогноза вероятности
реабилитации вид наказания
мог меняться: Беллавич предлагал «осуждение без наказания»,
«наказание-урок» (к примеру,
пощечина по лицу), «наказание-терапию», и превентивное
лишение свободы.
Прогноз вероятностной реабилитации был основан на «многомерном методе» с использованием «фиксации понимания» –
методе, в дальнейшем не уточняемом, по своей сути идентич-

2

3

Bellavić H. Soziale Prognose, 14ff.

Reckenzaun E. Die Retardierung der kriminellen Frau als kriminalbiologische Erscheinung.
Archiv für Kriminologie 126 (1960), 1-11.

4
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можем услышать мнение, что
на эти вопросы лучше следует
отвечать криминологам, обученным в социологическом
русле1). Это развитие сыграло
решающую роль в утрате криминальной биологией и криминологической ветвью Грацской
школы криминологии своей
значимости.
Осталась только криминалистика. Ганс Гросс всегда пытался связать вместе теоретическую криминологию и практикотехническую криминалистику;
криминологический институт
в Грацском университете всегда имел в своей структуре криминалистическую станцию, в
которой проводились криминалистические исследования
и экспертизы. Ганнс Беллавич
был признанным экспертом в
исследованиях почерка и рукописного шрифта2, а также работал над следами дрели и пилы,
и над другими физическими,
химическими и техническими
проблемами.3 Беллавич умер в
1965 году.
1
Bock M. Kriminologie im Strafverfahren.
Über eine Lücke im Erbe von Hans Gross.
Kriminologische Entwicklungslinien. Eine
interdisziplinäre Synopsis, ed. C. Bachhiesl,
S. Bachhiesl, J. Leitner. Wien et al., 2014.
75-93.

Bellavić H. Die Sekundären Veränderungen
bei Schriftverstellung. Habil. Graz 1948.
2

Bellavić H. Identifikation von Sägespuren.
Archiv für Kriminologie 94 (1934), 139-146;
Bellavić H. Identifikation von Bohrspuren. Archiv für Kriminologie 102 (1938), 97-113.
3
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Фото 5. Герт Нойдерт (1928-2001)
© Hans Gross Kriminalmuseum,
Universitätsmuseen der Karl-FranzensUniversität Graz

Криминалистика была центром внимания Герта Нойдерта
(1928-2001), последователя Ганнса Беллавича на должности директора криминологического
института в 1967 году. Как все
криминологи в Граце, Нойдерт
был юристом, начав работать
в институте в 1955 году. Хотя
Нойдерт тоже пытался продолжать развивать криминальную
биологию – к примеру, он исследовал 50-летнего мужчину, который всегда начинал сексуальные действия с малолетними,
услышав звон церковных колоколов; Нойдерт констатировал
«слуховой фетишизм»4 – он не
Neudert G. Ein eigenartiger Fall von Gehörfetischismus. Archiv für Kriminologie 125

4
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Ред.: Наименование музея, который функционирует в Грацском университете, более
точно следует именовать как «Уголовный
музей Ганса Гросса».
1
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(1960), 54-71. О криминологии Нойдерта
смотри: Bachhiesl C. Die Grazer Schule der
Kriminologie, 105f.

ства» Ганса Гросса . В 1978 году
криминологический институт
был закрыт и вошел в состав
института уголовного права
Грацского университета. Криминология была вновь только
вспомогательной дисциплиной
для уголовного права. Нойдерт
продолжил свою работу до отставки в 1993 году. 8 января
2001 года вместе с ним умер последний директор криминологического института. В 2003
году Музей криминологии Ганса Гросса, старая учебная коллекция, сформировавшая часть
криминологического института
с его начала, была вновь открыта как публичный музей в главном здании Грацского университета. С 2009 года он – часть
Университетских музеев Грацского университета. Сегодня –
это маленькое, но хорошо обставленное учреждение с более
чем 6000 посетителей в год, также место историко-криминологических и эпистемологических
исследований и платформа для
кооперации науки, юстиции,
административной и исполнительной власти3. Институт уголовного права выражает вновь
пробудившийся интерес к криминологическим исследованиям
и преподаванию. Сейчас Грацская школа криминологии со
всеми её научными заслугами
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мог изменить факт того, что дни
славы криминальной биологии
были сочтены. Но Нойдерт был
известным экспертом по анализу
письма и графологии – тысячи
его экспертиз по прежнему заполняют архив Музея криминологии Ганса Гросса1. Он также
проводил разнообразные криминалистические исследования, к примеру баллистические
исследования или исследования
поддельных документов.
Нойдерт был последним директором Криминологического
института Грацского университета. Как и его основатель,
Ганс Гросс, Нойдерт комбинировал криминологию и криминалистику – комбинирование
было постоянной чертой Грацской школы криминологии. Но
криминология в Граце не принимала участие в смене криминологической парадигмы, произошедшей в 1960-1970 годах
(социологический поворот, навешивание ярлыков и т.д.),
она осталась в основном этиологической и биологической.
Это было причиной её упадка.
В 1977/1978, было опубликовано 10-е и на сегодняшнее время последнее немецкоязычное
издание известного «Руковод-

2

Gross H., Geerds F. Handbuch der Kriminalistik. Wissenschaft und Praxis der Verbrechensbekämpfung, 2 Bände, Berlin 1977/1978.
2

3

https://kriminalmuseum.uni-graz.at.
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и эпистемологическими слабостями и проблематичными политическими и этическими импликациями – часть истории;
но Музей криминологии Ган-

са Гросса в университете Карла
и Франца в Граце – это lieu de
mémoire1, где прослеживается
видимая связь между прошлым
и будущим.

References
1. Archiv für Kriminal-Anthropolologie und Kriminalistik, №. 1. 1898.
2. Aschaffenburg G. Das Verbrechen und seine Bekämpfung. Einleitung in die Kriminalpsychologie für Mediziner, Juristen und Soziologen; ein Beitrag zur Reform der
Strafgesetzgebung. Heidelberg, 1923.
3. Bachhiesl C. Bemerkungen zur kriminologischen Physiognomik und zu ihren antiken Wurzeln. Antike Lebenswelten. Konstanz – Wandel – Wirkungsmacht. Festschrift für Ingomar Weiler zum 70. Geburtstag, ed. P. Mauritsch et al. Wiesbaden, 2008.
4. Bachhiesl C. Das Jahr 1938 und die Grazer Kriminologie. Gebrochene Kontinuitäten
in einer aufstrebenden Wissenschaftsdisziplin. Historisches Jahrbuch der Stadt Graz #
38/39, 2009.
5. Bachhiesl C. Das Verbrechen als Krankheit. Zur Pathologisierung eines strafrechtlichen
Begriffs. Virus – Beiträge zur Sozialgeschichte der Medizin, # 7, 2008.
6. Bachhiesl C. Der Fall Josef Streck. Ein Sträfling, sein Professor und die Erforschung der
Persönlichkeit (= Feldforschung 1.). Wien et al., 2010.
7. Bachhiesl C. Die Grazer Schule der Kriminologie. Eine wissenschaftsgeschichtliche
Skizze, in: Monatsschrift für Kriminologie und Strafrechtsreform 91, 2. 2008.
8. Bachhiesl C. The Search for Truth by „Registration of Expression“ – Polygraph Experiments in Graz in the 1920s. European Polygraph # 7. 2013.
9. Bachhiesl C. Zur Konstruktion der kriminellen Persönlichkeit. Die Kriminalbiologie
an der Karl-Franzens-Universität Graz (= Rechtsgeschichtliche Studien 12). Hamburg,
2005.
10. Bachhiesl C. Zwischen Indizienparadigma und Pseudowissenschaft. Wissenschaftshistorische Überlegungen zum epistemischen Status kriminalwissenschaftlicher Forschung (=
Austria: Forschung und Wissenschaft interdisziplinär 8). Wien et al., 2012.
11. Becker P. Kriminalmuseum, Graz: Der praktische Blick am Tatort. Mekkas der Moderne. Pilgerstätten der Wissengesellschaft, ed. H. Schmundt, M. Vec, H. Westphal. Köln et al. 2010.
12. Becker P. Zwischen Tradition und Neubeginn. Hans Goss und die Kriminologie und
Kriminalistik der Jahrhundertwende. Die Gesetze des Vaters. 4. Internationaler Otto
Gross Kongress, ed. A. G. von Olenhusen, G. Heuer. Marburg an der Lahn, 2005.
13. Bellavić H. Die Sekundären Veränderungen bei Schriftverstellung. Habil. Graz, 1948.
14. Bellavić H. Identifikation von Bohrspuren. Archiv für Kriminologie # 102, 1938.
15. Bellavić H. Identifikation von Sägespuren. Archiv für Kriminologie, # 94. 1934.
16. Bellavić H. Soziale Prognose. Mitteilungen aus gerichtlicher Medizin und Psychiatrie,
Gerichtsmedizin und – Psychologie. Kriminologie, Strafrecht und Strafvollzug # 2/4,
1958/1959.
17. Bock M. Kriminologie im Strafverfahren. Über eine Lücke im Erbe von Hans
Gross. Kriminologische Entwicklungslinien. Eine interdisziplinäre Synopsis, ed.
C. Bachhiesl, S. Bachhiesl, J. Leitner. Wien et al. 2014.
1

Переводчик: lieu de mémoire (фр.) – место памяти.

Le Criminaliste Premier Imprimeur № 18/2019

41

первопечатный

КРИМИНАЛИСТЪ № 18/2019

18. Burney I., Pemberton N. Making Space for Criminalistics: Hans Gross and fin-de siècle CSI. Studies in History and Philosophy of Biological and Biomedical Sciences 44
(2013).
19. Carus C. G. Symbolik der menschlichen Gestalt. Ein Handbuch zur Menschenkenntnis.
Neu bearbeitet und erweitert von T. Lessing. Celle, 1925.
20. Darwin C. The Expressions and the Emotions in Man and Animals. London, 1872.
21. Die Gesetze des Vaters. Problematische Identitätsanspruche. Hans und Otto Gross, Sigmund Freud und Franz Kafka, ed. G. M. Dienes, R. Rother, Ausstellungskatalog. Wien et
al., 2003.
22. Etzemüller T. Ein ewig währender Untergang. Der apokalyptische Bevölkerungsdialog
im 20. Jahrhundert. Bielefeld, 2007.
23. Gardner R. M., Bevel Т. Practical Crime Scene Analysis and Reconstruction. Boca Raton, 2009.
24. Gross H. Antrittsvorlesung. Archiv für Kriminal-Anthropologie und Kriminalistik, # 21.
1905.
25. Gross H. Degeneration und Deportation. Gesammelte Kriminalistische Aufsätze 2, ed. H.
Gross. Leipzig, 1907.
26. Gross H. Die Degeneration und das Strafrecht, Ibidem, 1-11; Bachhiesl C. Zwischen
Indizienparadigma.
27. Gross H. Kriminalpsychologie. Graz ,1998.
28. Gross H. Handbuch für Untersuchungsrichter, Polizeibeamte, Gendarmen u.s.w.. Graz,
1893.
29. Gross H., Geerds F. Handbuch der Kriminalistik. Wissenschaft und Praxis der Verbrechensbekämpfung, 2 Bände, Berlin 1977/1978.
30. Gschwend L. Justitias Griff zur Lupe. Zur Verwissenschaftlichung der Kriminalistik
im 19. Jahrhundert (= Grazer Rechts- und Staatswissenschaftliche Studien 60). Graz,
2004.
31. Harrington A. Reenchanted Science. Holism in German Culture from Wilhelm II to Hitler. Princeton, 1996.
32. Husserl E. Die Krisis der europäischen Wissenschaften und die transzendentale Phänomenologie. Eine Einleitung in die phänomenologische Philosophie. Herausgegeben, eingeleitet und mit Registern versehen von E. Ströker (= Philosophische Bibliothek 292).
Hamburg, 1996.
33. Johnston W. M. Österreichische Kultur- und Geistesgeschichte. Gesellschaft und Ideen
in Donauraum 1848 bis 1938. Wien et al., 1974.
34. Očeva država – majčin sin / Vaterstaat – Muttersohn, ed. G. M. Dienes, E. Dubrović, G.
Kocher. Ausstellungskatalog. Rijeka, 2007.
35. Kailer T. Vermessung des Verbrechers. Die kriminalbiologische Untersuchung in Bayern, 1923-1945. Bielefeld, 2011.
36. Krauth S. Die Hirnforschung und der gefährliche Mensch. Über die Gefahren einer Neuauflage der biologischen Kriminologie. Münster, 2008.
37. Lenz A. Grundriß der Kriminalbiologie, Werden und Wesen der Persönlichkeit des Täters
nach Untersuchungen an Sträflingen. Wien, 1927.
38. Lombroso C. Der Verbrecher (homo delinquens) in anthropologischer, ärztlicher und
juristischer Beziehung. In deutscher Bearbeitung von O. Fraenkel, 2 Bände. Hamburg,
1894/1890.
39. Mazlish B. The Uncertain Sciences. New Haven, London, 1998.
40. Mergen A. Methodik kriminalbiologischer Untersuchungen. Stuttgart,1953.

Le Criminaliste Premier Imprimeur № 18/2019

КРИМИНАЛИСТЪ
№ 18/2019
первопечатный

42
41. Neudert G. Ein eigenartiger Fall von Gehörfetischismus. Archiv für Kriminologie, # 125,
1960.
42. Reckenzaun E. Die Retardierung der kriminellen Frau als kriminalbiologische Erscheinung. Archiv für Kriminologie, # 126. 1960.
43. Seelig E. Das Glücksspielstrafrecht. Graz, 1923.
44. Seelig E. Das Typenproblem in der Kriminalbiologie. Journal für Psychologie und Neurologie, # 42, 1931.
45. Seelig E. Die Freigabe der Vernichtung lebensunwerten Lebens. Archiv für Kriminologie, # 75. 1923.
46. Seelig E. Die Psychosexuelle Struktur des Zuhälters. Monatsschrift für Kriminologie und
Strafrechtsreform, # 3. 1929.
47. Seelig E. Die Registrierung unwillkürlicher Ausdrucksbewegungen als forensisch-psychodiagnostische Methode. Zeitschrift für angewandte Psychologie, # 28.1927.
48. Seelig E. Lehrbuch der Kriminologie. Graz, 1951.
49. Seelig E., Weindler K. Die Typen der Kriminellen. Berlin, München, 1949.
50. Simon J. Kriminalbiologie und Zwangssterilisation. Eugenischer Rassismus 1920-1945.
Münster et al., 2001.
51. Strasser P. Naturalistische Kriminologie? Paradigmenwechsel im Strafverfahren! Neurobiologie auf dem Vormarsch (=Schriftenreiche des Instituts für Konfliktforschung 30),
ed. I. Rohde, H. Kemmeier, M. Leipert. Berlin, 2008.
52. Strasser P. Verbrechermenschen. Zur kriminalwissenschaftlichen Erzeugung des Bösen.
Frankfurt am Main-New York, 2005.
53. https://kriminalmuseum.uni-graz.at.
Information about author
Christian Bachhiesl – Habil. Doctor of Science, Manager of Hans Gross Criminal Museum, Lecturer of Institute of Сriminal Law, Criminal Procedure and Criminology and Institute of History at University of Graz; address: 3 Universitaetsplatz, Graz A-8010, Austria; e-mail: christian.bachhiesl@uni-graz.at

Криміналіст першодрукований № 18/2019

43

первопечатный

ПРОБЛЕМИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА
ТА ПРОЦЕСУ

КРИМИНАЛИСТЪ № 18/2019

CRIMINAL LAW AND PROCEDURE ISSUES

UKRAINIAN GROUP OF INTERNATIONAL
UNION OF PENAL LAW: WAY FROM
VIENNA TO PARIS*

Mykhaylo SHEPITKO

Doctor of Law, Senior Staff Scientist, Associate Professor of
Criminal Law Department of Yaroslav the Wise National Law
University (Ukraine)**

Abstract
The article is devoted to the development of penal law during XIX – XXI centuries. This procedure was connected with activities of International Union of Penal
Law founded by Franz von Liszt, Gerardus Antonis von Hamel and Benoit Adolphe
Georges Prins (1889). This non-governmental organization is oldest union of specialists in penal law in the world. It was reorganized to International Association of Penal Law in 1924. Specialists in penal law united by the national groups of European
countries (at first) for real reformation of Penal Law, change criminal policy in their
states, make accents to new goals of punishment, etc. This active work of IUPL is
helped to change «Classic school» to «Modern school» of Penal Law and specified principles and tasks on Penal and Criminal Codes in different countries.
Criminalists from Ukraine were also included to procedure of uniting in sphere
of Penal Law from IUPL foundation and during IAPL work. It was demonstrated in
the article. Tragic history of humanity in XX century (included WWI and WWII) is
changed world, opportunities of National Groups and individual members. During
last century Ukraine could not have National Group in IAPL, because it started to
have Independence only from 1991. Foundation of Ukrainian National Group IAPL
was connected with Ukrainian Association of Criminal Law’ creation and union of
10 IAPL members for foundation of Ukrainian National Group. The UNG IAPL
is founded 2016 and started to be equal with other National Groups in the IAPL
activities.
Key words. International Union of Penal Law, International Association of Penal
Law, criminalists unity, criminal policy, criminal reformation, development of Penal Law.

Українська група Міжнародного Криміналістичного Союзу: шлях від Відня до Парижа.
Шепітько Михайло Валерійович – доктор юридичних наук, старший науковий співробітник, доцент кафедри кримінального права Національного юридичного університету
імені Ярослава Мудрого (Україна).
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Створення «Сучасної
школи» кримінального
права та реформаційна
діяльність Міжнародного
Криміналістичного Союзу
У вересні 1888 р. у м. Відень (Австро-Угорська імперія) професори Франц фон Ліст
(Австро-Угорська імперія; пізніше – Німецька імперія), Герардус Антоніс ван Хамель
(Амстердам, Нідерланди) та Бенуа Адольф Жорж Прінс (Брюсель, Бельгія) заснували Міжнародний Криміналістичний
Союз (німецькою – «Internationale Kriminalistische Vereinigung» або «I.K.V.»; французькою – «Union Internationale de
Droit Penal» або «U.I.D.P.»)1.
1 січня 1889 р. в Статуті МКС
згадується як дата утворення
Союзу2.
Утворення МКС пов’язується не тільки з появою певної наукової ідеї та істотного кола прихильників, але й із активною
участю Франца фон Ліста, Герардуса Антоніса ван Хамеля та
Бенуа Адольфа Жоржа Прінса3
В окремих наукових роботах початку ХХ ст.
зустрічаються найменування «Міжнародного
Криміналістичного Союзу» як «Міжнародний
Союз Криміналістів». Див., напр.: Люблинский П. И. Международные съезды по вопросам уголовного права (1905–1915): монограф.
Москва: ИНФРА-М, 2013. С.7-160.

1

Statuts de l’Union Internationale de Droit Penal (1889). International Review of Penal Law.
№ 86 «A Historical Record of the Association»,
Vol, 3-4. P. 829.
2

Henze M. Crime on the Agenda. Transnational organizations 1870-1955. HT, 2009. P. 381.
3
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у відомих науковах заходах4.
Саме на І Міжнародному Конгресі
Кримінальної Антропології («International Congress of Criminal
Anthropology», «I.C.C.A.») зустрілися майбутні засновники МКС.
І Міжнародний Конгрес Кримінальної Антропології був проведений за прикладом та в продовження ІІІ Пенітенціарного конгресу
в Римі в 1885 р.5. Пенітенціарні
конгреси традиційно організовувалися Міжнародною Пенітенціарною Комісією («International
Penitentiary Comission», «IPC»),
утвореною в 1870 р. з метою реформування пенітенціарної системи країн Європи6.
Таким чином, з одного боку
заснування МКС стало ідеологічною відповіддю Чезаре
Ломброзо7, 8 та його «позитиKaluszynszki M. The International Congresses of Criminal Anthropology. Structuring the
French and international criminological movement.(1886-1914)”. The Criminal and his Scientists: Essays on the History of Criminology.
Cambridge, 2006. P. 12.
4

Henze M. Crime on the Agenda. Transnational organizations 1870-1955. HT, 2009. P. 379.
Див. також: Kaluszynszki M. The International Congresses of Criminal Anthropology. Structuring the French and international criminological movement.(1886-1914)”. The Criminal and
his Scientists: Essays on the History of Criminology. Cambridge, 2006. P. 16.
5

Henze M. Crime on the Agenda. Transnational
organizations 1870-1955. HT, 2009. P.377-379.
6

Ancel M. The collection of European Penal
Codes and the Study of Comparative Law. University of Pennsylvania Law Review. January
1958. No 3, Vol. 106. P. 356.
7

Перш за все, «детонатором» активного розвитку кримінального права стала відома
праця Чезаре Ломброзо «Людина злочинна».
8
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1
Див.: Ferracuti S. Cesare Lombroso (18351907). The Journal of Forensic Psychitry.
May 1996, Vol. 7, # 1. P. 131; Нежурбіда С.
Еволюція доктринальних поглядів на причини злочинності в період XVIII-XIX ст.
Науковий вісник Національної академії
внутрішніх справ. 2015. № 1. С. 272.

Див.: Володіна О. О. Соціологічний напрям
в кримінально-правовій науці. Кримінальне
право України. Загальна частина: підруч. /
за ред. В. Я. Тація, В. І. Борисова, В. І. Тютюгіна. Харків, 2015. С. 506-509.
2

3
Vervaele J. E. A. The UIDP/AIDP: 125 years
serving Criminal Justice, Human Rights and
Humanity. International Review of Penal Law.
№ 86 «A Historical Record of the Association».
2015, Vol, 3-4. P. 761.
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Див.: Lombroso C. L’Uomo delinquente. Milan, 1876.

в’язниць Бельгії . Тож через
своїх засновників МКС міг безпосередньо впливати на реформу кримінальної політики Європейських країн та успішно це
здійснювали.
Особливий вклад у створення
МКС здійснив професор Франц
фон Ліст, який був «двигуном»
реформи кримінального права
та діяльності Союзу в цілому.
Франц фон Ліст навчався у Віденському університеті (1869 –
1873) під керівництвом Адольфа Меркеля та Рудольфа фон
Єринга. В 1874 р. у віці 23 років захистив докторську дисертацію, в 1876 р. габілітувався в
Грацькому університеті5. Після цього працював в Університетах – Граца (1876 – 1879),
Гіссена (1879 – 1882), Марбурга (1882 – 1889), Халле (1889 –
1899) та Берліна (1899 – 1919)6.
Таким чином, сформувавшись
як молодий професор в Університетах Австро-Угорської імперії, Франц фон Ліст розпочав
активну академічну діяльність
в Університетах Німецької імперії. У 1881 р. професори фон
Ліст, фон Лілієнталь, фон Хіппель, Кольрауш та Делаке
4
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вістській» і як наслідок «антропологічній школі кримінального права». З іншого боку – саме
ці школи на чолі з відомим судовим психіатром, криміналістом та кримінологом Чезаре
Ломброзо призвели до наукового «вибуху», що надав необхідний поштовх Францу фон Лісту,
Герардусу Антонісу ван Хамелю
та Бенуа Адольфу Жоржу Прінсу як засновникам МКС в остаточному заміщенні «класичної
школи» «сучасною школою»
кримінального права (або як її
інколи йменують «соціологічною»2). Слід також наголосити,
що засновники МКС були не
тільки університетськими професорами – Франц фон Ліст та
Герардус Антоніс ван Хамель
були членами парламентів своїх
держав3, а Бенуа Адольф Жорж
Прінс – генеральний інспектор
1

Grűnhut M. The development of the German
Penal System. The Canadian Bar Review. Vol.
XXII. P. 204.
4

Clark D. S. Franz von Liszt. Encyclopedia of
Law and Society: American and Global Perspectives. LA, London, New York, Singapoure,
2007. P. 958.
5

Wetzel R. Inventing the Criminal: A History of
German Criminology, 1880-1945. Chapel Hill,
2000. P. 33.
6
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Франц фон Ліст (фото Prof. Dr. iur.
Arthur Kreuzer)

Журнал «Zeitschrift für die gesamte
Strafrechtswissenschaft»

започаткували видання журналу «Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft»1, 2.
У 1882 р. Франц фон Ліст проголосив свою інавгураційну лекцію «Zweckgedanken im Strafrechts» (пізніше йменованою як
«Магдебурська Програма»), яка
стала маніфестом реформи кар-

ного права (під керівництвом
відомого професора)3 та початком утворення «сучасної школи кримінального права». Саме
наукові напрацювання у цей період за відгуками сучасників
Франца фон Ліста дозволили
створити Міжнародний криміналістичний союз у 1888 р.4.
За згадкою одного із засновників МКС – Герардуса Антоніса ван Хамеля – Союз було
утворено тими криміналістами, які «хотіли надати нового
імпульсу їх гілкам дослідження

A. A. Professor Franz von Liszt. Journal of the
American Institute of Criminal Law and Criminology. Vol. 2, № 2, Jul. 1911. P. 169.
1

У першому номері заснованого журналу
було надруковано статтю Чезаре Ломброзо,
що підкреслює важливість наукових зв’язків
між школами кримінального права, що й надало поштовх у розвитку науки в цілому.
Див.: Lombroso C. Űber den Ursprung, das
Wesen und die Bestrebungen der neuen anthropologisch-kriminalistischen Schule in Italien.
Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft. # 1. P. 108-129; Wetzel R. Inventing the
Criminal: A History of German Criminology,
1880-1945. Chapel Hill, 2000. P. 42.
2
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3
Muller C. Verbrechensbekämpfung im Anstaltsstaat. Psychiatrie, Kriminologie und Strafrechtsreform in Deutschland 1871-1933. Göttingen, 2004. P. 129.

A. A. Professor Franz von Liszt. Journal of the
American Institute of Criminal Law and Criminology. Vol. 2, № 2, Jul. 1911. P. 169.
4
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Герардус Антоніс ван Хамель
(photo by Parlementair Documentatie
Centrum)

та відкрито заявляли про нове
кредо карної науки»1. Діяльність МКС на понад 20 років
стала рушійною силою у здійсненні реформи карної системи
Європейських країн2.
У статті 1 Статуту МКС встановлювалася мета – довести, що
злочин та покарання розглядаються як із соціологічної, так
із юридичної точки зору та на
цій підставі визнати подальші
наслідки для науки та законодавства. В статті 2 Статуту МКС
1
Van Hamel J. A. The International Union of
Criminal Law. Journal of the American Institute of Criminal Law and Criminology. Vol. 2,
No 1. May 2011. P. 22.

Van Hamel J. A. The International Union of
Criminal Law. Journal of the American Institute of Criminal Law and Criminology. Vol. 2,
No 1. May 2011. P. 22.
2

Бенуа Адольф Жорж Прінс

вже сформульовано такі завдання: 1) метою покарання визнати
боротьбу із злочинністю як соціальним явищем; 2) тому антропологічні та соціологічні дослідження мають враховуватися
в кримінально-правових дослідженнях; 3) покарання є найбільш ефективним засобом боротьби із злочинністю, однак не
лише одним3; тому його не можна виривати з контексту з інших
засобів боротьби із злочинністю
(превенції злочинів); 4) в основу законодавства має бути покладено різницю між випадковим та звичайним злочинцем;
5) через те, що кримінальна юстиція та пенітенціарна система
Koch A., Lohnig M. Die Schule Franz von
Liszt. Socialpraventive Kriminalpolitik und die
Enstehung des modernen Strafrechts. Tubingen, 2016. P. 210.
3
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слугують одній меті, що й вирок
засудженому по кримінальній
справі одержує значення тільки
в результаті його виконання, –
відмежування пенітенціарної
системи від кримінальної юстиції є неправильним та недоречним; 6) через те, що ув’язнення
є першочерговим в пенітенціарній системі, особлива увага
буде приділятися покращенню
в’язниць та пов’язаними з ними
установ; 7) Союз вважає можливим замінити короткострокове
ув’язнення іншими більш ефективними заходами впливу; 8) у
випадку довгострокового ув’язнення оцінка строку покарання
залежить не тільки від результатів кримінального процесу, але
й від результатів пенітенціарної
системи; 9) невиправні звичайні злочинці мають права, навіть
при повторному вчиненні кримінальних правопорушень1.
У цілому МКС бажав «реформувати кримінальне право через
досягнення мети корегування
поведінки злочинця та привести його або її в стан безпечності
суспільству»2. Франц фон Ліст,
Герардус Антоніс ван Хамель
та Бенуа Адольф Жорж Прінс
як засновники МКС вважали,
що відповідь Європейських кра1
Statuts de l’Union Internationale de Droit Penal (1889). International Review of Penal Law.
№ 86 «A Historical Record of the Association»,
Vol, 3-4. P. 829

Lewis M. The Birth of the New Justice: The
Internationalization of Crime and Punishment,
1919-1950. Oxford, 2014. P. 22.
2
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їн на соціальні ефекти від урбанізації та індустріалізації на
прикінці ХІХ ст. у вигляді
включення нових видів злочинів до їх Карних кодексів та введення більш тяжких покарань
за їх вчинення є неправильною. Потрібно було констатувати програш Класичної школи
карного права, натомість з’явилася необхідність прийняти
до уваги соціологічні причини
вчинення злочину, психологію
злочинця та його розумові зусилля та зростаючу роль покарання в превенції злочинності
та рецидивізму3.
За часи свого існування в межах МКС було проведено 14
конгресів4: І – Брюсель (1889);
ІІ – Берн (1890); ІІІ – Христианія
(1891); ІV – Париж (1893); V –
Антверпен (1894); VI – Лінц
(1895); VII – Лісабон (1897);
VIII – Будапешт (1899); IX –
Санкт-Петербург (1902); X –
Гамбург (1905); XI – Брюсель
(1910); XII – Копенгаген (1913)5;
XIII та ХIV – пройшли до 1935 р.,
Lewis M. The Birth of the New Justice: The
Internationalization of Crime and Punishment,
1919-1950. Oxford, 2014. P. 23.
3

Vervaele J. E. A. The UIDP/AIDP: 125 years
serving Criinal Justice, Human Rights and Humanity. International Review of Penal Law.
№ 86 «A Historical Record of the Association».
2015, Vol, 3-4. P. 762.
4

Люблинский П. И. Международные съезды
по вопросам уголовного права (1905–1915):
монограф. Москва: ИНФРА-М, 2013. С. 7;
Косых Р. Харьков и Международный союз
криминалистов. URL: http://alfa-omega.
kh.ua/ru/harkov-i-mezhdunarodnyj-soyuzkriminalistov/
5
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2
Van Hamel J. A. The International Union of
Criminal Law. Journal of the American Institute of Criminal Law and Criminology. Vol. 2,
No 1. May 2011. P. 22.
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1
Van Hamel J. A. The International Union of
Criminal Law. Journal of the American Institute of Criminal Law and Criminology. Vol. 2,
No 1. May 2011. P. 24.

Проведення конгресів та публікації значних наукових досліджень представниками національних груп МКС дозволили їм дійти висновків щодо
розвитку ідеї трактування поведінки неповнолітніх окремо
від дорослих осіб, створення реформаторських шкіл та робітничих домів, а не тільки в’язниць, виключення злочинців,
які вчиняють кримінальні правопорушення повторно, із соціуму з метою превенції подальшої
шкоди. Наприкінці ХІХ ст. –
початку ХХ ст. відмічається
вплив Сучасної школи кримінального права на «соціальний
захист», чим сприяли інтеграції даної ідеї до Європейської
правової системи3.
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коли МКС остаточно припинив
існування.
Вже в серпні 1889 р. в Брюселі (Бельгія) відбувся перший
Конгрес, який об’єднав приблизно 200 криміналістів. На
І Конгресі МКС були поставлені такі запитання: 1. Чи є бажаним умовне покарання? 2. Які
карні методи можливі для заміщення небажаних коротких
тюремних покарань? 3. Які дефекти сучасних законодавств в
контексті перевиховання рецидивістів? 4. Перевиховання неповнолітніх злочинців, включаючи детермінацію віку, до
якого не може проводитися кримінальне переслідування, та продовження реформаторської школи перевиховання1.
В 1911 р. за даними Герардуса Антоніса ван Хамеля групи Міжнародного криміналістичного союзу (далі – МКС)
були сформовані представниками наступних країн: Бельгія (20), Данія (62), Німеччина (340), Фінляндія, Франція
(45), Греція (7), Італія (3), Голандія (32), Норвегія (17), Австрія (90), Румунія (2), Росія
(291), Швеція (9), Швейцарія
(41), Сербія (3), Іспанія, Угорщина (96)2.

Представництво українських
земель в Міжнародному
Криміналістичному Союзі
Утворення самостійної Української групи МКС до Першої
світової війни було неможливим
через відсутність незалежної
України як держави, що на той
момент була розподілена в цілому між Австро-Угорською та Російською імперіями. Однак окремі фахівці кримінального права вже з початку діяльності МКС
представляли саме українські
землі. Так, видатний криміналіст, «батько» криміналістики
Lewis M. The Birth of the New Justice: The
Internationalization of Crime and Punishment,
1919-1950. Oxford, 2014. P. 23.
3
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Ганс Гросс1, працюючи в Чернівецькому університеті (Чернівці, Австро-Угорська імперія) в
1899-1902 рр. як ординарний
професор2 та декан3 юридичного факультету, фактично представляв не тільки Австрійську
групу в МКС, але й українські
(русинські) землі. Ганс Гросс
певний час навіть очолював АвЗа дослідженнями відомого дослідника діяльності Ганса Гросса в Університеті Чернівців С. І. Нежурбіди – відомий професор був
членом Австрійської групи МКС з 20 липня 1889 р. (фактично від утворення організації) та приймав участь в практично всіх Конгресах Союзу. Див., напр.: Von der sechsten
Hauptversammlung der internationalen kriminalistischen Vereinigung in Linz. Allgemeine osterrichische Gerichts-Zeitung. 1895, XLVI (36).
P. 309; VII. Congress der internationale kriminalistischen Vereinigung. Gerichtshalle. 1899, # 43
(38). P. 435-436; # 43 (39). P. 447-448; # 43 (40).
P. 460-462; # 43 (41). P. 471; Felisch Dr. VIII.
Generalversammlung der internationalen kriminalistischen Vereingung. Blatter fur Gefangnisskunde. 1899, # 33. P. 468-478; Kronecker Der 9.
Congress der Internationalen Kriminalistischen
Vereingung. Deutsche Juristen-Zeitung. 1902, #
VII (21). P. 500-501; Die X. internationale Versammlung der Internationalen Kriminalistischen
Vereingung. Blatter fur Gefangnisskunde. 1905,
# 39. P. 186-187; та ін.
1

Пробст К. Ганс Гросс – Основоположник
криміналістики. Ганс Гросс: праці вченого
та література про нього з фондів Наукової бібліотеки Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича: до
100-річчя з дня смерті: бібліогр. покажч. /
уклад.: С. І. Нежурбіда, М. П. Дячук, Р. В. Сабадаш, Н. М. Загородна; наук. ред. С. І. Нежурбіда, Є. Д. Скулиш. Чернівці, 2015. С. 19.
2

У навчальному році 1899-1900 рр. Ганс
Гросс був деканом юридичного факультету Чернівецького університету (АвстроУгорська імперія). Див.: Norst A. Almamater Francisco Josephina. Festschrift zu deren
25-jahrigem Bestande. Chernowitz, 1900. P. 46.
3
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стрійську національну групу4.
Саме на VI Конгресі МКС в Лінці Ганс Гросc заручився підтримкою делегатів у викладанні
криміналістики в Університетах, базуючись на моделі допоміжних курсів за прикладом
вже введеного курсу у Віденському університеті в 1894 р.5.
Результатом цього стало поступове введення криміналістики як обов’язкової навчальної
дисципліни до юридичної освітньої програми Університетів
світу. Важливою також стала
рекомендація МКС щодо утворення Інститутів криміналістики за прикладом Інституту,
створеного в Граці. Такий інститут криміналістики мав поєднувати в собі вищий навчальний заклад та орган офіційної
експертизи6.
На Конгресах МКС також
вирішувалися важливі проблеми кримінального процесуального права. Так, з VIII Конгресу МКС в Будапешті (1899 р.)
почали включатися питання
процесуального характеру: змагального слідства, відділення
Люблинский П. И. Международные съезды
по вопросам уголовного права (1905–1915):
монограф. Москва: ИНФРА-М, 2013. С.8.
4

Roux C., Robertson J. The development and
enhancement of forensic expertise: higher education and in-service training. Handbook of Forensic Science. Ed. by J. Fraser, R. Williams.
Padstow, Cornwall, 2009. P. 576.
5

Люблинский П. И. Международные съезды
по вопросам уголовного права (1905–1915):
монограф. Москва: ИНФРА-М, 2013. С.136,
137.
6
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2
Segesser D. M., Gessler M. Raphael Lemkin
and the international debate on the punishment of war crimes (1919–1948). Journal of
Genocide Research. December 2005, # 7 (4).
P. 456.

Основним творцем Карного кодексу
Руспубліки Польща (1932) вважається Юлій
Макаревич. За це Карний кодекс отримав назву «кодекс Макаревича». Див.: Грищук В. К.
Макаревич Юлій Спиридонович. Велика
українська юридична енциклопедія: у 20 т.
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Люблинский П. И. Международные съезды по вопросам уголовного права (1905–
1915): монограф. Москва: ИНФРА-М, 2013.
С. 14-22.
1

З моменту заснування Міжнародного криміналістичного
союзу з 1889 р. діяли фахівці кримінального права з Російської імперії. Однак створити відповідну національну
групу вдалося лише 5 червня 1897 р. (статут Російської
групи було затверджено міністром народної просвіти Іваном Деляновим). 23 листопада 1897 р. проведено зібрання
російської групи МКС, де першим представником від українських земель, які входили в той
час до території Російської імперії, став – профессор Імператорського Харківського університету Всеволод Даневський.
Саме професор Всеволод Даневський став членом комітету
(керівного складу) Російської
групи Міжнародного криміналістичного союзу.
12 вересня 1900 р. до Міжнародного криміналістичного союзу вступив відомий криміналіст,
засновник психологічного напряму в кримінальному праві,
професор кримінального права
Імператорського Харківського університету Леонід Владимиров. У складі Міжнародного
криміналістичного союзу діяли
також представники юридичної
спільноти Імператорського Харківського університету в складі
Російської групи. 1 січня 1901 р.
до МКС входили як індивідуальні члени – Август Левенстім
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поліцейських та судових функцій, ліквідації інквізиційного
слідства, реформи попереднього слідства, введення функції
контролю судді, тощо1.
Співпраця вчених, що представляли українські землі при
сприянні МАКП, надала змогу прийняти на той час «взірцевий» Карний кодекс Польщі. Так, Рафаель Лемкін (який
в той час завершував свою працю на здобуття наукового ступеня доктора наук у Львівському університеті) та Еміль Станіслав Раппапорт (професор
кримінального права Вільного університету Варшави, суддя Апеляційного суду Варшави, Президент Польської комісії
Міжнародної Юридичної Кооперації, Віце-президент МАКП) активно сприяли прийняттю Карного кодексу Польщі в 1932 р.2.
Творцем цього кодексу вважається Юлій Макаревич (професор, декан юридичного факультету, проректор та ректор
Львівського університету)3.

Т. 17 «Кримінальне право». За ред. В. Я. Тація,
В. І. Борисова та ін. Харків, 2017. С. 494-495.
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Проф. Леонід Владимиров

Проф. Олександр Кисельов

(член Судової палати Харкова) та Микола Куплеваський
(професор державного права
Імператорського Харківського університету, голова Харківського юридичного товариства та пізніше – ректор Імператорського
Харківського
університету)1.
Вже 12-22 березня 1901 р.
Харківське юридичне товариство було включено до Російської
групи, про що було повідомлено
центральний комітет МКС. Одночасно до Російської групи МКС
було включено адвоката Григорія
Гонтарєва та члена Харківського
окружного суду Григорія Абрамова. 4 січня 1909 р. відповідно
до Реєстру членів в Російській
групі МКС вже значився 281 фа-

хівець кримінального права, з
яких тільки з Харкова входили:
№ 101 – приват-доцент Імператорського Харківського університету Олександр Кисельов; № 115 –
присяжний повірений Борис Куліков; № 123 – член Харківської
судової палати Август Левенстім; № 164 – помічник присяжного повіреного Євгеній Москов;
№ 258 – приват-доцент Імператорського Харківського університету, присяжний повірений
Леонід Таубер2.

1
Косых Р. Харьков и Международный союз
криминалистов. URL: http://alfa-omega.
kh.ua/ru/harkov-i-mezhdunarodnyj-soyuzkriminalistov/
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Перетворення Міжнародного
Криміналістичного Союзу
в Міжнародну Асоціацію
Карного Права
Слід констатувати, що МКС,
нажаль, не витримав напруги
між Німецько-Австрійською та
Косых Р. Харьков и Международный союз
криминалистов. URL: http://alfa-omega.kh.ua/
ru/harkov-i-mezhdunarodnyj-soyuz-kriminalistov/
2
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de la Сuesta J. L. Criminal Justice System
in a Global World. Annales XLV, # 62, 2013.
P. 25.
2
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Такі намагання в 1920 р. були здійснені
Італійською стороною через Енріко Феррі, однак його ініціатива не була підтримана Французькою, Бельгійською та Швейцарською групою. Однак починаючи з 1922 р.
Французька група на чолі з Генрі Донедо де
Вабрес почали підготовку заснування Міжнародної Асоціації Карного Права в Парижі. Більш детально див.: Vervaele J. E. A. The
UIDP/AIDP: 125 years serving Criminal Justice, Human Rights and Humanity. International Review of Penal Law. № 86 «A Historical Record of the Association». 2015, Vol, 3-4.
P. 765.
1

міжвоєнний період . Представники, перш за все, Німецької
сторони продовжили діяльність
МКС та спромоглися провести
XIII та XIV Конгреси. В 1932 р.
пройшов останній XIV Конгрес
МКС у Франкфурті, на якому
було відкинуто ідею кооперації
з МАКП, що діяв із штаб-квартирою в Парижі. В цілому в ці
роки МКС був наближений до
ідей нацизму, а його члени намагалися наблизити кримінальну політику Франца фон Ліста до
адаптації реформи органів кримінальної юстиції до авторитарних цілей. Навіть такий підхід
не допоміг зберегти МКС, який
в 1935 р. був остаточно ліквідований німецьким Міністром та
Президентом Академії Німецького Права Гансом Франком5.
Першим президентом МАКП,
утвореною в 1924 р. в Парижі,
став представник Бельгійської
групи Генрі Картон де Віярт,
який в своїй інавгураційній промові вказав на перезаснування
МАКП. У Статуті МАКП вказувалося на нейтралітет мислення, необхідність порівняльного дослідження злочинності, її
причин, засобів превенції та боротьби з нею, що повторювало
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Франко-Бельгійською сторонами під час Першої світової війни. Представники Франко-Бельгійської сторони та відповідних
національних груп МКС в 19201930 рр.1 забажали побудувати
новий майданчик для міжнародного кримінального права.
Результатом дискусій щодо зміни парадигми кримінального
права в результаті Першої світової війни став запуск 24 березня
1924 р.2 процедури створення
нової організації без запрошення Австрійських та Німецьких представників – Міжнародної Асоціації Карного Права3
(«Association Internationale de
Droit Penal» (A.I.D.P.). У 1926 р.
Німецький уряд навіть заборонив
приймати участь своїм делегатам у І Конгресі Міжнародної
Асоціації Карного Права (далі –
МАКП) в Брюселі, що надалі роз’єднало криміналістів в

4

Lewis M. The Birth of the New Justice: The
Internationalization of Crime and Punishment,
1919-1950. Oxford, 2014. P. 24.
4

Vervaele J. E. A. The UIDP/AIDP: 125 years
serving Criminal Justice, Human Rights and
Humanity. International Review of Penal Law.
№ 86 «A Historical Record of the Association».
2015, Vol, 3-4. P. 765.
5
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завдання МКС1. За довгий час
свого існування МАКП вдалося подолати непорозуміння різних історичнних та політичних
подій серед представників національних груп, пов’язаних із,
перш за все, з Першою та Другою світовими війнами. Таким
чином, МАКП поєднала в собі історичні надбання щодо реформування кримінального права,
напрацьовані в часи існування,
починаючи з діяльності МКС
(з 1889 р.).
Разом із цим, МАКП проголосила зацікавленність в розвитку кримінальної реформи, у
створення та розвитку реальної
кримінальної реформи, системи
міжнародної кримінальної юстиції, пропагування миру, створення та розвитку міжнародних
кримінальних (як правових,
так і процесуальних) інструментів протидії злочинності2.
У цілому МАКП провела 19
Конгресів: 1 – Брюсель (1926); ІІ –
Бухарест (1929); ІІІ – Палермо
(1933); ІV – Париж (1937); V –
Женева (1947); VI – Рим (1953);
VII – Афіни (1957); VIII – Лісабон (1961); IX – Гаага (1964);
1
Vervaele J. E. A. The UIDP/AIDP: 125 years
serving Criminal Justice, Human Rights and
Humanity. International Review of Penal Law.
№ 86 «A Historical Record of the Association».
2015, Vol, 3-4. P. 765; Acte de Foundation de
l’AIDP (1924). International Review of Penal
Law. № 86 «A Historical Record of the Association», Vol, 3-4. P. 835-837.

Див.: de la Сuesta J. L. Criminal Justice
System in a Global World. Annales XLV, # 62,
2013. P. 26.
2
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X – Рим (1969); XI – Будапешт
(1974); XII – Гамбург (1979);
ХІІІ – Каїр (1984); XIV – Відень (1989); XV – Ріо-де-Жанейро (1994); XVI – Будапешт
(1999, «Система кримінальної
юстиції перед викликами організованої злочинності»); XVII –
Пекін (2004); XVIII – Стамбул
(2009); XIX – Ріо-де-Жанейро
(2014, «Інформаційне суспільство та карне право»)3. ХХ Конгрес МАКП запланований на
13-16 листопада 2019 р. в Римі,
Італія (Університет LUISS Guido Carli). Тема ХХ Конгресу
МАКП – «Кримінальна юстиція
та корпоративний бізнес».
На 1-й Конгрес МАКП в
Брюселі (1926) були винесені питання: І. Заходи безпеки. Чи повинні вони замінити штраф чи бути доповненням
до нього? II. Робота “in aperto”.
Чи повинна робота “in aperto”
бути рекомендована для ув’язнених; якщо відповідь стверджувальна, як її організувати?
III. Міжнародний кримінальний суд. Чи є необхідність у
встановленні міжнародної кримінальної юрисдикції? Якщо
відповідь стверджувальна, як
його організувати4?
Найвизначнішим здобутком
МАКП стала діяльність щодо
підготовки Римського Статуту
та утворення Міжнародного
Офіційний сайт МАКП. URL: http://www.
penal.org/en/list-aidpiapl’s-congresses

3

Офіційний сайт МАКП. URL: http://www.
penal.org/en/list-aidpiapl’s-congresses

4
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Урочисте підписання Римського Статуту 17 липня 1998 р.
(другий зліва проф. М. Шеріф Бассіоуні)

Кримінального Суду. Багато зусиль МАКП було безпосередньо спрямовано на утворення
Міжнародного Кримінального
Суду, що стало наслідком проведення зустрічей, конгресів та
відрядження експертів у відповідні комісії. Утворення Міжнародного Кримінального Суду
стало можливим у співпраці із
Міжнародним Інститутом Вищого Навчання з Кримінальних
Наук («International Institute
of Higher Studies in Criminal
Sciences», «ISISC»1) в СиракуЦей інститут заснований як неурядова
організація в Сиракузі (Сицилія, Італія) у
вересні 1972 р. МАКП відомий під зміненим
найменуванням – Міжнародний Інститут
Кримінальної Юстиції та Прав Людини в
Сиракузі («Siracusa International Institute
for Criminal Justice and Human Rights»).
Інститут має спеціальний консультативний
статус ООН і проводить наукові та навчальні заходи для представників урядів,
1

зі (Італія) за президенства в
МАКП проф. М. Шеріфа Бассіоуні (1989-2004). Саме проф.
М. Шеріф Бассіоуні як Президент МАКП був Президентом
Редакційного Комітету Статуту Міжнародного Кримінального Суду2.
Українська національна
група Міжнародної Асоціації
Карного Права
Історичний розвиток різних
держав в міжвоєнний період
в ХХ ст. зумовив формування
МАКП як організації, що бажала займати лідерчі позиції
суддів, прокурорів, адвокатів та науковців
з різних країн. Див.: Official Site of Siracusa
International Institute for Criminal Justice
and Human Rights. URL: https://www.
siracusainstitute.org/app/the-institute/
de la Сuesta J. L. Criminal Justice System in a
Global World. Annales XLV, # 62, 2013. P. 26.
2
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в ефективному реформуванні
карного права в світі. Однак представники національних груп деяких держав, охоплених тоталітарними режимами, ще довгий
час не мали змоги приймати
участь в її діяльності. Перш за
все, це держави: 1) які втратили
свою незалежність – Білорусь,
Естонія, Латвія, Литва, Україна; 2) які безпосередньо виражали комуністичну або націонал-соціалістичну (нацистську)
політику в своїх державах –
Німеччина, СРСР та ін.; 3) які
хоч і не втратили свою незалежність, однак залишились під істотним впливом комуністичної або націонал-соціалістичної
(нацистської) політики відповідних держав.
Відповідно до цих історичних процесів в ХХ ст. українські землі опинилися в ситуації активних військових дій в
Першу світову війну, що призвело до падіння Австро-Угорської
та Російської імперії. Програш
Української Народної Республіки (1917-1921 рр.) за незалежність призвели до трагічної
втрати державності та військового охоплення більшості українських земель УРСР під повним політичним, економічним
та соціальним контролем СРСР.
Західна частина українських
земель опинилася під контролем утворених за результатами
Першої світової війни – Польщі,
Румунії та Чехословаччини.
Зрозуміло, що в цій ситуації ве-
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сти мову про реальне представництво від України в межах
МАКП не можливо. У ці складні часи формування кримінальної політики та реформування
кримінального права в Україні
відбувалося за акцентованими
на бачення цих держав та часом
їх політичні авторитарні устрої
без можливості приведення їх
до власних національних та історичних цілей, а також світових тенденцій розвитку карного
(кримінального) права.
Відновлення Україною незалежності в останній декаді ХХ ст.
призвело до бурхливого розвитку державних та правових інституцій, прийняття 5 квітня
2001 р. Кримінального кодексу
України (вступив в силу 1 січня 2001 р.). Важливою подією
в об’єднанні фахівців в кримінальному праві в Україні стало
заснування 13 жовтня 2011 р.
відомими професорами, представниками Харківської школи
кримінального права – Василем
Яковичем Тацієм, Вячеславом
Івановичем Борисовим та Володимиром Іллічем Тютюгіним
Громадської організації «Всеукраїнська асоціація кримінального права» (із штаб-квартирою
в м. Харків, вул. Пушкінська,
70, к. 11). Заснування Всеукраїнської асоціації кримінального права (далі – ВАКП)
відбулося під час проведення
Всеукраїнської науково-практичної конференції «10 років
чинності Кримінального кодексу
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нування не обмежувалася здійсненням наукових завдань, але
й здійскювала законодавчий та
консультативний вплив на кримінально-правову політику в
Україні.
Створення ВАКП було пов’язано не тільки із організацією
національної асоціації кримінального права в Україні, але й
великим бажанням приєднатися
до МАКП та, таким чином, відновити не тільки діяльність окремих представників від України, але й створити Українську
національну групу. За ініціативи Голови ВАКП, доктора юридичних наук, професора, академіка Національної академії
наук України та Національної
академії правових наук України – В. Я. Тація; заступника голови ВАКП, доктора юридичних наук, професора, академіка
Національної академії правових
наук України – В. І. Борисова;
члена Харківського місцевого
осередка ВАКП, кандидата юридичних наук, старшого наукового співробітника – М. В. Шепітька – 24 січня 2013 р. було
здійснено звернення до Президента МАКП Хосе Луїса де ла
Куести щодо можливості утворення Української національної
групи на базі ВАКП.
В результаті перемовин з
МАКП та підготовки Статуту
Української національної групи
МАКП 24 березня 2016 р. проведено засідання 10 членів МАКП
від України (проф. Олександр
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України: проблеми застосування, удосконалення та подальшої гармонізації із законодавством
європейських країн» (13-14 жовтня 2011 р.). 23 грудня 2011 р.
було одержано свідоцтво про реєстрацію ВАКП № 3676.
Головою ВАКП став доктор
юридичних наук, професор, академік Національної академії
наук України та Національної
академії правових наук України – В. Я. Тацій; заступником
голови – доктор юридичних
наук, професор, академік Національної академії правових наук
України – В. І. Борисов; відповідальним секретарем – Ю. А. Пономаренко. В цілому було утворено 15 місцевих осередків (в
різні часи їх кількість доходила
до 18), що діяли в окремих регіонах України. Кількість учасників в різні часи існування складала більше 500 членів ВАКП.
Щорічними, починаючи з
2012 р. стали конференції, які
проводилися ВАКП на базі Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого
та Науково-дослідного інституту
вивчення проблем злочинності
імені академіка В. В. Сташиса
(кожного жовтня було проведено до 2019 р. – 8 конференцій).
Одночасно з проведенням даних наукових заходів проводилися Загальні збори ВАКП, на
яких вирішувалися проблеми
розвитку кримінального права
та неурядової організації як такої. При цьому ВАКП за час іс-
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Картка Української Національної
Групи як члена МАКП

Бантишев, проф. Юрій Баулін,
проф. Вячеслав Борисов, проф.
Сергій Денисов, проф. Наталя
Гуторова, др. Іван Михайлов,
проф. Василь Тацій, проф. Євгеній Фесенко, др. Олександр Шамара, др. Михайло Шепітько).
Засідання проходило під головуванням проф. В. Я. Тація, функції секретаря здійснював – др.
М. В. Шепітько. В результаті проведеного засідання були
поставлені питання на порядок
денний: 1) фундація Української національної групи; 2) рекомендації Статуту Української
національної групи МАКП для
оцінки керівництвом МАКП;
3) обрання Президента, Віцепрезидента з наукової координації, Віце-президента із зовнішніх зв’язків, Секретаря та
Frühdruck Kriminalist № 18/2019

Скарбника. В результаті до
МАКП було скеровано необхідний Статут Української національної групи (УНГ) та протокол засідання щодо створюваної
Української національної групи МАКП. Також були обрані:
Президент УНГ МАКП – проф.
Василь Тацій, Віце-президент
з наукової координації – проф.
Вячеслав Борисов, Віце-президент із зовнішніх зв’язків –
проф. Наталя Гуторова, Секретар – др. Михайло Шепітько та
Скарбник – др. Іван Михайлов.
9-10 червня 2017 р. в Парижі
на раді директорів МАКП було
ухвалене рішення про створення
Української національної групи МАКП. На засіданні були
присутні представники УНГ
МАКП на чолі із проф. Наталією
Гуторовою.
31 травня – 1 червня 2019 р.
в Парижі Українська національна група МАКП була представлена доктором юридичних
наук Михайлом Шепітьком.
На цьому засіданні УНГ МАКП
вже звітувала про свої досягнення на рівні із іншими групами. Засідання супровджувалося вирішенням питань щодо
планованого ХХ Конгресу
МАКП в Римі (13-16 листопада
2019 р.), а також плануванням
нового ХХІ Конгресу МАКП та
наукових подій, які мають передувати його проведенню.
Таким чином, фахівці з кримінального права тільки через
100 років змогли подолати істо-
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наук, професора, академіка Національної академії правових
наук України Ю. В. Бауліна.
Одночасно було проведено засідання УНГ МАКП, де відбулися вибори Президента, яким став
також проф. Ю. В. Баулін. Обидва засідання були проведені в межах Міжнародної наукової конференції «Концептуальні
засади нової редакції Кримінального кодексу України»,
яка відбулася в Харкові (17-19
жовтня 2019 р.). Організаторами заходу були Консультативна місія ЄС, Всеукраїнська
асоціація кримінального права, Національний юридичний
університет імені Ярослава
Мудрого та Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса.
ХХ Конгрес МАКП в Римі
(13-16 листопада 2019 р.) –
стане Першим Конгресом для
Української національної групи, який пройде за участі її
представників на рівні із іншими групами, що входять до
МАКП.
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ричну прогалину (викликану тоталітарним впливом різних держав в ХХ ст.) щодо можливості
співпраці із колегами із інших
Національних груп МАКП. Слід
вказати на вийняткову роль
проф. Василя Тація та проф. Вячеслава Борисова на цьому шляху, а також тих індивідуальних
членів МАКП, які виявили бажання об’єднатися в Українську
національну групу. Важливо також відзначити, що утворення УНГ МАКП відбувалося на
базі Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого (Харків, Україна) та
відповідно Харківської школи
кримінального права, яка бере
свій початок як раз від фахівців
кримінального права та професорів (як це було продемонтровано вище), що здійснювали свою
діяльність ще в Імператорському Харківському університеті,
починаючи з XIX ст.
17 жовтня 2019 р. на засіданні Загальних зборів ВАКП було
обрано нового Голову Всеукраїнської асоціації кримінального права – доктора юридичних
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Abstract
This article is devoted to the historical research of development of Austrian
criminal law and influence to Ukrainian criminal law. Author is paid attention to
legislative procedure of Austrian Criminal Code 1852 adoption. Also it was demonstrated historical documents connected with the «life» of Austrian Criminal Code.
Austrian Criminal Code 1852 was the main source of criminal law, one of the means
of combating crime, an important regulator of criminal relations in Galicia and Bukovina as part of the Austrian Empire, and since 1867 – the Austro-Hungarian Monarchy,
as well as in the First Austrian Republic (1918-1938), in the territory of Austria, which
was part of the Third Reich, and in the territory of the independent Austrian Republic,
formed in 1955. This code only addressed substantive criminal law. In spite of the considerable number of acts which were amended, supplemented and operated until 1975.
And because of the same Austrian and Ukrainian history in Galicia and Bukovina (before
the collapse of Austro-Hungarian Monarchy), this article could be interesting to modern thinking researchers.
Key words. Criminal law, Criminal Code, Austrian Criminal Code 1852, history
of criminal law, criminal legislation.

Революція 1848–1849 рр. стала одним із важливих поштовхів для поступового перегляду
положень діючого кримінального законодавства Австрійської імперії та відновлення роботи кодифікаційної комісії над
проектом нового кримінально-

го кодексу. Чинним і надалі залишався кримінальний кодекс
від 3 вересня 1803 р., але вже із
змінами1. Зокрема, до австрійського кримінального кодексу
1803 р. було внесено такі зміни: Розпорядженням міністра
юстиції від 22 травня 1848 р.

Австрійський кримінальний закон про тяжкі злочини, нетяжкі (звичайні) злочини та проступки від 27 травня 1852 р. – 123 роки практичного застосування.
**
Шуп’яна Мар’яна Юріївна – кандидат юридичних наук, асистент кафедри кримінального
права і кримінології Юридичного факультету Львівського національного університету імені
Івана Франка (Україна).
1
Koranyi K. Powszechna historia państwa i prawa. T. 4. Warszawa, 1967. S. 50.
*
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1
Makiłla D. Naworski Z. Historia prawa na
ziemiach polskich. Polska pod zaborami. II
Rzeczpospolita: zarys wykładu. Toruń, 1996.
S. 98.

місія подала імператору новий
проект кримінального кодексу, в основу якого було покладено положення діючого кримінального кодексу 1803 р., з
врахуванням внесених у нього змін. Більшість членів кодифікаційної комісії підтримали
ідею, що новий кодекс повинен
ґрунтуватися на нормах діючого кодексу, з внесенням у нього
необхідних змін та доповнень,
а позиція деяких її членів про
прийняття цілком нового кодексу не знайшла підтримки
комісії. Цей проект було санкціоновано патентом імператора Франца Йосифа І 27 травня
1852 р., як новий кримінальний кодекс для всієї Австрійської імперії – Кримінальний
закон про тяжкі злочини, нетяжкі (звичайні) злочини та
проступки (у історико-правовій науці його ще називають
загальним кримінальним кодексом Франца-Йосифа). Цей
кодекс набрав чинності 1 вересня 1852 р. і, як зазначалося
в патенті імператора, яким він
вводився в дію, “кримінальний закон 1852 р. є новим виданням кримінального закону
про тяжкі злочини та тяжкі поліцейські проступки від 3 вересня 1803 р., з врахуванням
усіх змін та доповнень, внесених законами, виданими після
1803 р., а також він вводить в
дію деякі нові положення”3.
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було скасовано застосування
покарання – биття різками та
палками, як основного, а також додаткового покарання –
виставлення винної особи на
публічний огляд; Імператорським патентом від 17 січня 1850 р. було декриміналізовано самогубство та скасовано
застосування таких покарань:
найтяжчого ув’язнення та роботи на галерах1. Застосування
кримінального кодексу 1803 р.
значно ускладнило прийняття Кримінально-процесуального кодексу від 17 січня 1850 р.
Необхідно зазначити, що кодекс 1850 р. не поширював
своєї дії на територію Галичини. Кримінально-процесуальний кодекс від 17 січня 1850 р.
впроваджував поділ кримінально караних діянь на тяжкі злочини, нетяжкі (звичайні) злочини та проступки. В
той же час чинний кримінальний кодекс 1803 р. зберігав поділ на тяжкі злочини та тяжкі поліцейські проступки, що
спричиняло колізії у застосуванні згаданих норм матеріального та процесуального кримінального права2. Враховуючи
вищенаведені факти, у березні 1850 р. кодифікаційна ко-

Janka K. Das österreichisсhe Strafrecht. Prag,
Wien, Leipzig, 1894. S. 88, 89.

3
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Текст імператорського патенту, яким вводився в дію австрійський кримінальний кодекс 1852 р. (німецькою мовою)1

Österreichischen Strafgesetzbuch vom 27 mai 1852 r. erläutert zur vergleichung mit der bisherigen gesetzgebung. Dritte auflage. Wien, 1860. S. 436.

1
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Військова границя (нім. Militärgrenze,
хорв.Vojna krajina, серб. Војна краjина) —
історичний термін на позначення прикордонної місцевості Австрійської імперії, яка
спочатку відігравала роль оборонної смуги
супроти Османської імперії, згодом переросла у величезну габсбурзьку воєнну про2

первопечатный

Koranyi K. Powszechna historia państwa i
prawa. T. 4. Warszawa, 1967. S. 288, 289.
1

де регулювання питань матеріального кримінального права
відбувалось відповідно до положень військового кримінального права, зокрема Австрійського військового кримінального кодексу від 15 січня 1855 р.
У 1878 р. був прийнятий угорський кримінальний кодекс,
у зв’язку з чим австрійський
кримінальний кодекс 1852 р.
на території Угорського королівства втратив свою чинність.
Для Боснії та Герцеговини,
яка була приєднана до АвстроУгорської монархії у 1878 р.,
був виданий окремий кодекс
від 26 червня 1881 р., що набрав чинності 1 вересня 1881 р.
Цей кодекс ґрунтувався на положеннях австрійського військового кримінального кодексу від 15 січня 1855 р., а саме
на тих нормах, які регулювали
питання загальних злочинів та
проступків3.
Кримінальний кодекс 1852 р.
було оприлюднено у Загальному віснику законів та розпоряджень Австрійської імперії
німецькою мовою та всіма крайовими мовами, якими, згідно
з Патентом імператора від
4 березня 1849 р., виходив цей
вісник. У історико-правовій
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Ще одним важливим поштовхом до прийняття кримінального кодексу 1852 р. був
Імператорський патент від
31 грудня 1851 р., яким були визначені принципи законотворчої діяльності в Австрійській
імперії. Згідно з положеннями цього патенту, кримінальний закон про злочини та тяжкі поліцейські проступки від
3 вересня 1803 р. повинен був
регулювати кримінально-правові відносини на всій території Австрійської імперії, яка
значно розширилась порівняно
з 1803 р., що було неможливим
без його перегляду. Новий кримінальний кодекс діяв не лише
там, де раніше був чинним кримінальний кодекс 1803 р., а й
у тих краях Австрійської імперії, де він не діяв: в Угорському королівстві, Хорватському
королівстві, королівстві Славонії, Великому князівстві Семигородському (Трансільванському), Великому князівстві Краківському, Сербському воєводстві, а також на землях колишнього Темешварського банату1.
Кримінальний кодекс 1852 р.
не поширював своєї дії на території Військової Границі2,

вінцію (нім.Kriegsprovinz). Це повністю мілітаризована провінція, яка простягалася від
Адріатики до Карпат, найзахіднішу і найдавнішу частину якої утворювала територія
Хорватського та Славонського королівств.
Bardach J., Senkowska-Gluck M. Historia
państwa i prawa Polski. T. 3. Od rozbiorów do
uwłaszczenia. Warszawa, 1981. S. 116.
3
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літературі немає одностайної
думки щодо того, який з усіх цих
текстів був автентичним. Відповідно до § 1 згаданого імператорського патенту тексти законів
та розпоряджень, опубліковані крайовими мовами, прирівнювалися до текстів, опублікованих німецькою мовою, і мали
автентичний характер1. Проте,
27 грудня 1852 р. імператор видав патент, який скасовував
це положення. Відповідно до
§ 2 цього патенту з 1 січня
1853 р. автентичними були тексти законів та розпоряджень,
що публікувалися у Загальному віснику законів та розпоряджень Австрійської імперії,
німецькою мовою2. У зв’язку
з цим виникає питання, чи застосовувалася ця норма стосовно законів, опублікованих до
1 січня 1853 р. Як видається,
відповідь на це питання була у
Розпорядженні міністра юстиції від 19 березня 1853 р. Відповідно до положень цього розпорядження, норми § 2 патенту
імператора від 27 грудня 1852 р.
1
Kaiserliches Patent vom 4 märz 1849 r., wodurch die einführung eines allgemeinen ReichsGesetz und Regierungsblatt, sowie der Landes
Gesetz und Regierungsblätter angeordnet wird //
Allgemeines Reichs-Gesetz- und Regierungsblatt für das Kaiserthum Österreich. Wien, 1850.
S. II.

Patent cesarski o zmianach w urządzeniu dziennika, praw państwa i rządu, tudzież dzienników praw krajowych i rządowych z dnia
27 grudnia 1852 r. // Powszechny dziennik
praw państwa i rządu dla cesarstwa austryackiego. Oddział drugi. Wiedeń, 1852. S. 1143.
2
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застосовувалися до законів та
розпоряджень, опублікованих
у Загальному віснику законів та
розпоряджень Австрійської імперії до 1 січня 1853 р.3. З наведених вище законодавчих норм,
можемо зробити висновок, що
єдиним автентичним текстом
кримінального кодексу 1852 р.
був текст цього кодексу, опублікований німецькою мовою
у Загальному віснику законів
та розпоряджень Австрійської
імперії.
Незважаючи на те, що кримінальний закон про тяжкі злочини, нетяжкі (звичайні) злочини
та проступки 1852 р. був доповненою редакцією кримінального кодексу 1803 р., все ж він
відрізнявся від нього і за зовнішньою структурою (Таблиця 1)
і за змістом (Таблиця 2).
Що ж до питання кримінально-процесуального права,
то необхідно зазначити, що до
1853 р. вони регулювались нормами кримінального кодексу
1803 р. та кримінально-процесуального кодексу від 17 січня
1850 р., з 1853 р. до 1873 р. –
законом про кримінальне судочинство від 29 липня 1853 р.,
а з 1873 р. до 1918 р. – нормами
Verordung des Justizministeriums vom
19 märz 1853 r., wirksam für den gangen umfang des reiches, wodurch in Folge Allerhöchster Entschliepung vom 16 märz 1853 r. der
§ 2 des Allerhöchsten patents vom 27 december
1852 auch auf die schon früher im Reichs-Gesetzblatte erschienenen gesetze und verordnungen ausgedehnt wird // Reichs-Gesetz-Blatt für
das Kaiserthum Österreich. Wien, 1853. S. 257.
3
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Кримінальний кодекс 1852 р.

Містив норми процесуального та матеріального кримінального права

Містив лише норми матеріального
кримінального права

Складався з двох частин, нумерація
статей в яких розпочиналася з § 1
(Ч.І (§ 1– 557); Ч.ІІ (§ 1–459))

Складався з двох частин, нумерація
статей в яких була спільна, тобто не
розпочиналась з § 1 (§ 1–532)

Містив значну кількість наукових
дефініцій

Не містив значної кількості наукових
дефініцій

Містив вступну частину, яка мала назву “Про предмет регулювання даного
закону”

Не містив вступної частини

первопечатный

Кримінальний кодекс 1803 р.
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Таблиця 1
Відмінності кримінального кодексу 1803 р. та кримінального кодексу
1852 р. щодо структури1

Таблиця 2
Відмінності у змісті кримінального кодексу 1803 р. та кримінального
кодексу 1852 р. були такими2
Кримінальний кодекс 1803 р.

Кримінальний кодекс 1852 р.

Усі кримінально-карані діяння поділяв на тяжкі злочини та тяжкі поліцейські проступки

Запроваджував новий поділ кримінально-караних діянь на тяжкі злочини, нетяжкі (звичайні) злочини та
проступки

Необхідна оборона виключала злочинність діяння лише у випадку скоєння
вбивства (§ 127 Ч.ІІ)

Необхідна оборона була обставиною,
що виключала злочинність діяння у
випадку скоєння будь-якого кримінально караного діяння (§ 2 “є”)

Передбачав такі посилення ув’язнення та арешту: громадські роботи, як
посилення ув’язнення та виставлення
винної особи на публічний огляд, як
посилення арешту (§ 17 Ч.І, 18 Ч.ІІ)

Скасував такі посилення ув’язнення
та арешту, передбачені нормами: громадські роботи, як посилення ув’язнення та виставлення винної особи на
публічний огляд, як посилення арешту (§ 21, 255)

Не містив норм, які передбачали відповідальність за кримінально – карані
діяння вчиненні за допомогою друкованих засобів

Був доповнений нормами про кримінально – карані діяння, вчинені за допомогою друкованих засобів (§ 7, 10,
28, 29, 35, 251, 252)

Передбачав смертну кару за підробку
державних цінних паперів, що вважалися монетами та за повторний підпал

Скасував смертну кару за підробку
державних цінних паперів, що вважалися монетами та за повторний підпал

Стебельський П. Австрийське карне право. Після викладу проф. П. Стебельського.
1902/1903. Львів, 1903. C. 37, 38.
1

Bojarski A. Prawo karne. Wykłady uniwersyteckie prof. Bojarskiego. Część ogólna ustawy karnej
austrjackej. Kraków, 1880. S. 240, 241.
2
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Продовження таблиці 2
Кримінальний кодекс 1803 р.

Кримінальний кодекс 1852 р.

Не передбачав за вчинення наступних
діянь: образу членів імператорського
дому, насильницькі дії проти зборів,
зібраних владою в громадських справах, проти суду або проти іншої державної влади, насильницькі дії проти юридично визнаних корпорацій або
проти зборів, що відбуваються за підтримки або під контролем державної
влади.
Водночас передбачав відповідальність за повернення вигнаної особи
(§ 82 Ч.І)

Криміналізував такі суспільно-небезпечні діяння: образа членів імператорського дому (§ 64), насильницькі дії проти зборів, зібраних владою в
громадських справах, проти суду або
проти іншої державної влади (§ 76),
насильницькі дії проти юридично визнаних корпорацій або проти зборів,
що відбуваються за підтримки або під
контролем державної влади (§ 78).
Водночас декриміналізував таке суспільно-небезпечне діяння як повернення вигнаної особи (§ 82 Ч.І кримінального кодексу 1803 р.)

кримінально-процесуального
кодексу від 23 травня 1873 р.
Необхідно також зазначити, що до 1873 р. розгляд справ
про нетяжкі (звичайні) злочини та проступки був віднесений
до компетенції органів поліції,
а про тяжкі злочини – до юрисдикції суду. У 1873 р. було прийнято новий кримінально-процесуальний кодекс, який відніс
розгляд справ про тяжкі злочини, нетяжкі (звичайні) злочини
і проступки до юрисдикції суду.
Отже, проаналізувавши вищенаведені факти, можемо зробити висновок, що основним
джерелом кримінального кодексу 1852 р. були положення
кодексу 1803 р., в основу якого було покладено норми кримінального кодексу для Західної
Галичини 1797 р. та практика
його застосування на території Західної та Східної Галичини. Однак, “вихідним пунктом”
праці кодифікаційної комісії
над текстом кримінального коFrühdruck Kriminalist № 18/2019

дексу 1797 р. були положення
кримінального кодексу Йосифа ІІ з 1786 р., і основна дискусія серед членів цієї комісії
була не про необхідність розроблення нового кримінального
кодексу, а про те, які зміни необхідно внести у текст кодексу 1786 р., щоб привести його
у відповідність до соціальноекономічного і політичного розвитку тогочасного суспільства
та держави1. Саме така позиція
всіх наступних кодифікаційних
комісій і була основною тенденцією розвитку австрійського
кримінального законодавства
у період ХVІІІ–ХІХ ст., яке потребувало ґрунтовних змін відповідно до нових економічних, політичних та соціальних
відносин.
Аналізуючи основні положення кримінального кодексу
Salmonowicz S. Prawo karne oświeconego
absolutyzmu. Z dziejów kodyfikacji karnych
przełomu XVIII–XIX w. Toruń, 1966. S.114,
115.
1
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Jaworski I. Zarys powszechnej historii
państwa i prawa: historia ustroju i źródeł. Warszawa, 1966. S. 117.
1

го, заковування в кайдани при
тяжкому ув’язненні другого
рівня. Зазначений закон також
вніс суттєві зміни в законодавчі норми щодо регулювання питання правових наслідків притягнення особи до кримінальної
відповідальності2.
Що ж стосується спеціальних кримінальних законів, то
залежно від того, чи вони були
видані до прийняття кримінального кодексу 1852 р. чи після, їх
можна поділити на дві групи:
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1852 р., варто зупинитися також
і на характеристиці законодавчих актів, які вносили зміни
та доповнення до нього. Окрім
Кримінального закону про тяжкі злочини, нетяжкі (звичайні)
злочини та проступки 1852 р.
питання матеріального кримінального права в Австрійській
імперії, а з 1867 р. в АвстроУгорській монархії, регулювалось значною кількістю законодавчих актів, які або вносили
в нього зміни або доповнювали
його новими кримінально-правовими нормами. Усі ці закони
можна поділити на дві групи:
перша група – це закони, які регулювали питання призначення
покарань, а друга – це спеціальні кримінальні закони, які встановлювали відповідальність за
кримінально карані діяння, що
не були передбачені кримінальним кодексом 1852 р.1.
До першої групи належав Закон про правові наслідки засудження особи за вчинення кримінально-караного діяння та
про скасування використання кайданів від 15 листопада
1867 р. (в історико-правовій літературі даний закон відомий як
закон про внесення змін до кримінального кодексу 1852 р.).
Цим законом скасовувалося: застосування покарання у вигляді
побиття різками або палками,
як основного і як додатково-

— Спеціальні кримінальні закони, видані до прийняття кримінального кодексу 1852 р.:
1) Патент імператора від 21
травня 1805 р. про проступки,
пов’язані із порушенням правил запобігання поширенню
чуми;
2) Патент імператора від 18 січня 1818 р. про заборону володіння та носіння зброї,
здатної спричинити смерть
людини;
3) Патент імператора від 19 жовтня 1846 р. про охорону літературної та артистичної
власності;
4) Загальний регламент морської санітарної служби від
13 грудня 1851 р., що встановлював відповідальність
Gesetz vom 15 nowember 1867 r. wodurch
mehrere bestimmungen des allgemeinen Strafgesetzes und anderer damit im zusammenhange
stehenden anordnungen abgeändert werden //
Reichs-Gesetz-Blatt für das Kaiserthum Österreich. Wien, 1867. S. 371–374.
2
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за проступки, пов’язані з недотриманням правил запобігання поширенню чуми та
жовтої гарячки на морських
суднах.
— Спеціальні кримінальні закони, видані після прийняття
кримінального кодексу 1852 р.:
1) Патент імператора від 24 жовтня 1852 р. про відповідальність за недотримання правил виготовлення, торгівлі,
володіння та носіння зброї та
предметів амуніції ;
2) Військовий кримінальний кодекс від 15 січня 1855 р.;
3) Закон про охорону особистої свободи від 27 жовтня
1862 р.;
4) Закон про недоторканність
помешкання від 27 жовтня
1862 р.;
5) Закон про видавничу справу від 17 грудня 1862 р.,
який встановлював правила здійснення видавничої
діяльності, а також містив
норми про покарання, що застосовувались у випадку їх
недотримання1;
6) Закон про внесення змін до
кримінального кодексу від
17 грудня 1862 р. Цим законом було внесено зміни в
об’єктивну сторону таких
тяжких злочинів: державної
зради – § 58 кримінального
кодексу (до діянь, що станоKrzymuski E. Wykład prawa karnego ze
stanowiska nauki і prawa austryackiego.
Kraków, 1901. S. 117, 118.
1
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вили об’єктивну сторону цього тяжкого злочину, додано
також діяння, метою яких
була насильна зміна конституції) та загрозу громадському спокою – § 65 кримінального кодексу (до діянь, що
становили об’єктивну сторону цього тяжкого злочину додано також вираження
презирства або ненависті до
конституції). Цей закон відніс образу честі (§ 487 кримінального кодексу) до злочинів приватноправового
характеру, справи про які
порушувалися з ініціативи
потерпілої особи чи з ініціативи компетентних органів
державної влади. Згаданим
законом було криміналізовано такі суспільно-небезпечні
діяння: 1) підкуп виборців;
2) розголошення до встановленого терміну за допомогою
друкованого засобу обвинувального акту прокурора у
кримінальній справі; 3) поширення чуток, після публікацій в друкованих засобах
обвинувального акту прокурора у кримінальній справі, про правдивість зібраних
у кримінальній справі доказів, коли така справа ще розглядається судом, розголошення своїх припущень про
те, чим може закінчитись
судовий розгляд цієї кримінальної справи; 4) розголошення за допомогою друкованого засобу військової
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Gesetz vom 17 december 1862 r. betreffend
einige ergänzungen des allgemeinen und des
militär strafgesetzbuch // Reichs-Gesetz-Blatt
für das Kaiserthum Österreich. Wien, 1863.
s. 161–163.
1

13) Закон про виконання покарання ув’язнення в одиночній камері та створення комісії з нагляду за дотриманням
виконання норм цього закону від 1 квітня 1872 р.;
14) Закон про боротьбу з неробами та волоцюгами від 10
травня 1873 р., яким врегульовувалися питання застосування поліційного нагляду;
15) Закон про затримання п’яних від 19 липня 1877 р.
(цей закон поширював свою
дію лише на територію Галичини та Буковини);
16) Закон про застосування засобів дезинфекції при транспортуванні великої рогатої
худоби від 19 липня 1879 р. ;
17) Закон про запобігання заразливим хворобам великої
рогатої худоби та знищення
хворих тварин від 29 лютого
1880 р.;
18) Закон про запобігання чуми
у великої рогатої худоби та
знищення хворих тварин від
29 лютого 1880 р.;
19) Закон про виробництво і продаж напоїв, подібних до вина,
від 21 червня 1880 р.;
20) Закон про неправомірну процедуру укладення кредитних
зобов’язань від 28 травня
1881 р.;
21) Закон про відповідальність за
перешкоджання примусовому виконанню кредитних зобов’язань та зобов’язань щодо
арештованого чи наданого
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таємниці, якщо винна особа
могла передбачити, що цим
заподіє шкоду державі, викличе небезпеку для неї, або
ж розголошення даної інформації було заборонене розпорядженням міністра юстиції, а дане діяння не містило
ознак складу злочину “шпигунство” (§ 67 кримінального кодексу)1;
7) Закон про відповідальність міністрів від 25 липня 1867 р.;
8) Закон про регулювання процедури створення товариств
від 15 листопада 1867 р.;
9) Закон про реалізацію права
на зібрання від 15 листопада
1867 р.;
10) Закон про тимчасове призупинення дії деяких конституційних прав від 5 травня
1869 р., § 9 якого передбачав
відповідальність за недотримання розпоряджень органів
влади, виданих під час такого призупинення ;
11) Закон про охорону таємниці листування від 6 квітня
1870 р.;
12) Закон про охорону конкуренції (у історико-правовій літературі його ще називають
законом про заборону зловживання правом на укладення коаліцій) від 7 квітня
1870 р.;
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державою у користування
майна від 25 травня 1883 р.;
22) Закон про промислових інспекторів від 17 червня 1883 р.;
23) Закон про прийнятність
утримання у виправному будинку та будинку примусової
праці від 24 травня 1885 р.;
24) Закон про створення будинків примусової праці
та виправних будинків від
24 травня 1885 р.;
25) Закон про неправомірне використання вибухових речовин від 27 травня 1885 р.;
26) Закон про продовження дії
привілеїв австро-угорського
банку від 21 травня 1887 р.;
27) Закон про охорону телеграфних кабелів, що знаходяться під морем, від 30 березня 1888 р.;
28) Закон про введення в дію нового закону про військову
службу від 11 квітня 1889 р.;
29) Закон про наслідки невиконання наказу про призов до
війська від 28 червня 1890 р.;
30) Закон про охорону фабричних марок (товарних знаків)
від 6 січня 1890 р.;
31) Закон про авторське право
на літературні твори, твори
мистецтва та фотографії від
26 грудня 1895 р.;
32) Закон про торгівлю продуктами харчування та іншими
пов’язаними з ними товарами від 16 січня 1896 р.;
33) Закон про особисті безпосередні податки від 25 жовтня
1896 р.;
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34) Закон про охорону винаходів від 11 січня 1897 р.;
35) Закон про заборону неправомірного та ненадійного здійснення еміграційного промислу від 21 січня 1897 р.;
36) Закон про внесення змін до
закону про діяльність бірж
від 4 січня 1903 р.1;
37) Договори Австрійської імперії з іншими державами про
видачу злочинців. Договори
були укладені з такими державами: Іспанія, Франція,
Чорногорія, Німецька імперія, Бельгія, Нідерланди, Російська імперія, Швейцарія,
Швеція, Норвегія, Туреччина, Велика Британія, Італія2.
Однак, кримінальний кодекс
1852 р., що був зреформованим
перевиданням кримінального
кодексу 1803 р., на думку багатьох учених та правників, не
відповідав вимогам нових соціально-економічних та політичних відносин другої половини
ХІХ ст. Проте, не зважаючи на
це, тогочасна влада не вбачала потреби у прийнятті цілком
нового кримінального кодексу.
Прийняття нового кримінального кодексу вимагало б скасування кримінального кодексу 1852 р., що було неможливо
Krzymuski E. Wykład prawa karnego ze
stanowiska nauki і prawa austryackiego. Т. 1.
Kraków, 1901. S. 119-122.
1

Dodatek do powszechnej księgi ustaw
karnych (kodeksu karnego) z dnia 27 maja
1852 r. Kraków, 1880. S. 83–140.
2
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Тейлор А. Дж. П. Габсбурзька монархія
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нання, що дійсного “прогресу” в сфері кримінального права можна буде досягти тільки
після “розриву” з традиціями
давніх кодексів і прийняття
цілком нового кримінального
кодексу. Також зростало невдоволення юристів, які вимагали
скасування смертної кари, лібералізації норм про кримінальну
відповідальність неповнолітніх
та скасування норми про застосування статей кримінального
кодексу за аналогією.
У зв’язку з цим імператор
16 лютого 1861 р. видав Патент
про створення комісії та початок розробки нового кримінального кодексу. Однак до прийняття нового кримінального кодексу так і не дійшло, праця над
ним зупинилась на рівні законопроектів. Починаючи з 1863 р.
(проект Ф. Гиє) і до 1905 р. (проект Х. Хегеля) було запропоновано більше 10 варіантів нового
кримінального кодексу (наприклад, у 1867, 1869, 1870,
1874, 1881, 1889, 1891, 1897,
1902 рр.)3.
Усі ці законопроекти за часом
їх розроблення можна поділити
на дві групи:
До першої групи належали
три найстарші проекти, а саме:
1) законопроект 1863 р., розроблений професором Ф. Гиє,
який викладав кримінальне
право на юридичному факультеті Віденського університету;
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в умовах панування в Австрійській імперії у 1849–1860 рр.
неоабсолютизму. Неоабсолютизм був періодом відновлення
абсолютної влади імператора,
загострення національних відносин, відсутності загальнодержавного представницького органу та конституції. Це була
реакція консервативно налаштованих правлячих кіл на перші спроби втілення в життя
ліберально-демократичних реформ, пов’язаних з революцією
1848 р.1. Тому зреформоване перевидання кримінального кодексу 1803 р. (тобто кримінальний кодекс 1852 р.) тогочасна
влада вважала завданням, виконання якого вимагало менше часу, ніж прийняття нового
кодексу, а по-друге, вона хотіла зберегти кодекс 1803 р., як
“діло, яке було натхненне духом більшого консерватизму”2.
Хоч від часу прийняття австрійський кримінальний кодекс 1852 р. зазнав багатьох
змін та доповнень, все ж цього було не достатньо для того,
щоб він відповідав вимогам тогочасного розвитку правової науки та суспільних відносин.
З кожним днем в Австрійській
імперії формувалось переко-

Jaworski I. Zarys powszechnej historii
państwa i prawa. Warszawa, 1962. S. 330, 331.
3
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2) законопроект 1867 р., поданий міністерством юстиції (ще
його називали урядовим). Цей
законопроект був розроблений
комісією скликаною урядом для
обговорення попереднього проекту; 3) законопроект 1870 р.,
розроблений комісією палати депутатів австрійського парламенту, який ґрунтувався на двох попередніх законопроектах. Ці
законопроекти характеризувалися тим, що їх норми врегульовували лише питання пов’язані
з тяжкими злочинами та проступками. Питання, пов’язані зі нетяжкими (звичайними)
злочинами, врегульовувались
нормами кримінального кодексу 1852 р. аж до прийняття поліційного кримінального кодексу. Ці законопроекти не були
розглянуті на пленарних засіданнях нижньої палати австрійського парламенту (палати депутатів) та не були взяті за взірець
для наступних законопроектів1.
До другої групи належали вісім нових законопроектів: 1) законопроект 1874 р., внесений
до парламенту тогочасним міністром юстиції Юліушем Глассером. Цей законопроект складався з 514 статей, які були
поділені на три розділи: 1. Загальні положення. 2. Про тяжкі злочини та проступки. 3. Про
злочини. За основу цього проекту було взято німецький криміPłaza S. Historia prawa w Polsce na tle
porównawczym. Cz. 3: Okres międzywojenny.
Kraków, 2001. S. 332.
1
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нальний кодекс 1871 р. Для обговорення цього законопроекту
палатою депутатів 17 листопада 1874 р. була скликана комісія
на чолі з відомим криміналістом
і екс-міністром юстиції Едуардом Хербстом; 2) законопроект
1877 р., який був результатом
діяльності вищезгаданої комісії. У історико-правовій літературі його ще називають факультетським. Цей законопроект
передбачав скасування смертної кари. Згадані законопроекти стали основою для подальших п’яти законопроектів, які
в історико-правовій літературі
прийнято позначати римськими
цифрами ІІІ–VІІ. Це, зокрема:
1) ІІІ законопроект від 14 листопада 1881 р.; 2) ІV законопроект
від 11 квітня 1889 р.; 3) V законопроект від 2 грудня 1889 р.
Він був розроблений комісією,
скликаною для обговорення попереднього законопроекту; 4) VІ
законопроект 1891 р. Цей законопроект був розроблений
урядом з врахуванням деяких
змін, запропонованих комісією
при обговоренні законопроекту 1889 р.; 5) VІІ законопроект
1893 р. Він був результатом діяльності комісії, скликаної для
обговорення VI законопроекту.
Жоден з цих законопроектів не
був включений в порядок денний
пленарного засідання палати депутатів. Працю над наступним
законопроектом було розпочато у 1902 р. Поданий на розгляд
парламенту, він був відхилений
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Krzymuski E. O najnowszym projekcie
kodeksu karnego austryackiego. Kraków, 1890.
S. 13, 14.
1

ни австрійський кримінальний
кодекс 1852 р. діяв до введення
там в дію у 1936 р. румунського
кримінального кодексу3.
Щодо чинності цього кодексу в самій Австрії, то необхідно
зазначити, що після Першої світової війни австрійським парламентом було затверджено концепцію прийняття спільного
кримінального кодексу для Австрії та Німеччини. Кодифікаційною комісією було розроблено два законопроекти: перший
у 1925 р. та другий у 1927 р. Ці
законопроекти були подані на
розгляд парламентів обох держав. Однак праця над спільним кодексом була зупинена
у зв’язку із політичною ситуацією у Німеччині, де у 1933 р.
до влади прийшов Адольф Гітлер. Він повністю знівелював
роль парламенту, як законодавчого органу, а сам вважав
ці законопроекти занадто ліберальними, тому їх прийняття
стало неможливим. У 1938 р.
Австрія увійшла до складу Третього Рейху, і праця над реформуванням австрійського кримінального права була повністю
зупинена. Проте, певна відокремленість австрійського
кримінального права зберігалась. На території Австрії продовжував діяти кримінальний
кодекс 1852 р., але зі змінами,
внесеними німецьким законодавством. Новий етап у розробці
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та відправлений на доопрацювання. У 1909 р. доопрацьований
проект було подано на повторний
розгляд парламенту, але він знову був відхилений та відправлений на доопрацювання. У 1912 р.
повторно доопрацьований проект
було подано на розгляд австрійського парламенту, однак роботу
над ним перервала Перша світова
війна. Проте до кардинальної реформи австрійського кримінального права так і не дійшло. Як
відзначають сучасні дослідники,
матеріальне кримінальне право
у 1848–1918 рр. зазнало мінімальних змін1.
Кримінальний закон про тяжкі злочини, нетяжкі (звичайні)
злочини та проступки 1852 р.
був чинним у Галичині і Буковині в період їхнього перебування у складі Австрії та АвстроУгорщини. Після припинення
існування Австро-Угорської монархії у 1918 р. цей кодекс був
основним кримінальним законом в Західноукраїнській Народній Республіці впродовж листопада 1918 р. – липня 1919 р.,
а відтак після приєднання Західної України до складу Польщі у
1921 р. кримінальний кодекс
1852 р. застосовувався у Галичині до 1932 р. аж до введення там
у дію польського кримінального
кодексу2. А на території Букови-

Терлюк І. Я. Історія держави і права України: навч. посіб. Київ: Атіка, 2011. C. 740.
3
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австрійського кримінального
кодексу розпочався у 1960 р.,
коли було подано на розгляд
парламенту перший законопроект, і тривав до 1974 р. У
цей період було розроблено 6 законопроектів – 1960 р., 1962 р.,
1964 р., 1966 р., 1968 р., 1971 р.
Проект кодексу, розроблений у
1971 р., було подано урядом на
розгляд парламенту в листопаді
1971 р. 29 листопада 1973 р. цей
проект було схвалено нижньою
палатою парламенту – Національними зборами, проте верхня палата – Федеральна рада
– наклала вето на це рішення.
23 січня 1974 р. більшістю голосів депутатів Національних зборів вето було подолане і новий
кримінальний кодекс Австрії
було прийнято. Цей кодекс вступив у дію 1 січня 1975 р.1. Отже,
з моменту прийняття цього кодексу, після 123 років дії, кримінальний кодекс 1852 р. втратив свою чинність.

Як висновок варто зазначити, що, австрійський кримінальний кодекс 1852 р. був основним
джерелом кримінального права,
одним із засобів протидії злочинності, важливим регулятором
кримінально-правових відносин
у Галичині і Буковині як складової Австрійської імперії, а з
1867 р. – Австро-Угорської монархії, а також в Першій Австрійській республіці (1918–
1938 рр.), на території Австрії,
яка була у складі Третього Рейху, і на території незалежної Австрійської республіки, утвореної
у 1955 р. Цей кодекс врегульовував лише питання матеріального кримінального права. Незважаючи на значну кількість
актів, якими у нього вносились
зміни та доповнення, він діяв аж
до 1975 р. Цей факт пояснюється не досконалістю норм цього
кодексу, а лише відсутністю волі
правлячої верхівки до прийняття нового кодексу.
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Abstract
This article is devoted to famous specialist in the sphere of criminal law, criminal policy and criminology – Julius Vargha. Author demonstrates Julius Vargha as
Habil. Doctor of Law, Professor of International Law and Philosophy of Law Department, Criminal Law and Criminal Procedure Law Department at Karl-Franzen-University of Graz, founder of sociological criminology, sociological researcher («Die
Abschaffung der Strafknechtschaft», 1896, 1897; «Die Verteidigung in Strafsachen,
historisch und dogmatisch dargestellt», 1879) and knight of royal Order of Vasa. His
biography is illustrated historical development of criminal law and criminology in
Austria and Europe.
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Юлиус Варга1 родился 4 июня
1841 года в г. Буда, Венгрия.
Став сиротой в раннем возрасте, переехал к родственникам
в Линц, а позднее – в Нойхауз2
в Богемии. Там же окончил гимназию и в зимнем семестре 1860 г.
приступил к юридическому обучению в Праге, где сдал государственный экзамен по истории и
праву. В летнем семестре 1863 г.

окончил обучение в Граце, где в
1866 г. получил степень доктора.
Затем жил в Пеште и в Вене, где
готовился к своей хабилитации,
которую «надеялся реализовать»
«на стороне» Вальберга3 еще в
1869 г. Тем не менее, пришел
к выводу, что все еще не созрел
для нее. Поэтому принял решение исправить этот недостаток,
путешествуя по Италии, Швей-

Юлиус Варга.
Пробст Карлхайнц – магистр социальных и экономических наук, доктор политологии,
доктор права, университетский профессор в отставке (Австрия).
1
Перевод статьи осуществил Сергей Игоревич Нежурбида – доктор юридических наук, доцент, руководитель патронатной службы аппарата Черновицкой областной государственной
администрации.
2
Переводчик: сегодня – Йиндржихув-Градец, город на юге Чехии.
3
Переводчик: Вильгельм Эмиль Вальберг (Wilhelm Emil Wahlberg; 4.07.1824 - 31.01.1901) –
австрийский юрист-криминалист.
*

**
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Переводчик: Карл Иосиф Антон Миттермайер (Carl Joseph Anton Mittermaier;
5.08.1787 – 28.08.1867) – немецкий юрист,
журналист и политик.
3
Переводчик: Лицей Данте (сегодня – Итальянское государственное образовательное
учреждение среднего образования «Флорентийский Государственный Классический
Лицей имени Данте) – знаменитая флорентийская школа, специализирующаяся на изучении гуманитарных предметов.
4
Переводчик: Алоис фон Бринц (Alois von
Brinz; 25.02.1820 – 13.09.1887) – немецкий
юрист, правовед и политик.
2
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1
Переводчик: Мартино Бельтрани Скалиа (Martino Beltrani Scalia; 15.02.1828 –
11.02.1909) – политик и эксперт по итальянским тюрьмам.
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царии, Франции и Германии. Несколько лет провел в Италии, где
итальянское министерство образования предоставило ему право
«исключительно широкого пользования государственными библиотеками». Дружба с королевским тюремным смотрителем,
рыцарем Бельтрани Скалиа1 (редактором Rivista di discipline carcerarie), «близким знакомым
Миттермайера»2, позволила ему
хорошо понять итальянское тюремное дело. При этом он также
проявлял «глубокий интерес» к
итальянской тюремной статистике. Некоторое время Варга читал
лекции «в одном из самых престижных лицеев Италии» – лицее Данте во Флоренции3.
Он отказался вступить на австрийскую судебную службу из
принципиальных соображений,
поскольку, как указывал его
прежний учитель Бринц4, сочетание теории и практики приво-

дит к посредственности. Варга
предпочел остаться теоретиком.
Помимо этого, как он писал сам,
прежние «австрийские учреждения юстиции, а особенно его
уголовная практика инквизиционного процесса, совсем недавно отмененного, для истинной юридической профессии
малопривлекательны»5.
Варга хабилитировался в Граце за несколько месяцев до Франца фон Листа. На заседании профессорской коллегии 13 марта
1875 г. были обсуждены две хабилитационные диссертации,
представленные Варга: «Защита
в ходе досудебного производства
в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом Австрии от
23 мая 1873 года» и «Незаконное
5
Приказ Министерства по делам культуры и образования (далее – ПМКО) № 8509
за 1875 год (автобиографичеcкий очерк
Варга).
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завладение движимым имуществом (критические аспекты проекта австрийского уголовного
закона). Варга был утвержден
к защите 23 апреля. Как защита, так и пробная лекция, прочитанная 7 мая, были в целом
удовлетворительными. В тот же
день принято решение о хабилитации соискателя, получившее подтверждение министра по
делам культуры и образования
26 июня того же года1. В 1876
г. Варга, как и фон Листу, была
предоставлена ежегодная субвенция в размере 600 флоринов
в знак признания успешности
учебной деятельности2. В период
своего лекторства Варга написал
объемный труд «Защита в уголовных делах»3, имевший большое значение после введения нового Уголовно-процессуального
кодекса 1873 г. и содержащий
исчерпывающее догматическое,
а также историческое изложение
этого вопроса.
Благодаря этому Варга стал
известным в Австрии и за рубежом, в связи с чем факультет
в 1880/81 учебном году обратился в министерство с прошением
об увеличении ему жалования.
Прошение содержало приложение, инициированное Карлом
Гроссом (представитель кано1

Там же.

2

ПМКО № 17784 за 1880 г.

Переводчик: Vargha, Julius (1879). Die Verteidigung in Strafsachen, historisch und dogmatisch dargestellt. Wien: Manz’che k.k. HofVerlag und Univ. Buchhandlung.
3
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нического права)4 и Шютце5,
в котором на витиеватом языке было изложено представление Варга на должность экстраординарного профессора. В этом
приложении говорилось, что
«профессорская коллегия, принимая во внимание писательские
достижения и педагогическую
деятельность на протяжении 10
семестров приват-доцента, доктора наук Юлиуса Варга, о его
назначении на должность профессора уголовного права будет
ходатайствовать в и.к. Министерство, если у здешнего факультета будет в этом потребность.
Переводчик: Карл Гросс (Karl Gross;
26.7.1837 – 10.02.1906) – юрист, профессор
канонического права Венского университета, декан факультета 1891/92.

4

5
Переводчик: Теодор Райнгольд Шютце
(Theodor Reinhold Schütze; 12.01.1827 –
16.12.1897) – германский юрист и криминалист, работавший также в Дании и Австро-Венгрии, профессор в Копенгагене, Киле и Граце.
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ПМКО № 17784 за 1880 год (письмо от факультета, датированное 17 июня 1880 г.).
Уже в письме декана от 13 марта того же
года было отмечено о повышении жалования Варга и Гумпловица до 800 флоринов,
что обоим «по крайней мере достаточно,
ибо столько обычно требуется при занятии
должности экстраординарного профессора».

ПМКО № 16755 за 1882 г. В отличие от квалификации Штреймайером Нойбауера как
специалиста «второго ранга» (VA MCU Zl
7309 ex 1876), Нойбауер упоминается в указе о выходе на пенсию в величайшем уважении как «украшение университета и как
образец почетного человека и достойного
учителя». Нойбауер подал заявление о выходе на пенсию в возрасте 66 лет из-за проблем со зрением. Подчеркивается его избрание членом учредительного Национального
собрания во Франкфурте в 1848 г. После
ухода в отставку Нойбауер удостоен звания
правительственного советника.

2

Переводчик: Зигмунд Конрад фон Айбезфельд (Sigmund Conrad Freiherr von Eybesfeld;
11.08.1821 - 9.07.1898) – австрийский юрист,
государственный служащий и политик.

ПМКО № 21654 за 1882 г. (заметки докладчика). Просьба факультета состояла в предоставлении жалования «экстраординарного
профессора».

3
См. вышеуказанный Императорский указ
(доклад министра).

6

1
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профессора с получением жалования он заступил только после того, как 2 октября 1882 г.
ушел в отставку Нойбауер4. Это
назначение на должность экстраординарного профессора с получением жалования состоялось 18 декабря 1882 г. как следствие «правильного заведования кафедрой проф., д-ром наук
Нойбауером»5. Саму кафедру, однако, он получил только с окончательным вступлением в должность в 1890 г.6 Еще дольше
Варга пришлось ждать назначения на должность ординарного
профессора. Возможность быть
назначенным ординарным профессором уголовного и уголовно-процессуального права вновь
представилась в 1897 г. в процессе замещения должности заведующего второй кафедрой после завершения почетных лет Шютце
в конце летнего семестра 1898 г.
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А поскольку последнее к делу не
относится, оно может быть ограничено только вышеуказанным
запросом»1. Тогдашний министр
по делам культуры и образования, фон Айбезфельд2, однако,
«поймал этот мяч» и предложил в своем докладе назначить
Варга неоплачиваемым экстраординарным профессором на
том основании, что последний
через вышеупомянутую монографию «почетно засвидетельствовал австрийскую ученость».
Поскольку Варга не мог получить жалование из-за «бережного отношения к казне» (таково
условие для назначения на оплачиваемую должность экстраординария), министр предложил
определить жалование для него
за счет «кредита на подготовку
преподавателей в высших школах». Императорским указом
от 5 ноября 1880 г. Варга получил назначение на должность
экстраординарного профессора
без выплаты жалования3. На
должность экстраординарного

4

5

ПМКО № 1212 за 1890 г. (Императорский
указ от 18 января).
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В прошении о назначении,
представленном Факультетом
право- и государствоведения
от 30 июня 1897 г., Варга был
фактически на четвертой позиции и поэтому пребывал в безнадежном положении после
профессоров Ламмаша1, Фингера2 и Гиллера3. Профессорская коллегия не предполагала, что Варга получит этот
ординариат. Это однозначно
следует из письма профессорской коллегии на имя министерства от 5 июля 1897 г., в
котором говорится о представлении в назначении на должность и предлагается, «что в
случае завершения на здешнем факультете профессуры
по уголовному праву и уголовному процессу, после отклонения Ламмаша и Фингера, она
должна быть занята не профессором Варга, а профессором
Гиллером, при этом заведование кафедрой международного права и философии права
Переводчик: Генрих Ламмаш (Heinrich
Lammasch; 21.05.1853 – 6.01.1920) – австровенгерский и австрийский государственный
и общественный деятель, последний министр-президент Цислейтании, юрист, специалист по уголовному, государственному и
международному праву.
1

Переводчик: Август Антон Франц Фингер (August Anton Franz Finger 2.04.1858 –
2.09.1935) – австрийско-немецкий юрист,
профессор в университетах Праги, Вюрцбурга и Галле-Виттенберга.
2

ПМКО № 21178 за 1898 г.; Переводчик: Карл
Гиллер (Karl Hiller; 3.11.1846 - 24.04.1905) –
доктор права, профессор, ректор Черновицкого университета 1885/86.

3

Криміналіст першодрукований № 18/2019

должно остаться пристанищем
для профессора Варга».
Однако даже с учетом этой
альтернативной возможности
министерству было предложено
еще одно ограничение на случай,
если назначение ординарным
профессором философии права
и международного права «при
нынешних обстоятельствах окажется необоснованным, по крайней мере при присвоении звания и должности профессора»:
назначить Варга экстраординарным профессором этих дисциплин. Такое назначение как
минимум гарантировало участие Варга в Ригоросуме4 по
международному праву. Такого
экзаменатора не хватало с момента отставки Шютце.5
С назначением Гиллера6 ординарным профессором на кафедру, оставшуюся после Шютце, последовал также uno actu
Императорский указ от 1 августа 1898 г. о присвоении Варга
звания и предоставлении должности7 штатного профессора
Переводчик: Ригоросум – форма устного
экзамена в рамках докторской процедуры
университета или университета с докторским правом. Термин Rigorosum (множественное число Rigorosa, также Rigorosen)
является сокращением от New-Latin examen
rigorosum «строгое исследование».
4

ПМКО № 21178 за 1898 г. (письмо профессорской коллегии).
5

ПМКО № 21178 за 1898 г. Назначение вступило в силу 1 октября 1898 года.
6

Присвоить звание ординарного профессора,
указ Министра культов и образования от 14 января 1879 г., № 18262 за 1878 год: Присвоение

7
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1

ПМКО № 21178 за 1898 г.

Переводчик: Артур Максимилиан фон
Биландт-Рейдт (Artur Maximilian Graf von Bylandt-Rheidt; 3.02.1821 - 21.02.1891) – австрийский и австро-венгерский военачальник, военный министр Австро-Венгрии в 1876-1888 гг.
2

См. подобный процесс по случаю назначения Варга на неоплачиваемую должность
экстраординарного профессора.
3
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звания ординарного профессора связано только с почетными привилегиями. Посему и нет
требований на жалование и выполнение служебных функций. У них нет места в профессорской коллегии, и они не могут выступать
экзаменатором экзаменующихся. См. Нормативные акты австрийских университетов, Собрание, Dr. Leo Beck v. Managetta und Dr. Karl
v. Kelle, I. Lieferung, Wien 1904, Nr. 137.

вдохновляющим учителем» .
Таким образом, Варга, на 57-м
году жизни, был явно ущемлен.
Однако причина этого стала очевидна только в связи с его назначением ординарным профессором
философии права и международного права ad personam Императорским указом от 12 августа
1902 г.5 (со вступлением в силу
с 1 октября того же года). Варга
зарекомендовал себя, как писал
министр фон Гартель6, особенно
в уголовном праве, благодаря
своей точке зрения, в частности
благодаря своему труду «Отмена уголовного рабства» (1 том –
1896 год, 2 том – 1897 год), как
приверженец «детерминизма и
тех теорий», «которые связаны с именем их самого известного представителя в Италии –
Ломброзо». Это, очевидно, бросило на него столь большую тень
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университета. Хотя в докладе1 министра Биландт-Рейдта2
императору в процессе представления проекта о назначении
труды Варга, а именно «Защита
в уголовных делах» и двухтомный труд «Отмена уголовного
рабства», и были названы основательными, обстоятельными и
дельными работами, благодаря
которым, особенно последней,
он заслужил почтенное право
называться криминалистом, но
в ходе пояснения, почему другие профессора, кроме Гиллера,
не рассматриваются для занятия кафедры в Граце, имя Варга
даже не было упомянуто.
Напротив, «мяч», брошенный
профессорской коллегией, был
«пойман» без комментариев3, и
Варга был немедленно представлен к присвоению звания ординарного профессора со ссылкой
на то, что он «как экстраординарный профессор проявил себя

4

ПМКО № 21178 за 1898 г. Это утверждение, вероятно, основано на том факте, что декан Люшин фон Эбенгройт, высказавшийся в
письме от 5 июля 1898 г. за восстановление
выделения философии права и международного права с кафедры уголовного права, сообщил министерству, что после смерти Шютце
и начала поддержки Варга по предметам философии права и международного права, игнорируемым Шютце, сразу же после заявки
Варга на летний семестр «была найдена аудитория из более чем 60 слушателей, в то время
как лекции Варга по философии права одновременно посещали более 220 слушателей».
ПМКО № 21178 за 1898 г. (письмо декана).

4

5
ПМКО № 27093 за 1902 г. (декрет от 23 августа 1902 г.; см. ПМКО № 45011 за 1905 г.).
6
Переводчик: Вильгельм Август фон Га́ртель
(Wilhelm August von Hartel; 28.05.1839 –
14.01.1907) – австрийский филолог и политик, министр (1900-1905).
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подозрения, что министр полагал, что должен был дать понять
Императору, что научная точка зрения Варга «не дает целесообразности предоставить ему единолично представлять уголовное
право в университете»1. Рассуждение, которое, без сомнения,
было важно, учитывая состояние
здоровья Гиллера2. Нельзя определить, жертвой чьего внушения
стал министр фон Гартель. Он не
мог прочесть этот труд, иначе не
смог бы утверждать, что Варга
был последователем учений Ломброзо. В этом двухтомном труде
Варга решительно отвергает теории, отстаиваемые Ломброзо
и его сторонниками. Он согласен с тем, что Ломброзо, изучая
аномалии исследованных заключенных, разбирал интересные и
полезные вопросы, но допустил
существенное ошибочное заключение, «которое – что особенно заметно в его рекомендации
о смертной казни – также имело
опасные последствия, когда он
полагал, что из всего количества
отмеченных у заключенных аномалий или из наиболее часто повторяющихся сможет выделить
«общий тип преступника»». Тем
более, что у бесчисленных заключенных невозможно отыскать аб1

ПМКО № 27083 за 1902 г. (доклад министра).

См. письмо деканата (юридический факультет, № 1393) в Министерство касательно предложения о назначении Гиллера заведующим; Приложение к ПМКО № 27982
за 1905 г. На то время Гиллеру исполнилось
56 лет. См. также ПМКО № 25315 за 1905 г.
(Преамбула к ПМКО № 27982 за 1905 г.).
2
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солютно никаких следов перечисленных характеристик3.
Понятие «преступник», как
пишет Варга, по своей природе
не является антропологическим
и биологическим понятием, а
так называемые «преступники»
отличаются от уголовно беспорочных тем, что из-за «случайного события их судили определенные судьи определенной
страны с точки зрения действующего там уголовного закона и охарактеризовали как
преступников... Предполагаемая «врожденная преступная
наклонность», как правильно
подчеркнул Франц фон Лист, –
скорее не более чем невропатическое явление»4. Обвинение
Варга в том, что он является последователем Ломброзо, также
было несправедливо, поскольку ученый полностью отвергал
биологическую детерминацию
преступника. Но, возможно,
другие утверждения в его труде
в ушах тогдашних властей или
их представителей не произвели благозвучия. Его тезис о том,
что нерасположение уголовных
законов почти исключительно
оговорено по отношению к неимущим, ибо, как правило,
только у них существуют условия и обстоятельства, которые делают необходимым применение уголовных законов,
Vargha Julius, Die Abschaffung der Strafknechtschaft, Studien zur Strafrechtsreform,
Tl 2, Graz 1897, 92.
3

4

Там же, т. 2, 61.
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1

Там же, т. 1, 118.

2

Там же, т. 1, 278.
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но на службу их интересам» .
Эта критика, как и его предполагаемая приверженность
«угрожающему государству»
детерминизму в словах, что
предположение о свободной воле
человека – «иллюзия осознания детских незрелых мозгов»2,
должны были навлечь на научные взгляды Варга подозрение
министра фон Гартеля.
Тем не менее, научные заявления Варга имели большое значение, особенно для престижа
Австрии в области криминологии. Однако их ценность для
истории австрийской уголовноправовой науки была оценена
должным образом лишь спустя 80 лет, так как Варга не
был понят в то время. Именно в работе «Отмена уголовного рабства» Варга забегает вперед и полностью формулирует
так называемую теорию навешивания ярлыков (Labelingapproach) таких американских
уголовных социологов, как, например, Беккер3, Матца4, Вирт5
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и сегодня имеет (и тем более
имел тогда) еретический характер. Варга пошел еще дальше, утверждая: «Бедственное
положение и нищета, экономический, санитарный и моральный упадок, физическое и
психическое вырождение, в которые буквально заталкивают
неимущих, особенно сегодня в
наших перенаселенных городах, непреодолимо приводят к
тому, что социально-патологический феномен преступности
среди них должен вспыхнуть,
а положение имущих несравненно более благоприятно. Это
примерно такое же равенство,
как если бы государство, с одной стороны, урегулировало
законом следующее: «Тот, кто
упадет в эти глубокие и широкие рвы, которые каждый
должен пересечь, будет убит!
Этот закон распространяется
на всех граждан без исключения, потому что перед законом
все равны!», но, с другой стороны, позволило бы сытым, мускулистым имущим неспешно пересечь указанный ров по
удобному мосту, в то время как
голодные, хромые малоимущие
должны будут «преодолеть»
его с помощью безрассудно смелых свободных прыжков в длину. Одним словом, законодательство и правосудие все еще
слишком односторонне практикуются в пользу привилегированного класса имущих
и поставлены непосредствен-

1

Переводчик: Говард Сол Беккер (Howard
Saul Becker; 18.04.1928) – американский социолог и криминолог, представитель второго поколения Чикагской школы социологии.
3

Переводчик: Дэвид Матца (David Matza,
1.05.1930 - 14.03.2018) – американский социолог, профессор Калифорнийского университета.

4

5
Переводчик: Луис Вирт (Louis Wirth,
28.08.1897 - 3.05.1952) – американский социолог, представитель Чикагской школы
социологии.
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и др., которые перевернули
предыдущие взгляды на преступность практически с ног
на голову. Если рассмотреть
широту и интенсивность обсуждения этой теории в 60-е
годы ХХ века, то можно представить реакцию на нее в XIX
веке, переросшую затем в ненавистническую критику. Исходя из того, что предыдущие
теории преступности, ориентированные на виновное лицо,
не давали достаточной основы для определения понятий
«преступление» и «преступник», Варга пришел к выводу,
что это определение целесообразно сформулировать только
с юридической точки зрения.
Таким образом, утверждает
Варга, можно получить единственно правильное определение, поскольку оно позволяет
избежать придания преступлению абсолютного содержания,
что справедливо по отношению
к истине, ибо с изменением
правовой ситуации изменяется категория преступлений и,
следовательно, класс преступников. Далее Варга полагал,
что деяние per se1 не имеет содержательности; скорее, хорошее или плохое содержание
приписывается деянию посредством оценки. Следовательно, как преступления должны
быть обозначены деяния, оглашенные таковыми. Но это такПереводчик: per se (лат.) – благодаря себе,
самостоятельно.
1
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же показывает, что преступником может быть только тот,
кому представители правового
сообщества ставят клеймо судебным приговором, и что подобное деяние не всегда и не
везде приводит к данному результату. Однако за осуждением следует исключение клейменного, получившего ярлык,
из сообщества, что в свою очередь ухудшает его дальнейшее
девиантное поведение. Таким
образом, общество становится соучастником совершенного
преступления.
Поскольку наличие такой совиновности было несовместимо
с устоявшимися в то время представлениями о ценностях, труды
Варга, в сущности, направленные на выявление и уменьшение абсолютной силы и чувства
собственной непогрешимости
в суждении о других, замалчивались. В отличие от современных уголовных социологов, которые до недавнего времени
делали эти теории эксклюзивными, Варга предпринял попытку объединить теории преступности, ориентированные на
правонарушителя, со своей уголовно-социологической теорией
для формирования универсальной криминологии. Следует отметить, что в Граце не только
Ганс Гросс заложил основы криминологии, которую мы сегодня
называем континентально-европейской. Варга основал социологическую криминологию гораздо

87

См.: Julius Vargha American Libraries : https://archive.org/details/dieabschaffungd00varggoog/page/n13 и https://archive.org/details/dieabschaffungd01varggoog/page/n13,
оба тома полностью сканированы.
2

Georg Rusche – Otto Kirchheimer, Punishment and Social Structure, New York 1939 =
Deutsche Ausgabe, Sozialstruktur und Strafvollzug, Frankfurt a.M. – Köln 1974, Vorbemerkungen, 7 und 200.
3

4

Фрэнк Таннебаум (Frank Tannenbaum;
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1
См. больше: Probst, Karlheinz (1976). Die moderne Kriminologie und Julius Vargha. Monatsschrift für Kriminologie und Strafrechtsreform
59(6): 335-351; Probst, Karlheinz (1977). Der
Labeling-approach, eine österreichische kriminologische Theorie. Österreichische Richterzeitung
55(3): 45-51.

следовательно, имел доступ к
библиотеке института. Множество совпадений с Варга можно
обнаружить у Говарда С. Беккера, который неоднократно посылается на Танненбаума и Эдвина Лемерта5.
В конце концов, это была, вероятно, вышеупомянутая «неослабная храбрость научной
убежденности, с которой Варга
выражает свою точку зрения»,
отпугнувшая министра. Однако,
по его мнению, продолжал министр в своем докладе императору, Варга без колебаний можно, «учитывая его многолетнюю
заслугу в преподавании, назначить ординарным профессором
философии права и международного права ad personam6, с предварительным сохранением его
прежних учебных обязанностей,
касающихся представления уголовного и уголовного-процессуального права»7. В возрасте 61
года Варга стал ординарным
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раньше 60-х годов ХХ века. Однако их игнорирование в то время означало, что Западная
Европа стала «криминологическим пансионером у США»1.
При этом регистрационный
штамп библиотеки Гарвардского университета2 (8 июля 1919 г.)
свидетельствует о том, что двухтомный труд Варга «Отмена уголовного рабства» был доступен
в США. Кроме того, Международный институт социальных
исследований (Франкфурт-наМайне), который был закрыт
правительством Германии в
1933 г., перенес в 1934 г. свою деятельность и библиотеку в НьюЙорк и позже ассоциировался с Колумбийским университетом. Кирххаймер, сотрудник
Института, цитирует второй том
труда Варги с указанием номеров страниц3. Фрэнк Танненбаум стал профессором Колумбийского университета в 1935 г.4 и,

04.03.1893, Австрия - 01.06.1969, Нью-Йорк).
Его основной криминологический труд
«Преступность и общество» (Бостон, 1938)
считается работой, в которой впервые сформулирована теория навешивания ярлыков
(Labeling-approach): https://de.wikipedia.org/
wiki/Frank_Tannenbaum.
Howard S: Becker, Außenseiter, Zur Soziologie abweichenden Verhaltens, Deutsche Ausgabe, Tübingen 1973, страница 8. См. также:
Probst Karlheinz, Vargha Julius, Neue Deutsche Biographie, Berlin 2016, 713 f.
5

6

Переводчик: ad personam – лично.

VA MCU Zl 27083 ex 1902 (доклад министра; Назначение на должность Императорским указом от 12 августа 1902 г. и вступление в силу 1 октября 1902 г.).
7
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профессором по другой специальности, а не по которой он преподавал 27 лет. Принятие Шютце учебных курсов по философии
права и международному праву,
читать которые не хотел Гиллер,
стало для него благословением,
поскольку ему пришлось ожидать несколько лет назначения
на должность ординарного профессора уголовного права и уголовного процессуального права.
Предварительное представление этих специальностей было преобразовано в постоянное
только 2 декабря 1905 г.1, после
решения вопроса о назначении
в июне проф., д-ра наук Ганса
Гросса2. Таким образом, опасность того, что Варга со своими
взглядами в уголовном праве
станет единственным представителем этой специальности в
Граце, была отведена. Однако
Варга мог наслаждаться кульминацией своей карьеры криминалиста всего лишь три года.
Он умер 2 февраля 1909 года в
возрасте 68 лет от инсульта3.
Решение предложить для этого Варга принято на заседании комиссии 20 мая 1905 г.
по случаю восстановления кафедры Гиллера. В эту комиссию также входил Варга, кандидатуру которого должны были выдвинуть в качестве докладчика. Решение
принято (поскольку оно касалось и его) с
воздержанием Варга от голосования. Протокол, юридический факультет, № 1393, дополнение к ПКМО № 27982 за 1905 г.
1

ПКМО № 45011 за 1905 г. (заметки докладчика).
2

См. Lohsing Ernst, Prof. Dr. Julius Vargha+,
JBl 1909, 64. См. также ПКМО № 28935
за 1909 г. (памятка референта). Научные
3
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В качестве внешнего выражения признания за границей
Варга получил шведскую награду и стал «рыцарем королевского Ордена Вазы»4.
Варга, чья глубокая религиозная вера неоднократно выражалась в его «Отмене уголовного рабства», также заявил в этой
работе, «что социалистическая
тенденция является решающей
для теории и практики государственной жизни». Либеральная
партия была дискредитирована,
поскольку «ее многочисленные
авторитетные представители
выступали против этого социалистического направления»5.
Следовательно, для немецкого националиста, либерала
Франца фон Листа и для социалистически ориентированного6
труды Варга в хронологическом порядке:
Die Verteidigung im Vorverfahren nach der
österreichischen Strafprozeßordnung vom
23. Mai 1873 (Habil. Sehr.); Das rechtswidrige Besitzergreifen von beweglichen Sachen
(kritische Gesichtspunkte zum österreichischen Strafgesetzentwurf) (Habil. Sehr.); Die
Verteidigung in Strafsachen, Wien 1879; Die
Abschaffung der Strafknechtschaft, Graz, Tl 1
1896, Tl 2 1897;
Das Strafprozeßrecht, Berlin, 1. Aufl. 1885, 2.
Aufl. 1907; Nekrolog für Prof. Theodor Reinhold Schütze, Gerichtssaal 1898, 455 ff.
Переводчик: Орден Вазы (иногда «Орден
Васы»; швед. Vasaorden) – шведский королевский орден гражданских заслуг.
4

Die Abschaffung der Strafknechtschaft, Tl 2,
1897, 422 f.
5

6
Тем не менее, Варга решительно отвергал любое радикальное решение меняющихся обстоятельств и выступил за содействие социальной
эволюции. См. «Отмена уголовного рабства»
(Die Abschaffung der Strafknechtschaft), Том 2,

89

первопечатный

экспертов, прежде чем представлять проект в качестве правительственного законопроекта в Рейхсрате. Варга отказался
участвовать в этих переговорах, заявив, что «не смог найти в настоящем проекте какихлибо надлежащих оснований
для создания нового пригодного уголовного кодекса». Ученый
также отклонил просьбу даже
«внести предложения в форме
поправок к пунктам проекта»
на том основании, что «подготовка таких поправок предполагает первичное принятие проекта», к чему он не был готов3.
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Юлиуса Варга, ввиду их воззрений, в конечном счете выраженных в их уголовно-политических взглядах, в которых оба
не слишком расходились, было
естественным изначально ожидать в Австрии скорее трудностей, нежели успехов. Характерным для последовательной
позиции Варга в представлении
тезисов его уголовной политики был отказ участвовать в обсуждении проекта нового уголовного кодекса, составленного
Гегелем1 и Ламмашем в 1906 г.
Министр юстиции Кляйн2 хотел
заслушать наиболее значимых

Information about author
Karlheinz Probst – Master of Social and Economic Sciences, Doctor of Political Science,
Doctor of Law, University Professor; address: 15 Universitätsstraße, Graz 8010, Austria;
e-mail: karlheinz.probst@uni-graz.at

С. 412. О других взглядах см. Probst,
Karlheinz (1976). Die moderne Kriminologie
und Julius Vargha. Monatsschrift für Kriminologie und Strafrechtsreform 59(6): 335-351. –
Фон Лист относился к левому крылу Либеральной партии. В своем либерализме он
«оторвался от понятий старолиберального
конституционного государства» и был привержен «социал-реформистским тенденциям сверхиндивидуалистического характера». Также Schmidt, Geschichte, 361.
1
Переводчик: Гуго Гегель (Hugo Högel;
21.10.1854 - 9.02.1921) – юрист, профессор Консульской академии, Оберпрокурор
(1903), Генеральный прокурор (1912).

См. дополнительно VA Justizministerium
Zl 29819/6 ex 1906 (письмо Варга и письмо
министерского советника Шробера). Разработку проекта, не ставшего законом, можно найти в преамбуле к «Предварительному
проекту Австрийского уголовного кодекса и вступительным законам» („Vorentwurf
zu einem österreichischen Strafgesetzbuch
und zu dem Einführungsgesetze“), Вена 1909.
Там же – список экспертов, откликнувшихся на просьбу о консультациях, в частности
Гляйшпах, Гросс и Ленц.
3

Переводчик: Франц Кляйн (Franz Klein;
24.04.1854 – 6.04.1926) – австрийский юрист,
преподаватель в высшей школе и политик.
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Наше завдання – зробити Австрію найбезпечнішою країною світу з найвищою якістю
життя1
Герберт Кікль,
Міністр внутрішніх справ
Австрійської Республіки,
та
генерал Франц Ланг,
Директор Федерального відомства
кримінальної поліції Австрійської Республіки
Abstract
The paper is devoted to the analysis of crime situation in Austria. Basis of
this work is official statistics of international and Austrian official resources.
Authors are tried to demonstrate trends in crime counteraction in Austria. It is
connected with crime analysis by types and different federal lands of Austria.
Стан злочинності в Австрії.
Нежурбіда Сергій Ігорович – доктор юридичних наук, доцент, керівник патронатної служби
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1
Die Polizeiliche Kriminalstatistik 2018. Österreich ist so sicher wie noch nie. Wien: Digitaldruckerei des BMI, 2019. S. 5.
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1
Одразу зауважимо, що ця публікація не
має дослідницького характеру, а лише спрямована на ілюстрацію стану злочинності
в Австрії. Аналіз проведений у 2019 році
працівниками Федерального відомства кримінальної поліції Міністерства внутрішніх
справ Австрійської Республіки (Bundeskriminalamt, Bundesministerium für Inneres, Österreich) і Федеральної статистичної служби
Австрійської Республіки (Bundesanstalt Statistik, Österreich). Див.: Die Polizeiliche Kriminalstatistik 2018. Österreich ist so sicher
wie noch nie. Wien: Digitaldruckerei des BMI,
2019. 58 S.

первопечатный

Австрія1. Австрія (Österreich)
(Австрійська) – держава в Центральній Європі площею у
83 879 км², яка межує з Німеччиною та Чехією (на півночі),
Словаччиною та Угорщиною
(на сході), Словенією та Італією
(на півдні), Швейцарією та Ліхтенштейном (на заході). За адміністративним поділом в Австрії
9 федеральних земель (Bundesland): 1) Бургенланд (Burgenland); 2) Каринтія (Kärnten);
3) Нижня Австрія (Niederösterreich); 4) Верхня Австрія (Oberösterreich); 5) Зальцбург (Salzburg); 6) Штирія (Steiermark);
7) Тіроль (Tirol); 8) Форарльберг (Vorarlberg); 9) місто Відень (Stadt Wien). Федеральні
землі поділяються на окру-
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Authors also paid attention to crimes, that were committed by means of violence,
against property and police activities (2009-2018). As a conclusion authors underlined position that numbers of judgments in Austria are decreased to historical minimum. The same time traditionally Austria is one of the most safety countries in the world. It is demonstrated positive work of law enforcement and justice
bodies in Austria.
Key words. Crime situation, Austria, criminal, crime characteristics, crime
analysis, criminal investigation, crime types.

ги (Bezirk), округи – на громади (Ortsgemeinde). Столиця Австрії – місто Відень – другий
рік поспіль зберігає статус найбільш комфортного і придатного для життя міста у світі (за
версією британського журналу
The Economist)2.
Станом на 1 січня 2019 року
населення Австрії становило
8 858 775 осіб, які проживають
у таких федеральних землях та
Відні: Бургенланд – 293 433,
Каринтія – 560 939, Нижня Австрія – 1 677 542, Верхня Австрія – 1 482 095, Зальцбург –
555 221, Штирія – 1 243 042,
Тіроль – 754 705, Форарльберг –
394 297, Відень – 1 897 4913.
За інтегральним показником,
що розраховується щорічно для
міждержавного порівняння та
вимірювання рівня життя, грамотності, освіченості й довголіття, як основних характеристик
The Global Liveability Index 2019: https://
www.eiu.com/topic/liveability
2

STATISTIK AUSTRIA: Bevölkerung zu
Quartalsbeginn 2002-2019 nach Bundesland:
http://www.statistik.at/web_de/statistiken/menschen_und_gesellschaft/bevoelkerung/bevoelkerungsstand_und_veraenderung/bevoelkerung_zu_jahres-_quartalsanfang/023582.
html
3
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Адміністративний поділ і населення
Австрії, 2018

людського потенціалу досліджуваної території, та публікується в рамках програми розвитку
ООН, Австрія посідає 20-те місце у світовому рейтингу1. ВВП
Австрії дорівнює 441 мільярду
доларів США – це 110-те місце у
світі2.
Загальна характеристика
злочинності в Австрії (тенденції
злочинності, рівень злочинності в країні та федеральних землях, рівень розкриття злочинів
у країні та федеральних землях,
вік підозрюваних, стать злочинців, частка підозрюваних-іноземців). Основні тенденції злочинності в Австрії збереглися
й у 2018 році. Спостерігається значне зменшення кількості
таких злочинів, як розбій, краHuman Development Indices and Indicators.
2018 Statistical Update. United Nations Development Programme. Communications Development Incorporated, Washington DC, USA. –
p. 22, 26, 30б 34, 38, 46, 50, 54, 58, 62, 66, 70,
74, 83, 88, 93, 98, 103.
1

THE WORLD FACTBOOK: AUSTRIA:
https://www.cia.gov/library/publications/
the-world-factbook/geos/au.html
2
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діжка з проникненням у житло,
кишенькові крадіжки та заволодіння майном шляхом обману. Водночас занепокоєння викликає постійне збільшення
злочинів проти статевої недоторканості та самовизначення,
випадків інтернет-шахрайства
та вимагання в Інтернеті.

Структура злочинності в Австрії, 2018
(за розділами Карного кодексу)

Динаміка окремих злочинів,
2009–2018

У 2018 році, вперше після введення електронного обліку повідомлень про злочини, обліковано менше 500 000 повідомлень
про злочини, а саме – 472 981.
Отже, порівняно з 2017 роком,
відбулось зменшення кількості
повідомлень на 37 555 (7,4%).
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Кількість повідомлень про
злочини у Відні зменшилася на
11 %, з 190 056 до 169 190, в порівняно з 2017 роком. Фіксується найбільший «спад», при
зіставленні цього показника з
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Розкриття злочинів в Австрії,
2009–2018
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Рівень злочинності в Австрії,
2009–2018

показником інших федеральних земель. Слід відмітити Бургенланд (-9,5 %) та Каринтію
(-8,5 %).
Завдяки превентивній роботі поліції, а також підвищеному
інтересу й сприянню населення,
кількість вчинених злочинів
зменшилася. Порівняно з 2017
роком цей показник зменшився
на 8,4 % – з 470 658 до 431 082.
Натомість, кількість замахів на
злочини збільшилась на 5,1% –
з 39 878 до 41 899. У 2018 році
поліція розкрила понад кожен
другий злочин. У цьому ж році
показник розкриття злочинів
порівняно з 2017 роком став
кращим – 52,5%. З 2010 року
цей показник постійно був вищим за 40%.
Найвищі показники розкриття злочинів зареєстровані
у федеральних землях Форарльберг та Верхня Австрія – 63,9%
та 61,1% відповідно. З поліпшенням на 4% зріс у порівнянні

Рівень злочинності в Австрії та федеральних землях, 2009–2018
Криміналіст першодрукований № 18/2019

94
КРИМИНАЛИСТЪ
№ 18/2019
первопечатный

них – це особи 25–39 років (складають найбільшу частку), 87 522
підозрюваних – особи старше 40
років. 230 068 усіх злочинців –
чоловіки та 58 346 – жінки.

Рівень загальної злочинності
(замахи на злочини та закінчені
злочини), 2009–2018

Рівень злочинності в Австрії, 2018:
стать злочинців
Розкриття злочинів в Австрії
та федеральних землях:
порівняння 2017 та 2018 років

з минулим роком (2017) рівень
розкриття злочинів у федеральній землі Бургенланд – з 54,6%
до 58,5%. Усього у 2018 році вдалося розшукати 288 414 підозрюваних у вчиненні злочину. Ця
цифра на 6,6% більша за цифру
2017 року. 100 058 підозрюва-

60 % підозрюваних у вчиненні злочинів – громадяни Австрії, а 40 % – іноземці. У порівнянні з 2017 роком частка
іноземців серед підозрюваних
збільшилася з 39,1% на 0,9%.
В абсолютному вираженні –
це означає збільшення кількості підозрюваних-іноземців
з 105 812 у 2017 році до 115 258
у 2018 році. Це найвищий показник за останні 10 років.

Рівень злочинності в Австрії, 2009–2018: вік підозрюваних
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Рівень загальної злочинності в Австрії: частка підозрюваних-іноземців,
2009–2018

Іноземці, підозрювані у вчиненні злочинів в 2018 році, –
піддані Румунії (11 701), Німеччини – (10 652) та Сербії
(10 293), Туреччини (7 658),
Афганістану (7 337), Угорщини (5 550), Боснії і Герцеговини (5 101), Словаччини (4 533),
Польщі (4 307) та Російської
Федерації (3 606).
Насильницька злочинність.
До насильницьких злочинів належать умисні злочини проти життя та здоров’я, проти
свободи та дії насильницького характеру проти статевої
недоторканості та самовизначення, дії насильницького характеру проти чужого майна.
В 2018 році в Австрії було зареєстровано 69 426 насильницьких злочинів, що є меншим
показником за показник 2017
року (-4,3%). 84,1% зареєстрованих злочинів із застосуванням насильства у 2018 році
розкрито, що на 0,1% менше,
ніж у 2017 році. 90,1% зареєстрованих злочинів – закінчені злочини, 9,9% – замахи на
злочини.

Насильницька злочинність
(замахи на злочини і закінчені злочини) в Австрії,
2009–2018

Розкриття насильницьких злочинів
в Австрії, 2009–2018

Загалом жертвами насильства стали 81 770 осіб, що менше порівняно з 2017 роком.
Найбільша кількість жертв припадає на вік 25-39 років, далі –
40-64 роки (21 193). 5 631 дитина
у віці до 14 років стала жертвою
зареєстрованого акту насильства
Криминалист первопечатный № 18/2019

КРИМИНАЛИСТЪ
№ 18/2019
первопечатный

96

Насильницька злочинність в Австрії, 2009–2018: вік жертв

(від 0 до 5 років: 839; від 6 до 9
років: 1 168; від 10 до 13 років:
3 624). В 2018 році жертвами
стали 46 934 осіб чоловічої статі та 34 836 жінок. У порівнянні з 2017 роком кількість жертв
серед чоловіків збільшилась на
0,7% (в 2017 році – 46 611 чоловіків). В 2018 році жінок серед жертв насильства було менше на 1,4% (2017 рік: 35 326
жінок).
У 2018 році 56 647 жертв –
це громадяни Австрії, 2281 –
Німеччини, 2213 – Туреччини.
До десятки також входять жертви-громадяни Сербії (2 204),
Румунії (2 101), Афганістану
(1 857), Боснії та Герцеговини

(1 133), Угорщини (1 059), Сирії (919), Польщі (877) та особи з невстановленим громадянством (870). 30,7%, а це 25 123
жертв – іноземці. Для порівняння, в 2017 році серед жертв
було 25 040 іноземців.
Усього у 2018 році встановлено 72 567 підозрюваних, що на
2,6% менше, ніж у попередньому році (2017 рік: 74 495). Найбільшу частку підозрюваних
складають особи у віці 25-39 років (26 414 осіб), далі – особи
старше 40 років (22 116).
61 908 підозрюваних – чоловіки, 10 659 – жінки. У порівнянні
з 2017 роком кількість підозрюваних чоловічої статі зменшилась

Насильницька злочинність в Австрії – частка жертв–іноземців, 2009–2018
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на 3,4%, а кількість жінок збільшилась на 2,4% (2017 рік: чоловіки: 64 085, жінки – 10 410).
61%, в абсолютному вираженні
44 260, від усіх підозрюваних –
австрійці та 39% – іноземці
(28 307). Порівняно з 2017 роком
кількість підозрюваних іноземців зменшилась на 2,8%.
Громадяни Австрії (44 260
осіб) складають найбільшу частку в загальній кількості підозрюваних. З 28 307 підозрюваних, які є підданими іноземних
держав, перше місце за кількістю підозрюваних посідають
громадяни Туреччини (2 832),
далі – громадяни Сербії (2 646),
Афганістану (2 492), Румунії
(2 222), Німеччини (1 909), Боснії та Герцеговини (1 445), Ро-

сійської Федерації (1 308), Сирії
(1 100), Угорщини (965), Хорватії (872).
В більшості випадків зареєстрованих насильницьких злочинів (28 126) підозрювані та їх
жертви не були знайомі взагалі. Перед учиненням 21 297 насильницьких злочинів підозрювані та їх жертви були знайомі,
у 11 565 випадках ці особи перебували в сімейних відносинах
під час ведення спільного господарства, у 7 149 випадках – перебували в сімейних відносинах не під час ведення спільного
господарства, а у 4 224 випадках
їх знайомство було випадковим.
2 249 злочинів з застосуванням насильства вчинені із застосуванням колючої холодної

Насильницька злочинність в Австрії, 2009–2018:
частка підозрюваних–іноземців
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Насильницька злочинність: вид відносин злочинець–жертва, 2010–2018

зброї, що часто використовується під час учинення злочинів.
Але кількість випадків її застосування дещо зменшилась у порівнянні з 2017 роком (2 481
злочин). Вогнепальна зброя
була знаряддям учинення злочину в 391 випадках (з неї вчиняли постріли, нею погрожували, здійснювалось носіння
зброї). В 2017 році цей показник був значно меншим – 604
злочини.
У 2018 році зареєстровано
130 замахів на умисне вбивство (за обтяжуючих обставин)

(Mordversuche) та 60 закінчених умисних убивств (за обтяжуючих обставин) (Mord), передбачених § 75 Австрійського
карного кодексу (далі за текстом
буде використовуватись абревіатура StGB для його позначення). Були вбиті 73 особи (41 жінка та 32 чоловіки). У порівнянні
з 2017 роком кількість умисних
убивств і замахів на них зменшилася з 203 до 190 (6,4%).
Більшість підозрюваних у закінченому умисному вбивстві –
піддані Австрії (41 особа), Косово (7) та Сербії (7). Цей злочин

Насильницька злочинність в Австрії, 2009–2018: знаряддя та засоби
вчинення злочину
Frühdruck Kriminalist № 18/2019
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Умисне вбивство (за обтяжуючих
обставин) (§ 75 StGB) в Австрії,
2009–2018: знаряддя та засоби
закінчених злочинів
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Умисне вбивство (за обтяжуючих
обставин) і замах на таке діяння
(§ 75 StGB) в Австрії, 2009–2018

ношення до підозрюваних. 28
вбивств учинені без застосування зброї, 22 – із застосуванням
колючої холодної зброї (їх кількість збільшилась порівняно
з 2017 роком), 7 – із застосуванням вогнепальної зброї.
У 2018 році було зареєстровано 936 випадків зґвалтування, що більше на 14,6%, ніж
2017 року, хоча рівень розкриття цього злочину став вищим –
на 1,4%. З 677 підозрюваних
373 – це піддані Австрії, Афганістану – 51, Туреччини – 41,
Німеччини – 28, Румунії – 22,
Сербії – 17, Боснії та Герцеговини – 13, Сирії 11, Ірану – 8, Косово – 8, Іраку – 7. З 784 жертв
зґвалтування 541 особа – піддані Австрії, Німеччини – 45,
Афганістану – 18, Сербії – 18,
Угорщини 17, Чехії – 14, Румунії – 12, Словакії – 12, Туреччини – 11, Нігерії – 9, Ірану – 8.
Кількість зареєстрованих
розбійних нападів скоротилась
на 9,4% порівняно з 2017 роком. 844 підозрюваних у розбійних нападах були іноземцями.
З них 127 – піддані Афганістану, 123 – Російської Федерації,
81 – Румунії, 76 – Сербії, 45 –
Словаччини, 42 – Турції, 32 –
Сирії, 25 – Північної Македонії,
19 – Угорщини, 45 – невстановленої країни. 1530 жертв – громадяни Австрії, 593 – іноземці,
з яких 63 – громадяни Сербії,
Німеччини – 54, Афганістану –
52, Румунії – 44, Туреччини –
39, Угорщини – 27, Польщі – 26,
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також був учинений підданими Німеччини (4), Словакії (4),
Хорватії (3), Афганістану (2),
Північної Македонії (2), Російської Федерації (2), Туреччини (2), Іраку (1). Жертвами
у результаті його вчинення стали 73 особи, які були громадяни Австрії (43), Сербії (6), Афганістану (3), Косово (3), Хорватії
(3), Угорщини (3), невстановленої країни (3), Німеччини (2),
Бангладешу (1), Іраку (1), Пакістану (1). 67,9% жертв перебували в сімейних відносинах із підозрюваною особою або
були принаймні знайомі. 28,4%
жертв не мали жодного від-
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Повідомлені зґвалтування
(замахи та закінчені злочини)
(§ 201 StGB) в Австрії, 2009–2018

Розбій (§§ 142, 243 StGB)
в Австрії,
2009–2018

Боснії та Герцеговини – 20, Словаччини – 17, невстановленої
країни – 27.
Було вчинено 1 920 нападів
на поліцейських, з яких закінчених злочинів 42,2%, а 57,8% замахів. У порівнянні з 2017 роком
кількість нападів скоротилась
на 4,5%. 1 166 підозрюваних
у вчиненні цих злочинів –
піддані Австрії, 794 – іноземці.

Зокрема 73 – піддані Афганістану, 57 – Німеччини, 55 – Туреччини, 52 – Нігерії, 50 – Сербії,
42 – Алжиру, 41 – Румунії, 31 –
Польщі, 29 – Російської Федерації, 29 – Словаччини.
Майнова злочинність. До
майнової злочинності відносять
злочини, передбачені §§ 127 –
131 StGB. У 2018 році зареєстровано 171 718 заяв про них,

Насильство проти поліції (§§ 269, 270 StGB) в Австрії, 2009–2018:
замахи та закінчені злочини
Le Criminaliste Premier Imprimeur № 18/2019
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Кількість майнових злочинів
(замахи і закінчені злочини)
(§§ 127–131 StGB) в Австрії,
2009–2018

Найбільша кількість підозрюваних – особи вікової групи
25-39 років (18 437 осіб), найменша кількість – вікова група
старше 40 років (12 564 особи).
З усіх встановлених у 2018
році підозрюваних 37 281 – чоловіки, 13 037 – жінки. З усіх встановлених підозрюваних 28 770 –
іноземці, що менше на 16,8%
(порівняно з 2017 роком). Найбільша кількість підозрюваних –
піддані Австрії (21 548). Інші –
піддані Румунії – 5 273, Сербії –
2 480, Словаччини – 2 075, Угорщини – 1 956, Польщі – 1 907,
Грузії – 1 320, Болгарії – 1 160,
Боснії та Герцеговини – 1 159,
Німеччини – 1 125, Афганістану – 784.
Кількість крадіжок, поєднаних з проникненням у житло,
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що у порівнянні з 2017 роком менше на 12% (2017 рік:
195 117). Рівень розкриття майнових злочинів виріс на 2,6%
порівняно з попереднім роком.
Кількість закінчених майнових
злочинів зменшилась на 12,5%
(2018 рік: 149 074, 2017 рік:
170 304).

Майнова злочинність (§§ 127–131 StGB) в Австрії, 2009–2018: вік підозрюваних

Майнова злочинність в Австрії, 2009–2018: частка підозрюваних–іноземців
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скоротилась на 17,1% (у порівнянні з 2017 роком). Розкриття цих злочинів складає 18,4%
і збільшилося на 3,9% (у порівнянні з 2017 роком). Кількість
повідомлень про угон транспортного засобу скоротилась на
16,3% в 2018 році (у порівнянні з 2017 роком). Цей показник
мінімальний за останні 10 років.
Рівень розкриття цих злочинів –
28,1%. Він вищий за показник
2017 року (+3,7%).

В 2018 році зареєстровано 2 928
випадків шахрайства, що значно більше, ніж було у 2017 році
(1 861).

Кишенькові крадіжки та
заволодіння майном шляхом обману:
кількість злочинів (замах
и та закінчені злочини)
в Австрії, 2009–2018

Крадіжка, поєднана з проникненням
в житло (замахи та закінчені злочини)
в Австрії, 2009–2018

Шахрайство: кількість злочинів
(замахи та закінчені злочини)
в Австрії, 2015–2018

Угон транспортного засобу в Австрії
(замахи і закінчені злочини),
2009–2018

В 2018 році в Австрії повідомлено про 20 310 кишенькових крадіжок та заволодіння
майном шляхом обману, що на
19,0% менше, ніж в 2017 році.
Криміналіст першодрукований № 18/2019

Кіберзлочинність. Кіберзлочинність у вузькому розумінні
являє собою злочини, при яких
атаки на дані або комп’ютерні
системи вчиняються з використанням інформаційних та комунікаційних технологій. Кіберзлочинність у широкому сенсі
використовує інформаційно-комунікаційні технології для планування, підготовки і вчинення
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Кіберзлочинність (замахи
та закінчені злочини)
(у вузькому розумінні) в Австрії,
2012–2018

Кількість повідомлень про кіберзлочини (в більш вузькому
розумінні) зменшилась на 13,4%
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Кіберзлочинність: кількість
злочинів (замахи та закінчені
злочини) в Австрії,
2012–2018

в 2018 році (у порівнянні з 2017
роком). В 2018 році зареєстровано 3 070 злочинів, пов’язаних із
кіберзлочинністю, з яких 2 634 –
закінчені злочини, а 436 – замахи. Рівень розкриття цих злочинів склав у 2018 році 32,1%
(+ 3,9%). Всего в 2018 році осіб,
які підозрювались у вчиненні кіберзлочинів, було 7 980,
що більше на 7,1% (ніж у 2017
році). З них 5 591 підозрюваний – чоловіки, а 2 389 – жінки. Більшість підозрюваних –
це особи у віці від 25 до 39 років
(3547 осіб), наступна вікова група – особи старше 40 років (1896
осіб) і 21-24 років (1110 осіб).
4476 підозрюваних у кіберзлочинах осіб – піддані Австрії (+3,5%
порівняно з 2017 роком), Німеччини – 1 048, Сербії – 254, Нігерії – 211, Російської Федерації –
174, Румунії – 171, Угорщини –
147, Польщі – 109, Боснії та
Герцеговини – 95, невстановленого громадянства – 179.
Кількість випадків шахрайства в інтернеті збільшилась
у порівнянні з 2017 роком на
13,3%, що є найвищим показником за останні 10 років. В абсолютному вираженні – це збільшення випадків шахрайства
на 1 567 до 13 328 (в 2017 році:
11 761). Показник розкриття
злочинів складає 37,2%. Він
зменшився на 1,9% (порівняно
з 2017 роком).
Кількість зареєстрованих випадків
дитячої
порнографії збільшилась в 2018 році –
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злочинів, та включає в себе шахрайство, яке вчиняється в мережі «Інтернет», дитячу порнографію та ініціацію сексуальних
контактів із неповнолітніми.
Кількість злочинів у сфері кіберзлочинності у 2018 році дорівнювала 19 627, що на 16,8%
більше, ніж у 2017 році. Кількість розкритих злочинів збільшилась на 13,3% – з 6 470 (2017
рік) до 7 322 (2018 рік).
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Кількість злочинів (замахи
та закінчені злочини)
в сфері інтернет-шахрайства
в Австрії, 2009–2018

1161 повідомлень (+58,4%).
Частка розкритих злочинів –
89,3%. В 2018 році кількість
повідомлень про вимагання в
мережі «інтернет» зросла на
236,2%. Таке значне збільшення кількості пояснюється великою кількістю відправлених
електронних листів, що містять
текст із вимаганням, кожне отримання якого вважалось окремим злочином. В 2018 році розкрито на 72,2% більше випадків
вимагання в інтернет-мережі,
ніж в 2017 році. Однак рівень їх
розкриття складає всього 3,7%
з причини вищевказаної моделі
реєстрації.
Наркозлочинність. В 2018
році вперше з 2012 року зафіксовано зменшення кількості наркозлочинів. Так, 2018 року було
повідомлено про 41 044 таких
злочини (2017: 42 610) – менше
на 3,7%. В Австрії спостерігається зменшення кількості повідомлень про зловживання наркотичними засобами (згідно з §§ 27,
Криминалист первопечатный № 18/2019

Повідомлення на підставі
Закону про наркотичні речовини,
Австрія, 2009–2018

Кількість наркозлочинів
відповідно до § 27 SMG,
Австрія, 2009–2018

Кількість наркозлочинів
відповідно до § 28 SMG,
Австрія, 2009–2018

28 Закону про наркотичні речовини, далі по тексту буде застосовуватись абревіатура – SMG)
в 2018 році на 4,6% у порівнянні з 2017 роком. Кількість повідомлень про несанкціоноване
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(25 617). Частка засуджених повнолітніх залишилась без змін –
24 957 осіб (83,2%), неповнолітніх (18 – 20 років) – 10,9%,
14-17 років – 5,9%. 56.5% усіх
засуджених осіб – піддані Австрії. Кількість судових рішень
(30 157) також зменшилась на
1,9% (- 589) порівняно з 2017
роком. Це означає, що кількість
засуджень в Австрії зменшилась до історичного мінімуму1.
Запропонований огляд стану
злочинності в Австрії, на нашу
думку, дозволить читачу скласти загальне уявлення про нього.
Проте для проведення в майбутньому роботи з вивчення закономірностей розвитку злочинності
в Австрії, її стану, стану окремих
видів злочинності, проведення
порівняльно-кримінологічних
досліджень рекомендуємо отримувати більш деталізовану інформацію з джерел, розміщених
на веб-сайті Федерального відомства кримінальної поліції Міністерства внутрішніх справ Австрійської Республіки (https://
bundeskriminalamt.at/).

КРИМИНАЛИСТЪ № 18/2019

користування наркотичними
засобами, відповідно до § 27
SMG, зменшилась з 2017 по
2018 рік на 4,8%.
Усього в 2018 році у сфері
наркозлочинності встановлено 37 787 підозрюваних, що на
5,0% менше, ніж у 2017 році.
З них 32 944 підозрюваних –
особи чоловічої статі та 4 843
підозрюваних – особи жіночої
статі. Більшість підозрюваних –
особи у віці від 25 до 39 років
(12 972), інші підозрювані –
вікові групи від 18 до 20 років (8 143) та від 21 до 24 років
(7 480). Кількість підозрюваних-іноземців у сфері наркозлочинності в 2018 році склала
13 442 особи, що на 8,0% менше, ніж у 2017 році. З них –
24 345 підозрюваних – піддані
Австрії, 2 202 – Афганістану,
1 070 – Сербії, 984 – Нігерії, 910 –
Німеччини, 862 – Туреччини,
517 – Боснії та Герцеговини,
479 – Румунії, 377 – Угорщини,
375 – Хорватії, 362– Сирії.
Засуджені. В 2018 році в Австрії засуджені в карних справах 27 655 осіб. У порівнянні з
2017 роком кількість засуджених осіб зменшилась на 2,2%.
5 із 6 засуджених осіб – чоловіки

STATISTIK AUSTRIA: Kriminalität: Verurteilungsstatistik: http://www.statistik.at/web_
de/statistiken/menschen_und_gesellschaft/soziales/kriminalitaet/index.html
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ANTHOLOGY OF CRIMINALISTICS

НОВОЕ УЧЕНИЕ О ПРЕСТУПЛЕНИИ
И НАКАЗАНИИ*
Сергей ГОГЕЛЬ**
Предыдущие сочинения проф.
Варга (Die Verteidigung in Strafsachen 1879, Das Strafprocessrecht 1885) не имеют ничего общего с настоящим, которое
немецкие критики не даром назвали «eine kuhne That», смелым
делом. Рассматриваемое произведение Варга представляет
собою попытку обосновать учение о преступлении и наказании на новых естественно-научных началах, которые не
следует однако никоим образом смешивать с относительно
новым односторонним учением

о типе прирожденного преступника. Не признавая вовсе существования подобного типа, Варга всецело, тем не менее, стоит
на почве естественных наук: физиологии, психологии со всеми
их последними выводами; самое
учение о преступлении и преступнике является для него особой
ветвью антропологии, Kriminalanthropologie, которая распадается на Kriminalbiologie и Kriminalsociologie (т. I, стр. 173).
Уголовная биология исследует преступление как биологическое проявление человеческого

Гогель С.К. Новое учение о преступлении и наказании. Die Abschaffung der Strafknechtschaft.
Studien zur Strafrechtsreform von Dr. Julius Vargha, Professor der Rechte an der Universität Graz.
I Teil 609 S. 1896, II Teil 753 S. 1897. // Журнал Министерства юстиции. Ноябрь 1897. № 9.
С. 152-168. Составитель материала для журнала – Сергей Игоревич Нежурбида – доктор юридических наук, доцент, руководитель патронатной службы аппарата Черновицкой областной
администрации
**
Гогель Сергей Константинович (1860-1933) – магистр права, приват-доцент кафедры уголовного права и судопроизводства Императорского Санкт-Петербургского университета,
профессор Психоневрологического института, позже – профессор Юридического университета в Севастополе, Русского научного института в Берлине и Русского юридического факультета в Праге. Магистерская диссертация по уголовному праву «Роль общества в деле
борьбы с преступностью» была защищена С. К. Гогелем в Императорском Харьковском университете 14 мая 1910 г.
*
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организма, т.е. изучает соотношение преступности с наследственными и приобретенными качествами и жизненными
отправлениями человеческого
организма, а равно связь физических и духовных недостатков
с совершением преступлений.
Уголовная социология изучает преступление как явление
социальное, выясняя соотношение преступности с явлениями
общественной и государственной жизни, экономическими отношениями, группировкой сил,
правовыми учреждениями и
теми факторами, которые дают
людям в общественной жизни
антиальтруистическое, антисоциальное, преступное направление и таким образом представляют то зло, те недостатки,
которые являются источником
преступлений.
Попутно также должно происходить изучение влияния
космических условий, климата и т.д.
Большое значение приобретает уголовная и нравственная статистика; статистика особенно ярко выясняет значение
различных социальных факторов для преступности (нищеты и т. д.); автор упоминает
сочувственно об исследованиях
г. Павла Лилиенфельда и др. в
области социальной патологии.
Рядом с уголовной антропологией, автор ставит уголовное
право и уголовную политику,
которые вместе с антропологией
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составляют криминологию. Эти
две последние науки так сказать
прикладные; уголовное право,
обнимающее и уголовный процесс и пенологию, имеет своим
предметом учение о правовых
средствах борьбы с преступлением, которыми располагает
государство; оно разделяется на
учение о мерах предупреждения
преступлений и учение о мерах
репрессии. Уголовная политика занимается разрешением вопроса о наказуемых и ненаказуемых деяниях, изучает особые
условия, способствующие развитию преступлений, например
влияние бедности.
Изучение уголовной антропологии (биологии и социологии)
должно быть, по мнению автора, введено в число обязательных предметов преподавания
на юридических и медицинских
факультетах.
В настоящем сочинении Варга не задавался однако целью
дать курс или по крайней мере
очерк криминологии по указанной им выше программе, а имел
в виду высказать свои взгляды
на необходимость реформы науки уголовного права и воззрений на преступника и наказание. Все сочинение распадается
на ряд исследований (Studien),
в которых автор, главным образом, занят вопросами о преступлении и наказании (преимущественно вторым).
Обосновывая учение о преступлении и преступнике на данных
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из естественных наук и преимущественно физиологии и психологии, а отчасти и социологии,
автор является в полном смысле слова детерминистом; свобода
воли есть плод воображения ума,
наблюдающего, как складываются убеждения и возникают
действия; в каждом данном случае человек не мог поступить
иначе, чем поступил в действительности, как не мог быть красивее, умнее; отдельное деяние
соответствует характеру человека; нравственность это такое же
прирожденное понятие, как понятие красоты, как убеждение,
что дважды два четыре; если
у человека нет известных благородных альтруистических мыслей, то его надо сожалеть, но не
наказывать за это.
«Внимательное изучение (т. II,
стр. 183) образования и дей-

ствия социальных явлений приводит нас к убеждению, что
всякое преступление является плодом несчастия (несчастных обстоятельств, условий),
невежества, или болезненного
состояния».
«В основе всех преступных
(т. І, стр. 222) действий лежит
или недостаточное понимание
различия между законным или
незаконным, или недостаточное
самообладание». «Очень немногие преступники являются людьми нравственно испорченными,
большинство совершили преступление только благодаря недостаточному самообладанию –
объясняемому спазматическими, лишающими сознания, мозговыми явлениями – бессилию
противостоять наклонности к
преступлению при данных неблагоприятных обстоятельствах, при которых не устоял
бы и всякий другой средний человек, так что преступление является исключительно плодом
несчастного случая. Жизнеопытный и в то же время нравственно испорченный человек –
большинство эгоистов с мелкими своекорыстными взглядами обладают необходимой
для борьбы за существование
ловкостью – гораздо меньше
рискует сделаться преступником, чем прямые и честные, но
впечатлительные, легко возбуждающиеся, натуры».
Основываясь на учении Мейнерта, Рокитанского и других
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физиологов, Варга говорит (I т.,
стр. 528 и 529), что «благородная деятельность мозговой
коры и состоит именно в том,
чтобы вызывать целую массу
параллельных и альтруистических представлений, достаточно сильных, чтобы подавить
импульсы чувственные, субкортикальные, или даже не допустить до самого возникновения
этих импульсов». «Вся наша
жизнь есть постоянная борьба
между низменными, чувственными, и высокими, духовными, мозговыми побуждениями и двумя, на этом основании,
созданными противоположными представлениями».
Несомненно, главная сила
прогресса нашего времени состоит именно в развитии этих
духовных благородных идей, но
тем не менее это не ограждает от
преступлений.
Прежде всего, какое громадное число душевно-больных, какое разнообразие душевных болезней; различая идиотизм,
собственно душевные болезни,
органические вырождения, известные нервные болезни, ненормально быструю смену мыслей (Gedankenflucht) и наконец
помрачение сознания, автор
указывает на возможность так
называемых
Momentirrsinn
т.е. моментальных, длящихся
всего несколько мгновений временных помешательств, на
крайнюю распространенность
среди преступников особо силь-
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ной возбудимости, что должно
быть приведено в связь с крайним развитием среди преступников чахоточных: статистика
указывает, что 95% всех умирающих в тюрьмах умирают от
чахотки.
Большую наклонность, чем
другие, к совершению преступлений проявляют страдающие
общей или частичной неврастенией, люди с особо развитыми
чувственными побуждениями
(Wildheitstypus, Kleinhirnmenschen) и наконец тип паразитный, из числа представителей
которого потом составляются шайки в роде каморры и др.
Сколько среди преступников
алкоголиков или детей алкоголиков и как вообще алкоголизм
развит!
Сколько преступлений в
смысле нарушения установленных норм совершалось под
влиянием самых возвышенных
благородных мыслей сострадания, мысли о чести, увлечений:
мы плачем над судьбою Маргариты в Фаусте, Моора и др., мы
возмущаемся судьями Христа,
Сократа и др.
Но и всякий самый нормальный человек способен быть выведенным из равновесия, впасть в
состояние крайнего возбуждения и совершить преступление.
«Крайняя нужда (т. I, стр. 59)
голод, холод и до отчаяния доведенное горе создают чувство
невозможности спастись законными путями». Люди имеют
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нию преступления. Ссылаясь
на Manouvrier, Hamon и др., автор положительно отрицает существование преступного типа;
между преступниками и обыкновенными гражданами с психологической точки зрения
различия нет. «Способность совершить преступление (т. II,
стр. 39) есть вовсе не признак
каких-либо особых ненормальностей индивидуумов, но общечеловеческая способность, и
даже что касается самых тяжких преступлений, то все люди
являются лицами могущими совершить таковые (potentielle
Verbrecher)» (там же, стр. 65);
«большинство людей в момент
совершения преступления находятся в состоянии помрачения сознания, мышление и чувство подавлены аффектом, и
только немногие сознают в этот
момент, что деяние их представляет собой преступление в
самом грубом обыденном смысле безнравственного, позорного злодеяния» (т. II, стр. 35);
«единственный общий всем
преступникам признак – это условия, при которых они впали в преступление; каждый из
них – несчастный, на долю которого выпало подпасть такому случайному стечению обстоятельств, которому он в данный
момент и при данном состоянии своих душевных способностей оказать противодействие
не мог и которое довело его до
преступления».
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право не голодать, а между тем
статистика указывает (т. II,
стр. 293), «что 89% всех преступников, 94% всех воров, 79%
всех мошенников не имеют решительно никакого имущества;
согласно Lucchini (известный
итальянский криминалист) на
11 обеспеченных молодых преступников приходится 104 полуобеспеченных, 792 имеющих
самое необходимое и 1549 лишенных самого необходимого;
из 2000 малолетних преступников только 148 не должны были
бороться с нуждой; так называемые привычные преступники являются большею частью и
обычными страдальцами от голода; из них 35% нищих, 40%
бродяг и 52% т.н. отказывающихся от работ (последнюю категорию, однако, удалось в Австрии сократить почти на 70%,
благодаря особым странноприимным станциям). По мнению
автора, почти все кражи совершаются под влиянием голода
(94% всего числа воров не имеют никакого имущества), а кражи составляют 50% общего числа преступлений. 13% общего
числа преступлений составляют телесные повреждения – это
одичание, вызываемое голодом,
а отчасти и просто грубая форма дуэли и притом по тем же
мотивам: из боязни, что сочтут
трусом.
Это внешнее затруднительное положение может каждого
человека побудить к соверше-
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Да и заслуживают ли такого порицания лица, которые,
будучи доведены до отчаяния,
видя, что их семья гибнет от голода, не подчиняются, не гибнут, а переступая через законы
о собственности, сами помогают
себе; даже Фридрих II в письме
к d’Alembert (3 апреля 1770 г.)
признавал, что отец семейства,
которому угрожает голодная
смерть, в праве совершить кражу. Такие не подчиняющиеся являются более здоровыми,
сильными, характерами; для
жизни социального организма
эти характеры имеют такое же
значение, как разбитые корабли для морской державы.
Таким образом, преступления
являются плодом или нищеты,
или невежества и болезней, как
последствий той же нищеты, поэтому и борьба с преступлением
представляется особо сложной.
«Очевидная причина большинства преступлений – появление
умственно и экономически слабых людей, появление, обуславливаемое крайним недостатком
средств существования, вот почему понятно, что реформа уголовной юстиции представляет
одну из желательнейших составных частей социальной реформы и только в связи с социальной реформой может быть
в полном объеме проведена»
(т. I, стр. 5).
Больных надо лечить, невежественных просвещать, нищим давать приют и занятие, а
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между тем всех их наказывают,
им мстят по древнему принципу – око за око, зуб за зуб.
Мало того, их намеренно мучат, обращаются с ними, как
с рабами, и притом как самым
глубочайшим образом приниженными рабами, их бесчестят, не признают их больше самодовлеющими единицами, а
материалом для посторонних
целей. Но возможно ли продолжение такого уголовного рабства в наш просвещенный век,
который больше всего славится развитием альтруистических
чувств? В наше время не знают
больше никакого рабства, крепостное право покончило свое
существование, покончило свое
существование рабство подследственное, с пытками, пристрастными допросами и т.п.,
осталось только одно рабство
лиц осужденных.
Надо отменить это рабство,
как в виду его несоответствия
основным взглядам нашего времени, так и его явной вредности
для общества.
Ни отдавать преступников в
рабство, ни мстить им, как проповедует большинство представителей уголовного права
в Германии, нет оснований;
«выяснение того факта, что преступление в действительности
не что иное, как припадки, проявление болезней единичных и
социальных организмов, припадки, которым присущ часто и эпидемический характер,
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ред наказанием, а перед другой
более близкой опасностью, действительной или воображаемой:
умереть с голода, потерять честь
(дуэль), лишиться какого-нибудь наслаждения; страх перед
наказанием оказывает действие
уже после совершения преступления и побуждает принять
меры к сокрытию следов преступления, хотя-бы путем нового преступления.
Главный вид наказания при
современной системе – это
тюремное заключение, между
тем заключение в эти «обесчещивающие уголовные казармы»
несомненно может приносить
только вред; людей больных, с
расстроенными нервами, с плохим питанием, с неправильным
или безнравственным воспитанием, собирают всех в одно место, запирают, лишают воздуха,
здоровых условий жизни и питания, устраивают искусственные очаги порока, заставляют
забывать ремесло, которое преступнику было известно до заключения, и удалением работника из семьи вызывают
падение его хозяйства и разорения семьи. А главное, придают
всему учреждению – тюрьме –
такой позорящий характер, что
для вышедшего из тюрьмы затем невозможна никакая реабилитация, он раз навсегда обесчещенный, опозоренный человек,
т.е. негодный член общества.
Вся система ложна, надо не
мучить человека физически,
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должно убедить в необходимости изменить самый характер уголовной репрессии: вместо мщения и мучений надо
перейти к благодетельным мерам опеки над преступниками
с устранением всякой наклонности к мщению и мучению»
(т. I, стр. 33).
Несомненно, государство
имеет право принимать меры
в целях самосохранения для
борьбы с преступлением и преступниками, но нынешняя система наказаний, не отвечая вовсе изменившимся правовым
взглядам, не способствует вовсе
осуществлению намеченных
целей.
Прежде всего, считают необходимым придать наказанию
характер устрашающий, утверждают, что преступника надо
устрашить, что это способ для
Specialprevention и Generalprevention, т.е. для того, чтобы отбить охоту совершать преступление и у самого преступника и у других; в действительности, однако, мысль о наказании устрашает только тогда,
когда человек находится в совершенно спокойном состоянии,
а между тем большинство преступлений совершается в состоянии крайнего волнения, под
влиянием какого-либо чувства или мысли, при чем мысль
о страхе отступает в это время на задний план. Весьма часто преступления совершаются
под влиянием страха, но не пе-
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ибо всякое мучение внешнее
только озлобляет, подрывает доверие к власти, а надо действовать на душу, принцип мести
должен быть оставлен: за что
же мстить, за то, что человек с
легко возбуждающимися нервами, что у него являются блуждающие и быстро сменяющиеся мысли (Gedankenflucht) и он
подпадает моментальным временным помешательством, но
тогда отчего же по-прежнему не
наказывать за рыжий цвет волос, неприятное лицо и т.д.? Самое понятие наказания неверно: не мстить, не наказывать, а
устранять произведенный вред
следует и в этом смысле следовало бы заменить самое слово
наказания.
Место наказания и мести должна заменить благорасположенная к преступникам система «опеки», «попечения»; в
основу этой системы должны
быть положены те же принципы, что и в основу воспитания.
«Несомненно, что открытое
доверие к честности и собственному достоинству человека может не только усилить и
укрепить существующие у человека честность и собственное достоинство, но и вызвать
к жизни эти качества в тех случаях, когда их нет у человека»
(т. II, стр. 700). Путем опеки и
наказания в новом смысле преступник должен быть доведен
до раскаяния, до того, чтобы
ему стало стыдно самого себя и
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он внутренно сознался бы: «как
я мог дойти до такого грубого
поступка».
Обесчещивающие уголовные
казармы должны быть уничтожены, всякие мучения преступника прекратятся, за совершенные преступления человек будет
ставиться под опеку, которая
продолжится до тех пор, пока
не получится полного убеждения в совершенном исправлении опекаемого; последний
будет оставаться на свободе;
только в некоторых исключительных случаях, когда известное временное задержание будет представляться совершенно
необходимым, преступники будут лишаться свободы, для чего
современные тюрьмы будут
превращены в приюты. Такими местами заключения в новом смысле лучше всего могут
служить, по мнению автора, монастыри, как места, где стараются налагать духовные наказания, а не телесные.
Исполнение наказаний будет поставлено в зависимость
от особого судьи – исполнительного; наказания будут неопределенны, что будет поддерживать в преступнике желание
исправиться.
Главные задачи по борьбе
с преступлением будут возложены на союзы помощи
(Hilfsvereine). Ряд существующих союзов будет расширен и
деятельность их будет направлена как на предупреждение
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таких учреждений, куда бы собирались со всех концов исключительно преступные, осужденные люди; такой преступный
элемент следует, наоборот, рассеивать, по возможности, ставя
преступников под опеку общества или отдельных лиц, которые изъявят желание брать на
попечение; государство через
исполнительного судью будет
наблюдать за исправлением.
Заключая свое сочинение,
автор признает, что разумеется не все выставленные им требования возможно осуществить
немедленно же; они подлежат
постепенному осуществлению,
постепенно должен быть заменен в порядке исполнения наказания нынешний принцип возмездия, устрашения и мучения
принципом опеки, постепенно
тюрьмы превратятся в не позорные, рабочие дома или даже рабочие приюты. Следует только
твердо установить основное правило, что преступники – люди озлобленные, одичавшие, никогда не слышавшие доброго слова,
и что именно добром можно их
привести к желательным целям;
несомненно, что основным принципом всего права является уважение к человеческой личности.
И беглое ознакомление со
взглядами Варга объясняет уже
в достаточной мере, почему критики назвали его произведение
«смелым делом».
Варга объявляет войну и
господствующему учению о
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преступлений, так и на содействие к выяснению дела на суде
и затем к приведению в исполнение наказания.
Прежде всего такие союзы
будут заботиться о здоровье
граждан, ибо из числа больных
составляется контингент преступников; будут заботиться о
том, чтобы помогать лицам, поставленным во временное затруднительное положение, будут устраивать особые приюты
для лиц неспособных более бороться. Деятельность в этом направлении союзов очень разнообразна и характеризуется
словами: «le patronage avant le
crime», в этих словах несомненно глубокая идея!
Затем союзам предстоит обширная задача по участию в
самих процессах уголовных;
«в настоящее время» – говорит
автор, – «слишком много возбуждают уголовных преследований и слишком много заключают в тюрьму». Союзы будут
заниматься примирением враждующих сторон, чтобы дела не
доходили до суда; в Австрии в
1891 г. было 80179 дел об оскорблении, тогда как в Германии,
вчетверо большей по населению, было всего 44809 дел! Союзы будут представлять интересы
обвиняемых на суде, где слишком силен административный
прокурорский дух, а затем, по
разрешении дела, будут брать
осужденных под свою опеку.
Действительно, не должно быть
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преступлении и наказании, и
существующей во всех государствах с небольшими изменениями для каждого лестнице наказаний. В науке он, вместе с
быстро увеличивающимся числом поклонников новых взглядов, требует изменения существующей системы, основанной
(в особенности в Германии и Австрии) почти исключительно
на юридических построениях
субъекта, объекта и др. построениях, значение которых все падает, а происхождение объясняется тем, что в «систему» выработалось прежде гражданское
право, знатоки которого, являясь единственными в то время юристами, первые занялись
обработкой уголовного права
и перенесли в него вовсе не отвечающие природе последнего
цивилистические построения,
способствующие не разъяснению, а наоборот затемнению основных понятий о преступлении, преступнике, о задачах и
целях наказания. Юридическая
экзегетика вместе с построениями может применяться при толковании и преподавании действующего уголовного права,
т.е. в сущности при ознакомлении слушателей с действующими кодексами, но едва-ли подобное толкование можно счесть
за «науку», да еще единственную, для которой, пожалуй,
до известной степени можно
пользоваться другими науками, как вспомогательными. Та-
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кой взгляд на «науку» уголовного права может иметь за себя
столько же, сколько иллюзии
лица, читающего правила о разборке архивов, что читаемое им
есть «наука», для которой история является вспомогательной
наукой. Варга поступает, разумеется, совершенно правильно, отводя этому юридическому
толкованию действующего права определенное, весьма скромное, место в общем храме науки уголовной криминологии и
требуя изучения преступника
с точки зрения биологической
и преступления, как явления
социального.
В самом деле, юридическое
толкование действующего уголовного права имеет вспомогательное значение для учения
о преступлении и наказании;
если еще юрист-цивилист мог
воскликнуть в свое время pereat
mundus, fiat justitia, то для
юриста-криминалиста такой
возглас вскоре несомненно будет признан тяжким уголовным
преступлением. Жизнь, практическая жизнь, которая все
шире открывает себе доступ в
храм или храмы науки, требует,
чтобы криминалисты занялись
борьбою с преступлениями, а
не логическими построениями.
Для этого надо прежде всего выяснить, что такое преступление
и преступник. Но на эти вопросы
в «науке» юридического уголовного права ответа нет, как это
ни странно; эти вопросы здесь
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Правда возникла школа, далеко еще в Германии и Австрии
не господствующая, которая говорит о цели в наказании, о том,
что наказание имеет задачей не
мстить преступнику, а исправлять его, но эта школа, расточая
теоретические громы, как-то
легко мирится с существующей
лестницей наказаний, которая
еще во всех государствах построена на принципе мести, возмездия, причинения внешнего
материального вреда. Вот почему понятно, что Варга направил
свои громы против идеи мести
в наказании, как явления еще
господствующего, – в этом отношении ученый теоретик, написавший громадный научный
трактат, обличающий в авторе колоссальные познания в области наук философских, естественных, исторических и юридических, идеализировал лишь
то движение, которое существует в действительной жизни европейских народов, по временам,
как во всякой идеализации, переходя через край и мечтая о
том, чего не требует и не домогается само идеализируемое автором движение.
Движение это направлено на
изыскание новых способов борьбы с преступностью и преступниками. Вопросом этим занимаются и притом часто и подолгу
и собрания народных представителей, и правительственные и
общественные власти, и тюремные конгрессы, собирающиеся
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просто, говоря алгебраическим
языком, взяты в скобки; здесь
все происходит алгебраически,
занимаются различными комбинациями с X. (обвиняемым) и
Y. (потерпевшим), строят уравнения. Для возможности такой
логической эквилибристики
самые понятия преступления,
преступника и наказания упрощены до нельзя. Преступление
это-есть нарушение известного
внешнего запрета, преступник –
субъект этого нарушения, наказание это есть кара, возмездие за
нарушение запрета; как грехи
караются духовными наказаниями, так преступления караются внешними наказаниями.
Главный основной силлогизм:
«преступление должно быть
наказано», и в этом задача всей
карательной деятельности государства; если данное деяние помечено в числе преступлений, то
оно должно быть наказано: самое упрощенное уравнение алгебраическое. Никаких сомнений
в этой упрощенной эквилибристике не допускается; лишь суд
присяжных, столь недавно вызвавший против себя в Германии
целый поход «ученого чиновничества», по временам нарушает
эту гладь и тишину вопросами о
том, следует ли непременно всех
преступников, т.е. нарушителей
внешнего запрета, наказывать,
т.е. причинять внешний вред,
хороши ли современные наказания и достигают ли они какойнибудь цели!
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каждые 5 лет и состоящие из
представителей тюремной администрации, судебного ведомства
и ученых тюрьмоведов, и различные ученые общества. Напрасно было бы думать, что толчок
этому движению дан какимлибо новым философским учением или каким-либо новым, пожалуй даже скорее болезненным
интересом к «преступнику», как
особому типу, и его судьбе.
Нет, если этот вопрос поставлен был так решительно на очередь и не сходит со сцены так
долго, то благодаря, во-первых,
несомненному, доказанному статистическими данными, усилению преступности более быстрому, чем рост населения, и,
во-вторых, благодаря совершенно изменившимся поневоле условиям борьбы с преступлением.
Долгое время европейские государства имели возможность
удалять за свои пределы преступные элементы, и в это время не было надобности особенно останавливаться на личности
преступника; раз человек признавался вредным для государства, его удаляли, и в какой
мере он вреден, настолько он неисправим – эти вопросы не могли представлять интереса. Но
по мере заселения самых отдаленных уголков земного шара,
по мере развития добровольного выселения по необходимости, в силу невозможности зарабатывать на родине средства
к существованию, непреступ-
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ной части европейских народов, пришлось сначала уменьшать, а затем и вовсе отказаться
от ссылки, как одного из весьма распространенных наказаний. Почти одновременно с этими изменениями происходили
и другие; под влиянием смягчения нравов, а равно и новых философских теорий, идеализировавших это гуманное движение,
перестали применять фактически целый ряд наказаний; так,
смертная казнь применяется
исключительно редко, так редко, что во многих государствах
не каждый год; из некоторых
же европейских уголовных кодексов она вовсе исключена; телесные наказания почти совсем
исчезли; древние виры и выкупы признаются недопустимыми с точки зрения современных
взглядов на наказание.
Таким образом постановка
вопроса о борьбе с преступлением делалась иной. Нельзя более
удалять преступные элементы
за пределы государства, нельзя
их более в том или другом виде
истреблять; надо их содержать
здесь же, среди нормального
общества.
Изменились коренным образом задачи и условия борьбы, а
новых средств нет, единственным почти наказанием осталось
тюремное заключение, возникшее с самых первых времен цивилизации и во многих государствах остающееся еще почти в
первобытном состоянии.
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но только раз навсегда запереть
в особые интернаты, чтобы они
не служили источником заразы.
Соответственно с этим положением занялась изысканием новой системы наказания
вне тюрьмы (условное осуждение и т.д.)1, поставив в основу этой системы новый взгляд
на цель наказания, утверждающий, что наказание должно не
мстить, а способствовать искоренению преступных наклонностей, удерживать преступника от повторения преступления,
сделать возможным возвращение его в ряды нормальной жизни, реклассирование его; что наказание, в смысле меры борьбы
с преступностью и преступниками не должно быть отождествляемо с причинением внешнего
материального вреда и угрозой
таковым, это нынешнее значение наказания сохранится лишь
за одним из видов наказания,
наряду с которым государство
будет принимать много других
мер, не имеющих этого материально репрессивного характера.
Сам Варга однако идет несомненно слишком далеко, он хочет совершенно, окончательно,
устранить наказание как осуществление угрозы причинить
вред преступнику, в известных
лишь случаях становясь при
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Вот это положение, эти условия вызывают новое движение,
направленное на изыскание
средств для борьбы с преступлением; этим и объясняется интерес, с которым относятся к
вопросам о преступнике, преступлении и наказании. Это новое движение подвергло более
подробному анализу существующие понятия о преступнике
и одновременно занялось более
внимательно изучением тюрьмы и тех результатов, которые
достигаются при посредстве тюремного заключения. При этом
и оказалось то, что так картинно и ярко изобразил Варга.
Было обнаружено, что вообще
тюрьма представляет наказание вовсе не отвечающее современным требованиям; собирая в
свои стены преступные элементы со всей страны, она накладывает на заключенных такое
клеймо, которое потом мешает отбывшим наказание возвратиться к правильной жизни,
найти честный заработок.
С другой стороны, при ближайшем изучении тюремного населения, выяснилось, что
тюрьма, как наказание, применяется крайне неразборчиво,
что в стены тюремные собирают
и таких, которых надо лечить,
а не наказывать, и «случайных» преступников – новое понятие с громадным будущим –
и закоренелых неисправимых
(не в смысле итальянской школы) рецидивистов, которых мож-

См. подробно работы мои о восстановлении утраченных прав (Журнал министерства юстиции, декабрь 1895 г.), об условном
осуждении (Журнал министерства юстиции,
сентябрь 1897 г.) и т.д.
1
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этом под защиту детерминистических взглядов на преступление, как на явление, которое неизбежно, помимо всякого желания самого преступника,
должно было наступить. В этом
отношении взгляды Варга не
встретят сочувствия в русской
школе (Н. С. Таганцев и другие
представители), которая, признавая, что преступление не есть
произведение вольной воли, что,
как всякое другое действие человека, оно может быть объяснено
предыдущими явлениями, мотивами, природой самого преступника, внешними влияниями на него, находить, что одним
из таких внешних влияний может быть в известных случаях
и наказание в смысле причинения внешнего вреда, страх перед
наказанием, перед понесением известного вреда. Рассуждения Варга о том, что страх перед
наказанием не воздерживает от
преступления, несомненно софистичны, ибо он тут же признает, что под влиянием страха не
воздерживаются от совершения
преступления, а принимают
меры для сокрытия преступления и в этих видах даже совершают новые преступления, значит страх велик, притом же
соображения о том, будто бы,
близком к умопомешательству
состоянии аффекта, в котором
находится всякий человек во
время совершения преступления, неверны, ибо такое состояние можно предполагать лишь
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при совершении преступления
по страсти, а не преступлений
корыстных, которые составляют большую часть преступлений. Наконец эти соображения
Варга не согласуются с его собственным описанием той борьбы, которая происходит в каждом человеке между мотивами и
побуждениями чувственными и
теми разумными мотивами, которые зарождаются в мозговой
коре; пытаться оказывать воздействие с целью подавления
этих чувственных мотивов несомненно следует, и наказание
как угроза, для известного ряда
случаев всегда будет исполнять
эту функцию. Другое, разумеется, дело характер наказаний,
возможное устранение грубых
сторон наказания, индивидуализация его и т.д.
В этом последнем отношении, как и во многих других,
Варга несомненно прав, и представленные им яркие картины
порабощения и поругания преступников во многом верны.
Вообще главная заслуга сочинения Варга это наиболее
полное обнаружение всей несостоятельности теории возмездия в наказании и яркое
освещение тех новых путей, которые избираются в наше время наукой при изучении преступления, преступников и
наказания практическими государственными и общественными деятелями в борьбе с
преступностью.
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ДВАДЦЯТЬ П’ЯТЬ РОКІВ
КРИМІНОЛОГІЇ В АВСТРІЇ*
граф Венцеслав ГЛЯЙШПАХ**

Вступ
Що являє собою “прогрес”?
Звичайно, не все, що нове. Думки щодо того, чи слід визнавати певні нові правила прогресом, часто різняться, особливо
в карному праві. У ході подальшого обговорення я не дозволю
особистій думці самій бути суддею. Я дам характеристику реформам. Спірним однак якщо
не вважатиму їх кроками вперед, то мені не буде соромно про
це говорити.
Озираючись на останні двадцять п’ять років, можу відзначити два факти. Карний кодекс Австрії датується 1852
роком; його основні принципи

та деякі з приписів відображають Карний кодекс 1803 року,
а отже, він цілком застарілий.
Протягом кількох десятиліть
робилися спроби ухвалити новий карний кодекс. Розроблені
у 1912-13 роках проекти мало
не стали законом, але Світова
війна перервала їх обговорення в парламенті. Після війни
Німеччина та Австрія об’єднали зусилля, щоб розробити карний кодекс, який мав бути однаковим для обох країн по суті
й навіть за змістом. Проектами
1927-30-х років уже декілька
років займалися комітети з карного законодавства парламентів
Берліна та Відня. Через часті
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статті українською здійснив Сергій Ігорович Нежурбіда – доктор юридичних наук, доцент,
керівник патронатної служби апарату Чернівецької обласної державної адміністрації (Україна).
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розпуски парламентів та зміни
у складі урядів робота не була
завершена. На даний час усе залишається в такому ж стані, а
проекти треба переписати. Багато енергії та зусиль витрачено
при спробі отримати новий карний кодекс, але безрезультатно.
Проте ці передумови виявилися корисними, і тому заслуговують на увагу. Зазвичай, було
прийнято рішення про часткову
реформу в дуже обмеженій сфері, проекти можна бути використати як модель. Залишається тільки відібрати відповідні
розділи та включити до чинних
законів.
Другий факт: мирні договори наприкінці Світової війни
перетворили могутню імперію
на державу із шістьма з половиною мільйонами жителів; державу, яка, враховуючи її межі,
зв’язки старих торгових шляхів і руйнування великої економічної одиниці, не може жити
без сторонньої допомоги та використовує свої найкращі сили
в боротьбі з фінансовими труднощами й економічними негараздами. З цих причин багато
планів удосконалення карного
права в найширшому значенні
слова відкладені, а добрі починання задля важливого прогресу припинені. Коли економіка
стає пріоритетом, реформаторська робота має зупинитися.
Кожний реальний рух вперед у
боротьбі зі злочинністю отримає
зиск у довгостроковій перспек-
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тиві, але від таких довгострокових інвестицій відмовляється
перебуваючи у важкому фінансовому становищі держава
Австрія.
Відповідальність
Згідно з Карним кодексом
тільки діти у віці до десяти років повністю звільнялися від
карної відповідальності; неповнолітні (у віці від десяти до чотирнадцяти років) несли карну відповідальність до певної
міри; неповнолітні віком більше чотирнадцяти років, по суті,
вважалися повнолітніми. Закон про ювенальний суд від 18
липня 1928 року цілком це змінив. Це означало, поза всяким
сумнівом, найбільший рух уперед, який побачило карне законодавство. Малолітні не несуть
карної відповідальності та не
можуть бути покарані (про виховні заходи дивіться нижче в
розділі “Превенція”). Період з
кінця чотирнадцяти до кінця
вісімнадцяти років – узявши за
точку відліку дату фактичного
вчинення злочину – є періодом
“проблематичної зрілості”. Суддя повинен дослідити кожний
окремий випадок та оголосити
сторону неосудною за наявності
особливих причин, таких як затримка розвитку внаслідок хвороби, недоїдання або недогляду,
пов’язана з нездатністю розуміти незаконність діяння або нездатністю діяти інакше. Відповідно до наявної статистики,
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Система покарання
Карний кодекс передбачає
вищу міру покарання в багатьох
випадках: у найбільш серйозних
випадках державної зради, за
умисне вбивство (це кожне умисне вбивство) та деякі інші тяжкі
злочини. В старій Австрії до війни шістдесят-сімдесят смертних вироків виголошувалися
щороку; вони рідко виконува-

лись, оскільки Імператор зазвичай застосовував своє право помилування. Закон від 3 квітня
1919 року скасував застосування вищої міри покарання при
розгляді справ звичайними судами. Нині вона може бути проголошена тільки під час надзвичайного військового процесу за
заколот або прояв насильства,
вбивство, крадіжку, підпал та
умисне пошкодження власності
інших; вона також може бути
проголошена щодо солдат федеральної армії за тяжкі військові злочини. Це право досі ще не
використовувалося. У звичайному процесі вищу міру покарання замінила довічна тяжка
праця в пенітенціарній установі. Ми з самого початку вважали
цю реформу помилкою й не вбачаємо в ній жодного прогресу.
В останні роки збільшилася
кількість вбивств – вбивств без
мотиву та вбивств найогиднішого характеру. Багато письменників і навіть ліберальних
газет, а також великих груп громадськості в захваті від повторного прийняття закону, яким
вимагається вища міра покарання за вбивство.
Усе більше і більше застосовуються штрафи. Мінімальний
штраф накладається в розмірі
три шилінги. Доход від штрафів надходить до казни (раніше він надходив до фонду бідноти общини) та використаний
для заснування й утримання
корекційних домів для моло-
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приблизно в десяти відсотках
цих випадків сторона оголошується неосудною. За таких обставин слід застосувати виховні заходи залежно від обставин,
як у випадку з малолітніми. На
кілька слів заслуговує й карний
процес щодо осудних неповнолітніх. Ідеальна формула для
оцінки можливості бути засудженим судом, що ґрунтується на поєднанні біологічних та
психологічних методів, сприятливо впливає на ювенальне карне право. Вона випливає з проекту карного закону 1912 року
й читається в цілому так: не підлягає покаранню той, хто внаслідок безумства, недоумства
або порушення свідомості не
володіє вищезазначеними психічними здібностями. Оскільки психіатрія в її нинішньому
становищі далеко обійшла норми кримінального кодексу, фахівці та судді дедалі більше вдаються – praeter legem, але на
користь причини – до цієї формули при оцінці сумнівних психічних випадків.
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дих злочинців (§52 Закону про
ювенальний суд). З метою спрощення сплати штрафів та уникнення арешту у зв’язку з несплатою, суд може дозволити
відстрочити сплату на період,
що не перевищує шести місяців, або може дозволити сплату
частинами (Закон про карний
процес 1912 року та § 409 Декрету про карний процес).
Заходи реформи та захисту
Заходи реформи розроблені здебільшого у сфері ювенального карного права, їх розглянемо в наступному параграфі
та в подальшому. Питання конфіскації предметів, які служили для вчинення караного діяння або вироблені, або отримані
в результаті такого діяння, враховується новими спеціальними карними законами, оскільки тепер неважливо, є чи ні ці
предмети власністю злочинця.
Конфіскація може також бути
призначена, навіть якщо злочинець не може бути виявлений,
не може бути обвинувачений,
або в разі звільнення від кари не
може бути засуджений (наприклад, у випадках неосудності).
Міра покарання
Покарання, передбачені Карним кодексом за різні злочини, дуже тяжкі. Закон дозволяє судді пом’якшувати вирок
у випадках, де є причина для
поблажливості. Це надзвичайне повноваження пом’якшенКриминалист первопечатный № 18/2019

ня істотно поширене Законом
про карний процес 1918 року,
так що суди повинні мати чітке розуміння відмінності між
“випадковим” і «хронічним»
злочинцем. Якщо законом встановлюється покарання від десяти до двадцяти років, навіть
довічне ув’язнення, суд може
зменшити покарання всього
лише до 1 року; ця думка вважається багатьма перспективною,
особливо у випадку вбивства.
Тюремний строк за вироком від
п’яти до десяти років може бути
скорочений до шести місяців;
менш тяжкі покарання можуть
у загальному завжди бути скорочені до одного дня.
Покаранням за злочини є
ув’язнення, за проступки та
порушення – детенція. Іншою
важливою подією 1918 року
стало дароване судам виключне право, за яким за вчинення
злочинів, що передбачали покарання не більше ніж п’ять років
ув’язнення, можна було карати детенцією замість ув’язнення. Це виключне право мало застосовуватись, зокрема, щодо
випадкових злочинців або при
наявності пом’якшуючих обставин, мотивуючих підстав
для запобігання або призупинення застосування покарання,
іншими словами, у випадках,
що межують зі звільненням від
покарання.
Важливий закон від 23 липня 1920 року ввів умовне звільнення. Воно допустиме у всіх
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недотримання приписів і настійливе недотримання умов піклування; пияцтво, азартні ігри та
бродяжництво. Якщо випробувальний термін має задовільний
характер, то покарання вважається відбутим.
Закон від 20 липня 1912
року представив практику можливості зарахування часу попереднього ув’язнення перед
судом до часу тюремного ув’язнення та розміру штрафів.
І знов бачимо найбільш важливу перевагу у зміні обговорюваних мір покарання у сфері ювенального права. Почнемо
з того, що в загальному порядку
пом’якшується покарання для
неповнолітніх: ніколи не буде
вироку у виді тюремного ув’язнення, а радше в кожному випадку – у виді детенції. Довічне
ув’язнення замінено детенцією
на строк, що не перевищує десяти
років; вищі межі всіх тюремних
вироків пом’якшені на половину. Додаткові покарання, якими
зазвичай доповнюють основне
покарання, такі як втрата права займати посаду, права на вчене звання, права голосу, не передбачені. Вигнання з держави
або з будь-якої частини держави виключається, якщо це тягне за собою небезпеку зневаги.
Більше того, закон дає суду чотири ще більш особливих повноваження, щоби уможливити
найширшу індивідуалізацію,
при тому, що неповнолітній визнаний винним. Суд має право,
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випадках, де покаранням є детенція або штраф. Отже, надзвичайно важливо те, що суд
може засудити до детенції навіть злочинців, бо якщо це так,
то навіть особа, винна у злочині
легкої тяжкості, може мати вигоду від умовного звільнення.
Право суду вирішувати, чи брати до уваги природу діяння та
шкоди, поведінку та характер
підсудного, лише загроза виконання покарання – більш ефективна, ніж саме виконання покарання. Особисті обставини
щодо порушника повинні бути
уважно розглянуті. Суд тоді визначає випробувальний термін
для підсудного від одного до
трьох років і може видати певні приписи щодо його поведінки протягом цього часу, з метою
уникнення морального падіння
(наприклад, може бути заборонено вживання алкоголю); більше того, на цей час може бути
призначене піклування. У випадку з неповнолітніми це повинно бути зроблено, якщо до
цього не реалізовані заходи з виховання та нагляду. Відстрочка покарання може бути скасована та покарання розпочате,
якщо порушник знову вчиняє
будь-яке каране діяння; але, у
випадку незначних проступків,
не пов’язаних із такою ж фатальною схильністю при попередньому діянні, немає потреби
окремо скасовувати відстрочку. Подальші підстави для скасування відстрочки такі: злісне
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якщо злочин малозначний, застосувати попередження до
підсудного та не призначати
подальшого покарання. Це дозволяє в подальшому, замість
призначення маленького штрафу або ув’язнення, ввірити неповнолітніх дисципліні вихователів або школи. Третій варіант:
можна застосувати дійсно обмежений вирок. Проголошення вироку буде в цьому випадку
відкладено на випробувальний
строк від одного до п’яти років,
та буде зроблена спроба запобігти поверненню до попереднього стану за допомогою виховних
заходів і припису або нагляду.
Якщо ці заходи не виявляться
ефективними для виправлення,
покарання в кінцевому рахунку повинно бути призначене та
виконане. Якщо випробувальний строк, завдяки цим заходам, пройшов задовільно, вирок
вважається виконаним. Відбувається це без вказівки, що суд
може також застосовувати обмежений вирок щодо неповнолітніх. Насамкінець, закон також представив невизначений
вирок, включення якого до австрійського законодавства я
відстоював ще п’ятнадцять років тому. Презумпція полягає
в тому, що суд, хоча й визнає
необхідність більш тривалого вироку, все ще не може точно визначити, який термін буде
найбільш корисним для неповнолітнього злочинця. Максимум, який може бути накладе-
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ний судом, не має перевищувати
межі покарання, встановленого
законом для вчиненого діяння;
він ніколи не повинен перевищувати десяти років.
Реабілітація
Важливим кроком у напрямі
звернення до розгляду ідеї компенсації в карному праві, щоб
допомогти засудженому зайняти своє місце в громадянському
суспільстві після відбування вироку та заохотити його це зробити, є закон про реабілітацію від
21 березня 1918 року. Після заяви засудженого до суду оголошується та постановляється,
що він буде віднині вважатися таким, щодо якого ніколи не
виносився вирок. Далі він не зобов’язаний відповідати на запитання суду чи іншого органу
про те, чи він відбув покарання.
Бюро реєстрації покарань (яке
має штаб-квартиру у Відні) веде
реєстр усіх судових вироків і
надає інформацію на запити органів влади. У разі скасування вироку, відомості про нього
більше не буде. Умови анулювання – чистий запис на момент
засудження та під час випробувального строку – п’ятнадцять,
десять або п’ять років (залежно від тяжкості злочину); і нарешті, реституція, наскільки це
можливо. Вироки, що передбачають більше двох років у в’язниці, не є предметом анулювання, крім випадків політичних
проступків або засудження
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Робітний дім
Реальне поліпшення судового контролю злочинності вимагає не тільки обережного та
заохочувального
поводження з діючим з кращих спонукань небезпечним злочинцем,
а й суворої дисципліни щодо
хронічного злочинця. Реформаторському рухові зашкодило
те, що ця друга сторона сильно
зневажалася. Це правда, навіть в Австрії. Хоча тут ми зробили один прогресивний крок,
на жаль, лише один. Ще в попередньому столітті округи засновували установи для примусової праці. Після засудження
за бродяжництво, жебрацтво та
інші подібні проступки суди можуть постановити, що законно,
помістити засудженого до такої установи після відбування
обов’язкового вироку, пов’язаного з позбавленням волі (зазвичай короткого строку). Фактична робота із засудженим
переходить до адміністрації,
проте його утримання не може
перевищувати три роки. Закон
від 23 липня 1920 року мав на
меті зробити робітні доми придатними також для захисту суспільства від хронічних закоренілих злочинців. Той, хто
після відбування покарання не
менш ніж шість місяців ув’язнення за злочин демонструє за-

тяте неприйняття благочинного
життя, може бути оголошений
об’єктом цієї установи. Максимальний строк, який надається
в таких випадках – це п’ять років, але чіткий термін для кожного окремого випадку заздалегідь не визначається. Шлях був
прокладений ще на один крок
законом від 10 червня 1932
року, але він ще показав ефект.
Відповідно до його положень,
окружні робітні доми, засновані
урядом, замінили установи для
примусової праці. Суди будуть
потім вправі робити направлення до цих установ напряму.
Питання умовного звільнення буде обговорено нижче.
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неповнолітніх; в останньому випадку діють також коротші терміни анулювання.

Особлива частина карного
права
Поліпшення у цій сфері різні.
Карний кодекс включає багато злочинів, які просто конфліктують з належним порядком і не вимагають суворого
покарання. Закон про карний
закон 1932 року усунув багато цих злочинів із карного кодексу та перевів їх до категорії
адміністративних правопорушень. Це сприяло звільненню
судів від навантаження й уможливило співмірність покарання
злочину.
Це засвідчує прагнення до поміркованості, про яку говорилось вище: закон від 5 грудня
1918 року відокремлює незаконне привласнення від крадіжки та
розкрадання, а жульництво від
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шахрайства. Дрібна крадіжка –
це заволодіння речами незначної вартості без потреби, через
легкодумство або задля задоволення бажання. Жульництво –
таємно підсісти на транспортні
засоби державних транспортних компаній або прокрастися на виставу, де плата за вхід
незначна. Покарання набагато м’якше, ніж за злочин, який
розглядається в суді як крадіжка або шахрайство. Більше того,
немає юридичних наслідків засудження за ці делікти; згода
потерпілої сторони обов’язкова для обвинувачення (§§ 467 та
467а Карного кодексу).
Поширення судового захисту
Питання захисту честі розглядається Законом про карний закон 1929 року, згідно з
яким за наклеп у пресі може
бути призначений штраф, який
не перевищує 10000 шилінгів, додатково до покарання.
Більше того, цей самий закон
виступає за покарання через
втрату кредиту будь-кого, хто
робить або поширює неправдиві твердження, розраховані на
підрив кредитного становища,
ділової або професійної репутації іншого.
Мета закону від 26 січня 1907
року – захист свободи та чистоти виборів у всіх законодавчих
органах та інших органах, визначених законом для регулювання публічних відносин. Він
пропонує покарання за активFrühdruck Kriminalist № 18/2019

ну та пасивну корупцію на виборах, примус голосувати, обіг
підроблених звітів, підробку,
перешкоджання та зрив виборів, незаконну реалізацію права
голосувати, порушення таємниці голосування, втручання в хід
виборчих кампаній.
Закон 1870 року проти примусу робітників до страйку (через заробітну плату) та примусу
працівників до масового звільнення був замінений так званим «антитерористичним» законом від 5 квітня 1930 року,
який перешкоджає організованим страйкам і подібним втручанням у свободу праці та підсилює право на вільні зібрання.
Соціально та політично закони проти експлуатації важливі
як захист нездатних витримати
навантаження. У зв’язку з цим
слід вказати, що закон проти
лихварства від 12 жовтня 1914
року не тільки чітко розглядав
тодішню практику лихварства,
у зв’язку з кредитними домами,
і зробив покарання більш суворим, а також пеналізував використання позбавлення права на викуп закладеного майна
(так зване лихварство товарами), коли діюча сторона здійснює таку практику, як бізнес.
Закони, під час війни та безпосередньо після, проти спекуляції (останній закон – від 9
березня 1921 року і був покликаний врегулювати явно непомірну ціну на товари або послуги) нині втратив свою чинність
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законом, мандатом уповноваженого органу чи юридичною
фірмою. Дія карається як проступок або, якщо шкода значна – як злочин.
Навіть, якщо це певною мірою не з галузі кримінальної
юстиції, доречним буде згадати прогрес, зумовлений адміністративно карним законом від
21 липня 1925 року. Він формулює загальні приписи у сучасному сенсі (часто засновані
на проекті карного закону 1912
року). Реалізація судочинства
у сфері карних справ тут також
розглядається, і закон стосовно
адміністративного судочинства
від тієї ж дати виправлений у
спосіб, який можна вважати
зразковим.
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у зв’язку із застарілими умовами підприємництва. Сьогодні бачимо надлишок товарів замість дефіциту, а попит скоріше
впав, ніж зріс. Отже, закони
стануть у пригоді тільки в разі
завищення ціни з боку трастів.
Модифікація закону «Krida»
(закон від 10 грудня 1914 року,
§§ 205а ff. та 485 ff. Карного кодексу) була важливим законодавчим поліпшенням, але
у зв’язку з великими труднощами в доказуванні, закон довів свою незначну практичну
користь.
Два закони останніх років заповнили давно відчутні прогалини у Карному кодексі. Закон
від 25 вересня 1923 року проти
недобросовісної конкуренції визначив карані діяння за приватним обвинуваченням: брехлива
реклама, знищення підприємства, активне та пасивне хабарництво працівників або агентів
із метою конкурування, порушення таємниці торгівлі або бізнесу та нецільове використання
конфіденційної інформації. Закон від 1 грудня 1931 року був
необхідний, щоб зробити можливою належну пеналізацію недобросовісності бізнесу. Розглядувана дія – це зловживання на
користь однієї особи з намірами особистого збагачення та, як
наслідок, наступне збільшення майнової відповідальності
іншої особи. Немає значення,
право керувати майном, діяти
в інтересах інших осіб надано

Карний процес
Закон про австрійський карний процес 1873 року має обвинувальну форму, заснований на
принципах усного судочинства
та прямої дії, а тому являє собою вид юридичного процесу,
який досі в силі. Окружні суди
виносять рішення через окремих суддів за порушення; розгляд злочинів та проступків
здійснюють вищі суди. Останні виносять рішення відповідно
до закону про карний процес як
суди присяжних, якщо розглядаються злочини, за які передбачене суворе покарання, або
розглядаються політичні делікти, або порушення законодавства про пресу. З іншого боку,
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вони виносять рішення як суд
попереднього слідства у складі
чотирьох призначених (не обраних) професійних суддів. Закон
про карний процес 1920 року
замінив суди слухання на суди
з президією з неоплачуваних
магістратів та двох професійних суддів. Ці президії складаються з двох магістратів і двох
професійних суддів. Магістрати – наділені владою судді, тоді
як суд присяжних вирішує тільки питання вини. В той же час,
коли були створені суди магістратів, була обмежена юрисдикція судів ассизів1. Ніщо не
вважається суворим покаранням, крім покарання строком
принаймні десять років позбавлення волі. Закон про карний процес 1929 року вивів делікти проти законодавства про
пресу з-під юрисдикції судів ассизів, їх юрисдикція в подальшому обмежується Законом
про ювенальний суд. Суди ассизів – частково об’єкт політичних впливів; вони просто бажають діяти як суди люб’язності
або виносити вердикт «не винуватий», оскільки безпорадні в складних обставинах або
важких юридичних питаннях.
Отже, загальна думка полягає
в тому, що ця реформа – реальний прогрес. Урядовий законопроект, нещодавно представлений у парламенті, пропонує
Перекладач: відділення Вищого суду, яке
розглядало справи, в яких обвинувачення
виносили мирові судді.
1
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в подальшому відмовитися від
судів ассизів на період декілька
років судового розгляду інших
обвинувачень в умисному вбивстві, оскільки віднедавна значно зросла кількість незаконних
виправданнь та зросло обурення суспільства. Ні вища освіта,
ні запорука не вимагаються для
посади судового асесора. Фактично можуть бути окремо призначені жінки, які відповідають критеріям; ми вважаємо це
цілком допустимим.
Безспірний і значний прогрес
був ініційований законом про
ювенальний суд 1919 року та
остаточно визначений законом
від 18 липня 1928 року. У Відні,
єдиному великому місті Австрії
з приблизно двома мільйонами
мешканців, існує незалежний
ювенальний суд, у якому поєднані адміністрування опікунства та повної карної юрисдикції над неповнолітніми, який
має власну ювенальну тюрму.
Більше того, спеціальний окружний ювенальний суд може
бути сформований або, з іншого
боку, юрисдикція над опікунствами та покараннями може
бути надана едиктом таким же
судам і суддям.
У справах неповнолітніх –
карних справах проти осіб, які
на момент розгляду не досягли
вісімнадцяти років – суд ассизів уповноважений розглядати
тільки обвинувачення у вчиненні політичних деліктів; в
інших випадках справи завжди
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укази для обов’язкового опікунства вступили в силу та доводять ефективність, або якщо
суд можливо проголосить нарікання в сторону молодої людини. Приватні обвинувачення,
наприклад, наклеп, цілком допустимі. Прокурор може підтримувати обвинувачення замість приватного обвинувача,
якщо це видається необхідним
із педагогічних міркувань або
враховуючи важливі інтереси потерпілої сторони. Важлива особливість – співпраця Ради
ювенального суду, яка служить
для вивчення особистих обставин молодої людини, для нагляду за нею, та надання їй допомоги на слуханнях. Закон
забезпечує формальний захист
неповнолітнього обвинуваченого. Для слухань у суді вищої
інстанції повинен бути призначений безоплатний адвокат (адвокат для бідних), якщо обвинувачений не в змозі понести
витрати на захист; в окружних
судах це повинно бути зроблено
у всіх важливих або складних
справах. Для головного судового розгляду перед окружними судами формальний захист
передбачений у випадку оскарження вердикту.
Юридичний представник неповнолітнього повинен бути
проінформований про всі важливі положення карного процесу, він має право бути присутнім
на суді та вживати юридичних
заходів для представництва
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належать суду магістратів. Для
цих судів спеціально створений реєстр магістратів із метою включення до нього вчителів та соціальних робітників. Ці
ювенальні магістрати також беруть участь у слуханнях та судових засіданнях другого суду,
але лише у справах, які пов’язні із законністю і не мають жодного стосунку до справ про визнання недійсним. Це єдина
інстанція, в якій судові асесори беруть участь у другому суді.
Президія у цьому випадку складається з трьох неоплачуваних
магістратів і двох професійних
суддів. Судді, які діють у ювенальних справах, призначаються відповідно до їх педагогічних кваліфікацій; вони повинні
вже служити до цього суддями
з опікунства й мати спеціальні навички з психології, психіатрії та педагогіки. В прокуратурі ведення ювенальних справ
зазвичай довіряється цивільному магістрату (ювенальний
прокурор).
Найбільш важливі приписи, спеціально встановлені для
процесу в ювенальних справах,
беруть початок в концепції виховання, яке займає чільне місце в ювенальній кримінальній
юридичній практиці, та у спробі
перевірити, наскільки можливо, впливи, які шкодять вихованню та функціонуванню карного процесу. Тому прокурор
може упустити обвинувачення,
якщо справа незначна, якщо
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неповнолітнього, навіть проти
волі останнього.
Позбавлення волі, якщо це
можливо, замінюється іншим
прийнятним заходом, як-от поміщення до сім’ї або виховної
установи. Закритий судовий розгляд, замість публічного, може
бути визначений без обговорення, в інтересах неповнолітнього, із цієї причини можна буде
утриматись від публічного оголошення вердикту. Коли відбуваються дебати, які можуть
шкідливо вплинути на неповнолітнього (наприклад, дебати про
його психічний стан), суд може
дозволити йому залишити зал
засідань. Якщо неповнолітній
не з’являється на судове засідання, недопустимо здійснювати розгляд без нього. Аналогічно
в мандатному провадженні –
винесення карного вироку виключно на основі повідомлення –
не дозволяється у справах за
участю неповнолітніх.
Відшкодування збитків у
зв’язку з незаконним засудженням дозволене австрійськими законами з кінця минулого століття. Спочатку це було
дозволено тільки, коли законно засуджену особу згодом виправдали або якщо обвинувачення відкликано. З 1918 року
про відшкодування також може
бути заявлено, коли засуджена особа знову засуджується
під час нового судового розгляду, якщо цього разу їй призначено менш тяжке покарання у
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відповідності з більш м’якою
мірою покарання. Закон від
18 серпня 1918 року зобов’язав державу відшкодовувати за
позбавлення волі. Вихідні положення такі: втрата капіталу
через позбавлення волі при закінченні обвинувачення відкликанням або виправдувальним
вироком; урешті-решт обґрунтована підозра, яка дає хід обвинуваченню та ув’язненню, була
відсутня з початку або втратила силу перед ув’язненням, ця
відсутність може не бути відома до цього. Вимога неприйнятна, якщо ув’язнений спровокував свій арешт умисно або через
значну необережність. Для певних особливих випадків (наприклад, виправдувального вироку
або підозри внаслідок легковажного ставлення правопорушника), на розгляд суду залишається, чи буде в заяві про
відшкодування повністю або частково відмовлено.
Кримінологія та Кримінальна
поліція
Прогрес у розслідуванні й повідомленні про злочини залежний від прогресу в різних сферах природничої науки та техніки, наукового використання
техніки, розвиненої у цих сферах, для цілей карного процесу. Він залежить також від певних запланованх заходів, мета
яких – зробити ці прогресивні
заходи та результати наукових
експериментів відомими різним
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інститут, він слугує і для проведення досліджень, так і для навчання. Навчальний план охоплює кримінальну етіологію та
феноменологію, кримінальну
статистику, пенологію, кримінальну політику, кримінальну
психологію, психологію карного процесу, криміналістичну
техніку, кримінальну тактику,
кримінологічний та криміналістичний комплекс вправ, сесії для дискусій та демонстрації
типів злочинців. В Університеті
Інсбрука досі немає кримінологічного інституту, але в ньому
читаються лекції з кримінальної психології, психології свідчень та науки про ув’язнення.
Австрія протягом багатьох років добре оснащувала інститути
судової медицини, пов’язані зі
всіма медичними школами. Ці
інститути провадять регулярні
курси із судової медицини для
юристів. І останнє, наостанок
треба згадати лекції із судової
психіатрії.
Прогрес у кримінології та
криміналістиці поставлений на
службу кримінальній юстиції
без жодних труднощів судового
провадження, оскільки право
доказу в нашому Карному процесуальному законі засноване
на свободі пошуку істини та цінності доказу. За винятком незначного ігнорування та неважливих обмежень, суддя може
користуватися кожним джерелом інформації, вважати доказом будь-яку обставину, яка
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органам, які мають відношення до карного процесу; він залежить, в подальшому, від їх
уведення в практику судів та
адвокатів, юристів, поліції та
жандармів. Такий прогрес у науках здебільшого не обмежений однією країною. Водночас
Австрія з гордістю може вказати на одну людину, професора
Ганса Гросса, ініціатора наукових досліджень у кримінології,
чий шедевр «Порадник для судових слідчих як система криміналістики» відомий у всіх цивілізованих країнах. Саме він
першим започаткував регулярні лекції з кримінології та кримінальної психології в Грацькому університеті та заснував у
ньому університетський кримінологічний інститут, перший у
своєму роді, з повноцінним кримінальним музеєм у ньому. Інститут продовжував очолювати
послідовник Гросса, професор
А. Ленц, а план навчання був
сильно розширений. Ленц надзвичайно зацікавлений кримінальною біологією; він зі своїми співробітниками досліджує
ув’язнених у карній установі
в Граці та, відповідно, ознайомлює своїх учнів із методами дослідження. Ним було ініційоване заснування станції кримінальної біології у Відні, про що
ми повідомимо пізніше.
У 1922 році автор цієї доповіді заснував Університетський
інститут Юриспруденції та Кримінології у Відні. Як і Грацький

Криміналіст першодрукований № 18/2019

КРИМИНАЛИСТЪ
№ 18/2019
первопечатный

134
може слугувати підказкою. Невдовзі було запроваджено використання поліцейських собак,
не тільки цінна послуга поліції
в переслідуванні злочинців, а й
для отримання доказу в суді.
Наприклад, щодо певних
сфер, в яких ми бачимо особливо
помітний певний прогрес, наявне широке використання фотографії, включаючи фотограмметрію, використання мікроскопа
та невидимих променів, зокрема ультрафіолету. Доказ, отриманий унаслідок дослідження
пилу, набув важливості в багатьох судах, а порівняння почерку та розслідування використання механічного письма
поставлено на наукову основу.
Встановлення підробки сьогодні так розвинене й налагоджене,
що – за винятком дуже екстраординарних обставин – кожна
підробка підлягає встановленню. Університетські кримінологічні інститути у Відні і Граці доповідають суду в багатьох
карних справах, найчастіше
у випадках підробки, але також
у інших впадках, та дають відповіді на питання про жаргон
злочинців, забобони тощо.
У 1924 році директори поліції у Відні заснували криміналістичний інститут для надання офіцерам поліції ліпшого
виду навчання з кримінології.
Навчальний план всеосяжний
і включає, крім предметів, які
читаються в університетськх
інститутах, спеціально адап-
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товані для потреб офіцерів поліції лекції з таких предметів,
як антропологія, хімія, комерція та ін. Наприкінці 1929 року
Директорат полиції Відня заснував Бюро кримінальної біології, завданням якого було дослідження визначених осіб,
перш ніж їх передадуть до карного суду. Дослідження проводиться спеціально навченими
офіцерами поліції при допомозі офіційних лікарів, засноване на дуже детальному інформаційному формулярі згідно з
моделллю професора А. Ленца.
Дослідження обов’язкове щодо
всіх неповнолітніх і певних категорій небезпечних злочинців
(наприклад, усіх убивць) та в інших особливо важливих справах. Результати дослідження
можуть використовуватися судами для кращого розуміння
особистості та більш розумного
застосування покарання. Більше того, дослідницькі матеріали збираються разом і під керівництвом професора Ленца
використовуються з метою наукових досліджень.
Інша важлива іновація – уведення методу ливарних форм
Поллера, методу, який зробив
можливим виробляти за дуже
короткий строк найбільш точні
та правдиві репродукції трупів,
частин тіла, засобів учинення
злочину тощо. З метою вдосконалення нагляду за всіма судовими вироками у 1920 році
у Директораті поліції Відня
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кі новини», що видавалися Директоратом поліції, служать такій самій цілі у Відні. Директорат керує Центральним бюро
розшукуваних доказів і збирає
разом весь матеріал, що містить
вищевказані документи в різному доказовому матеріалі. Систематичний перелік усіх імен усіх
опублікованих осіб утворює
такі самі докази; всі невідомі
особи з відмітними характеристиками, які перебувають у розшуку за карним процесом, формують доказ «особа та агент»;
перелік всіх злочинів, виконавці яких невідомі, утворює «фактичний» доказ; перелік всіх незаконно втрачених предметів –
«матеріальний» доказ. Директорат у Відні публікує два рази
на місяць резюме про найважливіші докази («ключі»).
Цей метод поводження з доказами взяли на озброєння інші
системи, засновані на визнанні
факту того, що централізація –
важлива ознака ефективної дії
проти сучасної злочинності. Відповідно, з 1912 року Директорат
полії у Відні діяв як центральний
пункт для атаки на непристойні
публікації, з 1928 року – як центральна база доказів про незаконний обіг наркотиків і як центральний орган Австрії у сфері боротьби з міжнародною злочинністю, з 1929 – як центральний
орган Австрії з розслідування
контрафакту відповідно до положень міжнародної конвенції від
20 квітня 1929 року.
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засноване Бюро реєстрації вироків. Суди повинні повідомляти
про кожен вирок до Бюро, надсилаючи в картці, яка також
дає точну інформацію про персональні дані засудженої особи.
Слід повідомляти про наступні зміни у вироку, скасування
умовного звільнення, акти амністії тощо. Бюро утримує реєстр
усіх вироків через місцеві суди;
засудження громадян через іноземні суди; все інше на основі, встановленій міжнародними договорами; вироків щодо
іноземців через іноземні суди,
оскільки спостерігається обіг
непристойної літератури та торгівлі жінками. Будь-який суд та
офіс прокурора може отримати
інформацію про наявність вироку щодо громадянина через
запит до Бюро реєстрації покарань; інші органи влади можуть робити те саме, але приватним особам інформація не
надається.
Видача ордерів, запитів на
розшук, опис зниклих або розшукуваних осіб, опис душевнохворих, знайдених осіб або
знайдених тіл, описи вкраденого, пограбованого, втраченого
або знайдені предмети та описи
важливих кримінальних справ –
усі вони підтримуються публікацією щоденного бюлетеня згідно з новою постановою про переслідування від 1928 року. Це
передбачалось для окремих підрозділів федерального домену,
поки «Центральні поліцейсь-
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Коли була заснована Міжнародна комісія кримінальної поліції, Австрія, як добре відомо,
відігравала визначну роль за лідерства останнього начальника поліції та канцлера конфедерації д-ра Ганса Шобера. Ряд
підрозділів цієї комісії мають
штаб-квартири в Директораті
поліції Відня, а саме Міжнародна центральна комісія – з розслідування контрафакту золота,
чеків та цінних паперів, Міжнародна комісія з розслідування
підробки паспортів і «Міжнародне бюро». Останнє включає
в себе службу у справах міжнародних злочинців, міжнародного розшуку доказів, міжнародних доказів завдання шкоди
державі, міжнародної передачі
відбитків пальців та збір фотознімків міжнародних злочинців. Задля цього налагоджена
співпраця тридцяти шести поліцейських організацій.
У зв’язку з міжнародними комісіями, під Директоратом поліції Відня, що надзвичайно важливо, з 1927 року діяла приватна
поліцейська радіотрансляційна
служба. Центральна радіотрансляційна станція розташована в
Директораті поліції Відня, водночас існують інші в дев’яти
великих містах Австрії. Через
центральну радіотрансляційну станцію у Відні ця мережа
зв’язана з міжнародною системою поліцейської радіотрансляції, заснованої 1929 року,
до якої входять, окрім Австрії,
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Бельгія, Німеччина, Голландія,
Польща, Румунія, Чехословакія, Угорщина та, в міжнародних торгових відносинах, Данціг і Швейцарія.
Тюремна система
Найбільш важлива та практична реформа – це запровадження
умовного звільнення за законом
від 23 липня 1920 року. Воно
умовне, оскільки ув’язнені відбувають дві третини вироку або
принаймні вісім місяців, або,
якщо мова йде про неповнолітніх – принаймні шість місяців,
оскільки ув’язнений компенсує
школу, в якій він винен, на максимальному рівні своєї спроможності, та добре себе поводить на
свободі. У випадку засудження
до довічного позбавлення волі,
покарання може бути замінено
після відбування п’ятнадцяти
років. Випробувальний термін –
час, який залишився за першим вироком, але як мінімум –
один рік або, у випадку довічного позбавлення волі – п’ятнадцять років. У випадку умовного
звільнення звільненому з метою
превенції повторного вчинення
злочину можуть дати приписи.
Правила щодо нагляду застосовуються, як у випадку вироку з
невизначеною мірою покарання1.
Якщо звільнення стає остаточним, усе покарання вважається
скасованим.
Перекладач: Вирок, який передбачає позбавлення волі на строк, який залежить від
поведінки ув’язненого.
1
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ні виконувати покладені на них
обов’язки. Наскільки дозволяє
строк покарання, їх навчають
певному роду занять, який їм
підходить і який дасть їм у майбутньому засоби до існування.
Призначення покарання не
стане звичайною справою, а буде
відповідати особистості кожного. Матеріали кримінально-біологічного обстеження важливі
для формулювання виконання
вироку, оскільки вони визначають вину та покарання. Закон дозволяє особливо широке
тлумачення вироку у випадку,
коли ув’язнені, у зв’язку із хворобою або розладами, потребують відходу від правил. У цих
випадках, за порадою лікаря,
може бути призначені одиночне ув’язнення або спеціальна дієта, заняття, навчання або фізичні вправи; якщо можливо – для
них визначається спеціальна
частина в’язниці.
Загальні настанови щодо особливого поводження з особами
з розумовими вадами та алкозалежними злочинцями, щодо
установ утримання злочинців з
психічними розладами, передбачені у проектах, які досі ще
не стали законами.
Для вироків із покаранням
більше року ув’язнення, які
слід відбувати в карних установах, уведено його виконання частинами (прогресивна система);
існують три класи; на жаль, немає органічного зв’язку з умовним звільненням.
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Виконання карних покарань
відносно молодих ув’язнених
(від чотирнадцяти до п’ятнадцяти років) – питання виховної
мети, на яку зазвичай посилається ювенальний суд. Уникається кожний контакт юних
ув’язнених із повнолітніми; це
досягається кількома способами. Вироки зі строками менше
місяця можна відбувати в установах, які не належать уряду,
але визнані Департаментом юстиції належними – наприклад,
окружні установи для неповнолітніх із метою виховання.
Більше того, у деяких випадках
існують ювенальні тюрми (наприклад, у зв’язку з ювенальним судом у Відні), які приймають тільки неповнолітніх; іноді
будують спеціальні ювенальні підрозділи судових в’язничних домів у карних установах,
для запобігання комунікації між підлітком і дорослими
ув’язненими; і останнє з всього – існують ювенальні групи.
Тюремна система – в своїй основі общинна. У виборі офіцерів і
наглядачів найбільш важливе
педагогічне розуміння, відтак –
знання психології, психіатрії
та педагогіки. До ув’язнених
слід ставитися суворо і добре, а
їх самоповагу охороняти та заохочувати. Вони регулярно навчаються; гімнастика, спорт та
ігри сприяють їхньому фізичному розвитку. Незалежно від
того, до якого виду ув’язнення вони засуджені, вони повин-
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Контроль виконання вироку
через громадськість і використання неюристів із цією метою –
це ідеї, які з 1872 року уведені
в практику. З 1921 року існує
правило, що для кожної окружної тюрми і для кожної карної
установи призначаються три особи, які заслуговують на довіру й
мають повноваження відвідувати ув’язнених, отримувати заяви і скарги, повідомляти їх, а
також свої спостереження відповідному службовцю.
Можна тільки коротко згадати про інші вдосконалення, такі
як укрупнення тюремних бібліотек, читання освітніх лекцій і влаштування музичних
перформансів.
З 1925 року Австрія співпрацює з Міжнародною карною та
пенітенціарною комісією. І організація тюрем, природно, цілком відповідає запропонованим
Комісією положенням щодо поводження з ув’язненими.
Превенція
Превенція злочину означає,
насамперед, турботу про дітей
і молодь, та їх захист від кримінальних впливів. Професійні опікуни дітей – перш за все
батьки. Це частина мистецтва
превенції – сприяти та стимулювати батьків виконувати свої обов’язки та завбачливо
уникати впливів та умов життя,
які можуть віддаляти їх від їх
дітей. Ця тема дійсно настільки
широка, що займає практично
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все поле соціального й політичного законодавства. Вона активно розвивалася в Австрії протягом кількох останніх декад,
більше того, на думку багатьох,
досить екстенсивно відносно
економічної спроможності країни. Неможливо перелічити всі
її численні наслідки. Я тільки
згадаю коротко про розвиток,
зокрема в містах і особливо у
Відні, піклування над жінками
під час вагітності та народження дитини, закон від 1919 року
щодо прийомних дітей та положення про захист малолітніх,
поміщених до приютів.
Інший важливий крок у нашій сфері – закон від 4 лютого
1925 року на підтримку законно регламентованих вимог про
аліменти. Встановлюється факт
порушення особою своїх зобов’язань у сплаті законно встановлених аліментів під загрозою покарання. Покарання
лягає на кожного, хто через неспроможність сплачувати встановлені аліменти не бажає або
нехтує стороною, якій він має
сплатити ці аліменти. Вважається значною необережністю
також, якщо сторона, яка зобов’язана забезпечити утримання та від якої забезпечення
не може бути зібрано, умисно
уникає можливості отримувати
дохід. Закон від 7 липня 1922
року намагається обмежити
розлив алкогольних напоїв неповнолітнім. Заборонено під загрозою покарання для будь-кого
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ступним для широкого кола осіб
молодше шістнадцяти років.
Таке покарання буде в подальшому накладено на будь-кого,
хто покаже неприйнятні рухливі малюнки на розгляд особі,
якій не виповнилося шістнадцять років. Надзвичайно важливо, що до подібної категорії
непристойного змісту включено
все, що розраховане на збудження сексуального почуття або
розбещення, щоб захистити не
тільки почуття сорому, а також
здоровий сексуальний розвиток
молоді (Закон про реформу карного закону 1929 року).
Двадцяте сторіччя проголошене століттям дитини. Цей вислів також знаходить підтвердження в заходах піклування
на законодавчому та адміністративному рівнях в Австрії. Більше того, пророблена підготовча робота в нашому цивільному
кодексі 1811 року. Згідно з його
положеннями, батьки були відповідальні, насамперед, за благополуччя дітей. Якщо батьківською владою зловживають або
недбало виконують обов’язки,
зазвичай будь-хто може звернутися до суду по допомогу.
Неповнолітні (до двадцяти одного року), які не мають батька, який би ними піклувався,
повинні бути забезпечені через суд призначеним опікуном,
за виконання обов’язків якого повинен наглядати суд. Цей
напрям діяльності суду називається юрисдикцією опікунства
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пропонувати алкогольний напій неповнолітньому (молодше
чотирнадцяти років) у питному закладі, давати такий напій
або дозволити комусь давати
йому пити. Не можна також такий напій запропонувати особі
молодше шістнадцяти років у
будь-якому барі або торговому
домі, де реалізуються алкогольні напої. Відповідальність поширюється на власника або орендаря барів, таверн, працівники
яких порушують одну із цих заборонених дій. Наведені положення повинні бути оприлюднені у видному місці у всіх питних
закладах. Нарешті, ми можемо
згадати тут удосконалення в захисті молоді від непристойної
літератури. Шкільна рада або
служба у справах неповнолітніх
можуть заборонити поширення
певного друкованого матеріалу
серед молоді молодше вісімнадцяти років, вони також можуть
заборонити їх продаж вуличними торговцями (торговцями
книгами вразнос) або агентами
газет, якщо через експлуатацію
схильності неповнолітніх вони
ставлять під загрозу благополуччя молоді (Закон про пресу 1922
року). Покарання буде накладено на кожного, хто пропонує або
передає частину непристойної
літератури особі молодше шістнадцяти років з метою отримання оплати або без такої, показує
або в інший спосіб робить таку
літературу публічною так, що
її неприйнятний зміст стане до-
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(Vormundschaftsgericht barkeit).
Завдяки уведенню професійного опікунства та сирітських
рад, заснуванню ювенальних
служб в адміністративних департаментах різних округів та
великих міст, завдяки допомозі ювенального суду і, нарешті,
завдяки заснуванню численних
приватних і напівприватних організацій із метою захисту дітей
та їх благополуччя, діяльність
судів сьогодні добре підтримується в їх діяльності та вперше
зроблене можливим повне виконання амбіційної програми.
У зв’язку з цим особливо
слід згадати приписи та вказівки Закону про ювенальний суд
1928 року. Оскільки положення Карного кодексу про неповнолітніх уже обговорювалися,
нам треба згадати тут тільки
суто виховні заходи. Суд повинен призначити такі заходи негайно, якщо будь-хто молодше
вісімнадцяти років винен у караній дії; будь то справжній неповнолітній або молодик у віці
від чотирнадцятти до вісімнадцяти років, чия відповідальність ще не визначена. Суд комунікує зі службою у справах
неповнолітніх або відповідними органами суду з питань неповнолітніх і може у зв’язку з
певними обставинами передати їм молодого порушника для
подальшого піклування. В протилежному випадку суд може
вибрати з таких процедур: виховний нагляд, поміщення до
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сім’ї, будинку неповнолітніх
або іншої установи, або направлення до федеральної установи
з виховною метою. Заснування
урядом кількох таких установ
було обґрунтовано важливістю
реформ 1928 року та умовами
сьогодення. Існуючі приватні,
общинні та окружні установи
не були достатніми або не бажали брати молодь, яка обвинувачувалась у тяжких злочинах, або не були адаптовані до
таких випадків. В даний час
наявність федеральних виховних установ, підпорядкованих
федеральному міністру юстиції, гарантує, що кожний неповнолітній
правопорушник
у разі потреби в такому нагляді установи може бути поміщений до неї. У цих установ найважче завдання, це дійсно так,
оскільки вони мають справу головно з молодими порушниками, тими, хто найбільше потребує виховання.
Вихованці установи навчаються та набувають професійні
навички. Вони постійно зайняті, перебуваючи більшу частину
часу «поза дверима», переважно займаючись садівництвом та
фермерською роботою. Комісія
з п’яти членів несе відповідальність за неухильне виконання
приписів у поводженні з учнями; вони відвідують установу
принаймні один раз на місяць і
заслуховують скарги учнів. Члени комісії призначаються міністром юстиції та виконують

141

первопечатный

Значний прогрес спостерігається в розвитку органів суду у
справах неповнолітніх і захисного нагляду порівняно зі станом справ на рубежі останнього
століття. Ювенальний захисний
рух отримав поштовх завдяки
ораторським і літературним зусиллям Райхера (Reicher), Баернрайтера (Baernreither), першого судді ювенального суду Фіатта (Fiatta) та Франца Кляйна
(Franz Klein). Останній надавав
допомогу через численні укази, датовані з моменту початку
служби міністром юстиції. Інший потужний поштовх був наданий Австрійським захисним
ювенальним конгресом; Центральне бюро піклування дітьми
та захисту неповнолітніх, створене Баернрайтером, свого роду
релігійний центр, який друкує
журнал з проблем піклування
дітьми та сімейного і професійного соціального захисту уже
двадцять п’ять років.
Органи у справах неповнолітніх при судах сформовані зі
службовців, юридичних осіб,
компаній та осіб, усіх, від кого
залежить благополуччя неповнолітніх. Служби у справах
неповнолітніх, згадані вище,
посідають перше місце. Якщо в
одному місці є ряд корпорацій
або компаній, залучених на допомогу суду у справах неповнолітніх, суд забезпечує можливу
спільну централізовану службу,
по можливості в будівлі суду.
Ці організації для допомоги
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свої обов’язки як почесні члени. Учень перебуває в установі стільки, скільки це служить
меті його виховання, але у жодному разі він не може залишитися там після досягнення 20ти років. Після півторарічного
перебування директор установи
може довірити учня відповідальній сім’ї, перевести його в іншу
виховну установу або знайти
йому місце по професії або торгівлі; через три роки після прибуття директор може відпустити
учня. Якщо комісія погоджується, подібні заходи можуть бути
зроблені навіть раніше. Контррозпорядження відпустити або
вжити якийсь інший захід належить комісії. Учень, навіть після звільнення, підлягає нагляду
з боку директора установи до досягнення ним двадцятиоднорічного віку. Значна частина учнів
перебуває в контакті з ним навіть після цього часу.
З метою отримання навичок
практики, в Австрії потрібно
забезпечити професійне навчання, про що засвідчить певний
час свідоцтво про навчання або
грамота підмайстра. Отже, важливе значення має рішення суду
про те, що період професійного
навчання під наглядом вищого за кваліфікацією працівника в урядовій установі вважається професійним навчанням
учня. Той факт, що учень знаходився в установі, не треба згадувати у свідоцтві або грамоті
підмайстра.
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ювенальному суду, крім проведення досліджень і допомоги в
карному процесі, як зазначено вище, намагаються навести
лад із виховним наглядом, спостерігають, чи вказівки, надані у зв’язку з обмеженим вироком виконуються (як-от умовне
звільнення та заміна покарання іншими видами виправного впливу), а також здійснюють
нагляд захисного характеру за
всіма справами та заходами,
життєво важливими для успішної превенції. Якщо приватних організацій для здійснення
нагляду захисного характеру в
судах недостатньо, федеральна поліція повинна призначити спеціальних наглядачів. Це
мають бути відповідальні чоловіки та жінки з розумінням потреб виховання; можуть бути
призначені особи, які вже перебувають на державній службі, але не в цивільній або кримінальній поліції.
Звичайно, індивідуальні превентивні заходи не обмежуються неповнолітніми; нагляд
службовця може бути призначений повнолітнім, зокрема
тим, щодо яких винесено умовний вирок або умовне звільнення, або заміна покарання іншими видами виправного впливу.
Численні успішні інновації
були розроблені у Директораті
поліції Відня. Відтоді як у цьому місті, столиці Австрії, живе
третина населення країни, заходи щодо його благополуччя
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та захисту надзвичайно важливі. Директорат поліції має власне Бюро соціального захисту,
яке дбає не тільки про неповнолітніх, які перебувають у небезпеці, а й про інших, кому загрожує небезпека через схильність
до спиртного, до суїциду або бажання його вчинити. Для тимчасового догляду за такими
неповнолітніми поліцією заснований будинок для неповнолітніх. У 1932 році поліцією
відкритий будинок із жінкамислужбовцями для морального
захисту жінок і дівчат. Перед
дискусіями про важливу роль
такої інновації, як жінки-поліцейські, слід зробити кілька
загальних ремарок щодо проституції. Була спроба запобігти втягненню дівчат та жінок
у проституцію шляхом догляду
за ними. Проституція зазвичай
не стільки заборонена, скільки
контрольована з метою боротьби з венеричними захворюваннями. Від проституток вимагається повідомляти поліції та
проходити періодичні медичні
огляди. Нелегальна («таємна»)
проституція вишукується поліцією, а ті, хто у цьому підозрюються, обстежуються лікарем.
Незалежно від того, дозволені
чи не дозволені борделі місцевою владою, у Відні вони заборонені з 1921 року.
На сьогодні Директоратом
поліції Відня задіяно двадцять
п’ять жінок-поліцейських для
контролю за проституцією та
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контроль бездомних і загублений дітей. Жінки-поліцейські,
опікуючись дітьми та молоддю, у суді тісно співпрацюють
з бізнес-офісом допомоги суду
у справах неповнолітніх; їм також надано право наглядати за
молоддю та жінками.
У поводженні з п’яницями досягнуті гарні результати
шляхом обіцянки м’якого покарання засудженим за пияцтво, якщо вони долучаться до
організації тверезості та будуть
жити за її правилами.
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торгівлею жінками. Їх обов’язки – головно захищати жінок
та дівчат від аморальності, а також емігрантів і подорожуючих жінок. Вони наглядають
за торговими автоматами, громадськими парками та залізничними станціями; ревізують
проституцію та сексуальні злочини; представляють дітей, молодих людей та жінок перед судом і поміщають до установ;
знаходять доми для молоді, молодих жінок та дівчат; допитують, беруть під тимчасовий
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Türkel S. Criminalistic Institutes and Laboratories. The Annals of the American Academy of Political and Social Science. Nov. 1929. «The Police and the Crime Problem». P. 199-204.
*
Тюркел З. Криміналістичні Інститути та Лабораторії.
1

Криминалист первопечатный № 18/2019

145

первопечатный

КРИМИНАЛИСТЪ № 18/2019

Криминалист первопечатный № 18/2019

КРИМИНАЛИСТЪ
№ 18/2019
первопечатный

146

A First Printed Criminalist № 18/2019

147

первопечатный

КРИМИНАЛИСТЪ № 18/2019

A First Printed Criminalist № 18/2019

КРИМИНАЛИСТЪ
№ 18/2019
первопечатный

148

Frühdruck Kriminalist № 18/2019

149

первопечатный

КРИМИНАЛИСТЪ № 18/2019

Frühdruck Kriminalist № 18/2019

150
КРИМИНАЛИСТЪ
№ 18/2019
первопечатный

PORTRAIT GALLERY OF THE FAMOUS
CRIMINALISTS
ПОРТРЕТНА ГАЛЕРЕЯ ВИДАТНИХ
КРИМІНАЛІСТІВ

ЗІҐФРІД КАРЛ ТЮРКЕЛ*
видатний криміналіст, yезалежний судовий експерт, судовий психіатр, судовий хімік та судовий експерт-почеркознавець, засновник першої приватної криміналістичної
лабораторії, керівник Кримінального інституту Державного поліцейського управління у Відні, засновник, віце-президент та секретар Міжнародної академії
криміналістики**

Зіґфрід Карл Тюркел (Siegfried Carl Türkel) народився 31
січня 1875 р. в м. Відень (Австро-Угорська імперія) у сім’ї чоботаря. Дружина З. К. Тюркела –
Леопольд Марія Штосс (Leopold
Maria Stoss, 1878 (Відень, Австро-Угорська імперія) – 1956
(Помона, Каліфорнія, США).
Під час навчання юриспруденції у 1895 р. стажувався в
поліції Відня, де зацікавився
статистичною звітністю. Результатом стала видана ним наукова
праця «Die Arbeitsstatistik mit

besonderer Berücksichtigung des
österreichischen Gesetzentwurfes
und der Reformanträge» (1895),
яка демонструвала на необхідність використання географічних, соціологічних та інших показників для фіксації значущих
відомостей про злочинність.
У 1900 р. завершив навчання
юриспруденції у Відні (отримав
ступінь доктора). З. К. Тюркел
приймав участь в судових провадженнях як адвокат, а також
інколи як незалежний судовий
експерт. У 1918 р. у Відні засну-

*
Siegfried Carl Türkel – eminent criminalist, independent forensic expert, forensic psychiatrist, forensic chemist and questional document examirer, founder of the first private criminalistic laboratory, head
of the Criminalistic Institute of the State Police administration in Vienna, founder, vice-president and
secretary of the International Academy of Criminalistics.

The essay is devoted to the eminent criminalist and forensic expert Siegfried Carl Türkel. This biography is demonstrating historical procedure of criminalistics and forensic science development, foundation
of International Academy of Criminalistics and first private criminalistics laboratory.

**
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Створення Міжнародної академії криміналістики (1929, Лозанна, Швейцарія)

вав першу приватну Криміналістичну лабораторію, яка в тому
числі працювала й для поліції.
У 1923 р. на значні досягнення З. К. Тюркела в криміналістиці звернув увагу голова Державного поліцейського
управління Йоган Шобер (Jo-

hann Schober), який призначив його керівником Кримінального інституту Державного поліцейського управління
(Kriminalinstitut bei der Bundespolizeidirektion) у Відні.
У 1927 р. видав атлас письма олівцем («Atlas der Bleistiftschrift», Graz, 1927), що стало
результатом його захоплення
досліджень рукописів та машинопису після Першої світової
війни. Зіґфрід Тюркел та Андреас Фігл запропонували методи візуалізації таємних повідомлень, що були втрачені через пожежу або травлення. Крім того,
були продемонстровані можливості ідентифікації олівця через дослідження відмінностей
графіту.
У цьому ж році З. К. Тюркел
видав наукову працю, присвячену історичним фальсифікаціям («Prähistorische Fälschungen:
eine Rundfrage, Ulrich Mosers
Buchhandlung», Graz, 1927).
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Надалі продовжив дослідження в напрямку шифрування та
дешифрування даних («Chiffrieren mit Geräten und Maschinen,
Ulrich Mosers Buchhandlung»,
Graz, 1927; «Kryptographische
Parerga, Ulrich Mosers Buchhandlung», Graz, 1929). Ці дослідження вплинули на розроблення відомої шифрувальної машини «Enigma».
У 1929 р. в Лозанні (Швейцарія) Зіґфрід Карл Тюркел
разом із відомими криміналістами Марком Бішоффом
(Marc-Alexis Bischoff) з Лозанни (Швейцарія), Едмоном Локаром (Edmond Locard) з Ліону (Франція), Крістіаном Якобом ван Ледден Хюлсебошем
(Сhristiaan Jacobus van Ledden
Hulsebosch) з Амстердаму (Королівство Нідерланди) та Георгом Поппом (Georg Popp) з
Франкфурту (Німеччина) заснували Міжнародну академію
криміналістики (Internationale Academie für Kriminalistische
Wissenschaften) із штаб-квартирою у Відні (1 Stiftgasse, Vienna, Austria)1. Першим президентом Академії став Крістіан
Якоб ван Ледден Хюлсебош.
У різні часи Зіґфрід Карл Тюркел був Віце-президентом та секретарем Міжнародної організації. Головною метою Академії було визначено просуван1
Міжнародна академія криміналістики проіснувала до фактичного початку Другої світової війни та завершила своє існування із
захопленням Австрії Німеччиною (1938).
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ня криміналістики та суміжних
наук, а також удосконалення
процесу обміну новими ідеями
та одержаним експертним досвідом. Офіційним виданням
Академії став журнал «La Revue Internationale de Criminalistique», редактором якого в
1929-1938 рр. був Едмон Локар.
Зіґфрід Карл Тюркел став відомим завдяки дослідженням
документів та письма, використанню психічних, біологічних та хімічних методів в криміналістичних та експертних
сферах. В 1930-х рр. продовжив
вивчати хімічні методи дослідження чорнил, їх склад та вплив
на них різними силами та речовинами, що дозволяло здійснювати протидії фальшивомонетництву та підробленню документів
(«Schrift, Schriftexpertise und
Schriftexperten, Aus dem Kriminalistischen Labor um der Bundespolizeidirektion», Wien, 1933).
Помер 8 квітня 1933 р. в м. Грісам-Зельрайн (Інсбрук, Австрія).
У 1936 р. Зіґфрід Карл Тюркел нагороджений «Ehrenring
der Stadt Wien» (посмертно) за
видатні наукові досягнення, що
знайшли своє визнання за межами Австрії.
Найбільш вагомі праці: «Die
Arbeitsstatistik mit besonderer Berücksichtigung des österreichischen Gesetzentwurfes und der Reformanträge»
(1895), «Psychiatrisch-kriminalistische Probleme» (1905),
«Die Zurechnungsunfahigkeit»
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(1915); «Atlas der Bleistiftschrift» (1927), «Prähistorische
fälschungen: eine rundfrage eingeleitet und herausgegeben»
(1927), «Chiffrieren mit Geräten
und Maschinen, Ulrich Mosers
Buchhandlung» (1927), «Kryptographische Parerga» (1929),
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RESEARCH EVENTS
НАУКОВО-ПРАКТИЧНІ ЗАХОДИ
XV INTERNATIONAL CONGRESS
«CRIMINALISTICS AND FORENSIC EXPERTOLOGY:
SCIENCE, STUDIES, PRACTICE»*
On 19-21 September 2019 in
Representative Palace of Lithuanian Armed Forces «Ramovè»
(Kaunas, Lithuania) was held XV
International Congress «Criminalistics and Forensic Expertology: Science, Studies, Practice».
The congress was organized by
Criminalists Association of Lithuania, Forensic Science Centre of
the Ministry of Justice of Lithuania and Mykolas Romeris University. About 140 participants from
Azerbaijan, Belarussia, Czechia,
Estonia, Germany, Greece, Italy,

Kazakhastan, Latvia, Lithuania,
Poland, Russia, Slovakia, Switzerland, UK, Ukraine and USA
attended the congress. Scientific
reports with presentations have
been published in congress collection (in 2 vol.).
The congress programme included thematic panels: 1) Innovative methods in didactics of
criminalistics and forensic expertology; 2) Special knowledge
as measure for implementation of
modern scientific achievement into
legal proceedings; 3) Perspectives

Participants of International Congress
*

XV Міжнародний конгрес «Криміналістика та судова експертологія: наука, навчання, практика».
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Participants during International
Congress
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of polygraph and psychophysiological investigations – legal regulation and practices; 4) Modern
digital technologies in criminalistics and forensic science – digitalisation of the procedures; 5) Peculiarities of modern methods
of criminalistics; 6) Modern tactics of criminalistics – novelties
of subjects; 7) Tactics of criminalistics – strategy of criminalistics – politics of criminalistics?
8) Perspectives of common international scientific programmes –
time is short; 9) Classical theory of criminalistics and modern
practices.
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Prof. Dr. Snieguole Matuliene
and Prof. Habil. Dr. Valery Shepitko

On 19 September 2019 the congress was opened by musical performance of Lithuanian Armed
Forces Orchestra. Also congress
was opened with the remarks of
inviting guests: Prof. Dr. Inga
Žalėnienė (President of Mykolas
Romeris University); Dr. Giedrius Mozūraitis (Director of Forensic Science Centre of the Ministry
of Justice of Lithuania) and Prof.
Dr. Snieguolė Matulienė (Head
of Criminalists Association of
Lithuania).
Prof. Habil. Dr. Valery Shepitko (President of International
Criminslists Congress) awarded
Prof. Dr. Snieguolė Matulienė
(Head of Criminalists Association
of Lithuania) by «Herbert Manns
Silver Medal» for «Outstanding
Public Service in Criminalistics
Development and Popularization». After opening of the Congress and welcoming speeches it
was participants photographing.
International congress worked
in plenary sessions’. The first day
of the Congress (19 September)
included only one session. 1st session of the Congress was chaired
by Prof. Habil. Dr. Valery Shepitko (Ukraine) and Prof. Dr. Henryk Malewski (Lithuania). The
following presentations were
made during the session: «Virtual Reality» – Dr. Till Sieberth
(Switzerland); «Topical Issues of
Poligraphological Research» –
Mgr. Oksana Stevenson and Prof.
Dr. Bruce White (USA); «The
Developments of Scientific Per-
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ceptions of Tactics of Criminalistics and Modern Trends» –
Prof. Habil. Dr. Valery Shepitko (Ukraine); «Do we really Need
a Law Expert-Witnesses in Poland?» – Prof. Habil. Dr. Tadeusz
Tomaszewski (Poland); «Information Fiction in the Investigation of Crimes» – Prof. Habil. Dr. Valery Tishchenko and
Assoc. Prof. Dr. Larysa Bielik
(Ukraine); «New View into the
Criminalistic Documentation and
its Use» – Prof. Dr. Jozef Metenko, Assoc. Prof. Dr. Martin
Samek and Miriam Metenkova
(Slovakia); «Concept of the Theory on Information Computer Support of Criminalistical Activity:
Subject, Object, System, Regularities» – Prof. Habil. Dr, Elena Raossinskaya (Russia); «The
German Association of Criminalistics (DGfK) – a Mission for an
Interdisciplianary, Criminalistic
Appsroach in the German Speaking Countries» – Dr. Silke Brodbeck and Prof. Dr. Petra Hasselmann (Germany); «The Complex
Scientific Concept of Forensic Didactics and Competence Development for Law Enforcement and
Justice Officials and Models of
its Implementation» – Prof. Dr.
Vidmantas Egidijus Kurapka
and Prof. Dr. Henryk Malewski
(Lithuania).
The first day of the congress
was finished by discussions on
scientific reports topics. Special
attention was paid to rapprochement of National and Interna-
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Prof. Dr. Henryk Malewski as
a moderator of the Congress

tional Non-Governmental Organizations – Lithuanian, Polish
and Ukrainian Criminalists Associations. As s result of this activity it was considered constitutive documents of European
Network of Criminalists Associations (with headquarters in Vilnius, Lithuania). German Association of Criminalistics was
interested in this uniting. First
day of the Congress finished by
gala dinner.
The second day of the Congress
(20 September) included four
sessions. 2nd session of the Congress was chaired by Prof. Habil.
Dr. Tatyana Moiseeva (Russia)
and Prof. Dr. Vidmantas Egidijus Kurapka (Lithuania). The

Prof. Habil. Dr. Tadeusz Tomaszewski
(Poland)
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Dr. Žaneta Navickienė and Vilius Velička (Lithuania); «Possibility to Use Special Knowledge
in Pretrial Stage of Administrative Litigation» – Prof. Dr. Eglė
Bilevičiūtė and Karolis Kurapka (Lithuania); «Counteraction
to Investigation and System of
Actions on its Neutralization» –
Prof. Habil. Dr. Stanislav Yalyshev (Russia).
3rd session of the congress was
chaired by Prof. Habil. Dr. Tadeusz Tomaszewski (Poland) and
Prof. Dr. Henryk Malewski (Lithuania). The following presentations were made during the session: «Forms of impementation
of Criminal Policy on Counteraction to Crimes Against Justice» – Assoc. Prof. Habil. Dr.
Mykhaylo Shepitko (Ukraine);
«Obstruction of Crime Investigation: Procedural and Tactical Aspects» – Prof. Dr. Ryšardas Burda (Lithuania); «Criminalistical
Problems of Block Chain Technologies and Criptocurrencies» –
Prof. Dr. Habil. Igor Komarov
(Russia); «Driving to Suicide:
Methods and Technologies» –
Dr. Lesia Keryk (Ukraine);
«Problems of Usage of Special Knowledge at Court Proceedings» – Dr. Iryna Shepitko
(Ukraine); «Strategy of Criminalistics within the Criminal
Proceeding against an Accused
Legal Entity» – Mgr. Jan Malý
(Slovakia); «Police Reforms:
Challenges, Mistakes, Expectations» – Dr. Gediminas Bučiūnas
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following presentations were
made during the session: «Methodology of Criminalistics: Discussions, Trends, Prospects» –
Prof. Habil. Dr. Viktor Shevchuk (Ukraine); «On Contemporary State of Islamic Phobia
Based Hate Crimes in Czech Republic» – Assoc. Prof. Dr. Marek
Fryšták and Mgr. David Čep
(Czechia); «Systematization of
Criminalistic Knowledge: Modern
Trends» – Dr. Viktoria Yaremchuk (Ukraine); «Use of Innovative Digital Technologies in Medicine: Criminalistical Aspects» –
Prof. Habil. Dr. Irina Perepechina and Dmitry Perepechin (Russia); «Unification of Training of
Forensic Experts As a Necessary
Condition of International Integration of Judicial-Expert Activity» – Prof. Habil. Dr. Tatyana Moiseeva (Russia); «International Arrangement of CounterTerrorism Strategies» – Dr. Jan
Provaznik (Czechia); «Combating against Extremism: Criminalistic Aspects (Experience of Azerbaijan Republic)» – Assoc. Prof.
Dr. Bakhtiyar Aliyev (Azerbaijan); «Illicit Turnover of Cigarette
as One of the Forms of Organized
Crime and International Criminalistical Cooperation in the Fight
Against it» – Jurgita Baltrūnienė
(Lithuania); «Performed Activities and Insights due to New Scholarly Researches Analysis of the
Cases of Applicability of Criminal Liability For Hate Crimes and
Hate Speeches» – Assoc. Prof.

A First Printed Criminalist № 18/2019

КРИМИНАЛИСТЪ
№ 18/2019
первопечатный

158
(Lithuania); «New Technology in
Latent Finger Print Detection» –
Owen Lang (UK).
4th session of the congress
was chaired by Assoc. Prof. Dr.
Marek Fryšták (Czechia) and
Prof. Dr. Ryšardas Burda (Lithuania). The following presentations were made during the session: «Assessment of Influence
of the Narcotic and Psychotropic Substances on Perpetrators
of Traffic Offences» – Prof. Dr.
Věra Kalvodová, Mgr. Katarina Kalvodová and Mgr. Marcela
Lukášová (Czechia); «Peculiarities of the Tactics of Questioning
in the Criminal Procedure in Latvia» – Dr. Vladimirs Terehovičs
and Assoc. Prof. Dr. Elita Nimande (Latvia); «Tactical Decession in the System of Concepts of
Criminalistics» – Assoc. Prof. Dr.
Oleg Bululukov (Ukraine); «Operational Search Actions in the Republic of Poland» – Prof. Habil.
Dr. Mieczysław Goc Мand Jacek
Kudła (Poland); «Some Problems
of Legal Regulation of Performance of Search in the Republic
of Belarussia» – Assoc. Prof. Dr.
Siafhei Rybak and Assoc. Prof.
Dr. Dmitry Romaniuk (Belarussia); «Recognition of Persons by
Functional and Dynamical Features» – Assoc. Prof. Dr. Martin
Samek (Slovakia); «The Activity of the Riot Police at the Place
of the Criminalistics Relevant
Event» – Assoc. Prof Dr. Martin
Laca (Slovakia); «Facebook: Online Portrait of the Criminal» –
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Assoc. Prof. Habil. Dr. Olesya
Vashchuk (Ukraine); «Role of
Psychologist in Lithunian Criminal Law» – Rasa Ižganaitė
(Lithuania); «Intensive Supervision: Problem of Dissonance
between Coercive Measure Efficiency and Intervention in Private Life» – Prof Dr. Raimundas
Jurka and Ieva Žentelytė (Lithuania); «Intervention Program for
Changing of Violent Behavior,
its Application in Lithuania» –
Assoc. Prof. Dr. Rokas Uscila
(Lithuania);«Interrogation of Persons with Mental and / or Behavioral Disorders» – Prof. Dr. Jolanta Zajančkauskienė, Prof. Dr.
Snieguolė Matulienė and Ąžuolas
Volkas (Lithuania).
5th session of the Congress was
chaired by Prof. Habil. Dr. Elena Rossinskaya (Russia) and Dr.
Giedrius Mozūraitis (Lithuania).
The following presentations were
made during the session: «Filepower of Semi-shell Projectiles
Fired from Hunting Weapons»
Prof. Habil. Dr. Violetta Kwiatkowska-Wójcikiewicz and Assoc.
Prof. Dr. Leszek Stępka (Poland); «Graphology or Document
Examination? Future Perspectives and ‚Scuola Forense di Grafologia‘ – SFG» (Greece/Italy);
«Forensic Expertise in the Area
of Water Transport in Ukraine» –
Assoc. Prof Dr. Artem Ripenko
(Ukraine); «History of Forensic
Polygraph Examinations in Russia» – Assoc. Prof. Dr. Yaroslava
Komissarova and Khamzin Said
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bil. Dr. Anna Koziczak (Poland);
«Banknotes Examinations» –
Matej Barta (Slovakia); «Modern
Security Techniques For Identity Document in Poland» – Habil. Dr. Renata Wlodarczyk (Poland); «Using of the Results of
Linguistic Examination in Criminal Procedure» – Assoc. Prof.
Dr. Svetlana Kushnirenko and
Assoc. Prof. Dr. Anton Kharatishvili (Russia); «Forensic Linguistics in the Investigation of
Crimes» – Dr. Liudmyla Svyrydova (Ukraine); «Investigation
of Copies of Signatures: Possibilities and Threats» – Rasa Tamošiūnaitė (Lithuania); etc.
The most active participants
took part in the final discussions
of the conference. The conference was closed by summarizing
of this event. During the conference closing, participations are
decided to hold next International соngress “Criminalistics and
Forensic Expertology: Science,
Studies, Practice” in Bratislava,
Slovakia (September, 2020).
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(Russia/USA); «Forensic Genetics Analysis: the Problem of of
Artificial DNA and Chimerism» –
Assoc. Prof. Dr. Vitalii Kirvel
(Belarussia).
International congress during second day of the event
were included discussions after
sessions, breaks to coffee and
lunch. Second day of the Congress was closed by gala dinner,
where participants had possibility to have talks in an informal
meeting.
The third day (21 September)
included two sessions. This part
of the conference was chaired by
Prof. Dr. Vera Kalvodovắ (Czechia), Assoc. Prof. Dr. Andrej
Gorbatkov (Lithuania) – during 6th session and Prof. Dr.
Jozef Metenko (Slovakia), Assoc. Prof. Dr. Gabriele JuodkaitėGranskienė (Lithuania) – during
7th session. The following presentations were made during the plenary session: «Scientific Equipment of Forensic Activities in
Belarussia» – Assoc. Prof. Dr.
Nadzeya Shakel and Igor Moroz
(Belarussia);
«Comprehansive
Expertise – a Recipe for Black
Days of Forensics» – Prof. Ha-

The conference brief was prepared
by Prof. Dr. H. Malevski,
Dr. G. Juodkaite-Granskiene,
Assoc. Prof. Habil. Dr. M. Shepitko
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МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ
«АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ СУДОВО-ЕКСПЕРТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ,
СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ, ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
РОЗВИТКУ КРИМІНАЛІСТИКИ І СУДОВОЇ ЕКСПЕРТИЗИ»*
З нагоди 15-ї річниці заснування Національного бюро експертиз Національної академії наук Республіки Вірменія
Національним бюро експертиз організовано роботу міжнародної науково-практичної
конференції «Актуальні питання судово-експертної діяльності, сучасні проблеми, тенденції
та перспективи розвитку криміналістики і судової експертизи». Конференція проходила протягом трьох днів – з 25 по
27 вересня 2019 у м. Єреван за

участю представників судовоекспертних установ багатьох
країн світу.
Програма міжнародної науково-практичної конференції охоплювала такі основні
напрямки:
– організаційні та процесуальні аспекти судової експертизи, особливості методичного,
організаційного та правового забезпечення судово-експертної діяльності,
– науково-технічне і технікокриміналістичне забезпечення

Учасники конференції
International Scientific and Practical Conference «Topical Questions of Forensic Expert Activities, Modern Problems, Trends and Perspectives of Criminalistics and Forensic Examination
Development».

*
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пертизи. Урочиста церемонія
нагородження відбулася під час
відкриття міжнародної науковопрактичної конференції у спортивно-концертному комплексі
імені Карена Демірчяна.
Високі оцінки та повага керівників різних відомств Республіки Вірменія, а також керівників установ іноземних партнерів
до працівників Національного
бюро експертиз сприяють зростанню відповідальності та відданості його працівників до виконання своїх обов'язків щодо
зміцнення правової системи та
верховенства права в Республіці
Вірменія.
У ході урочистостей підписані меморандуми про міжнародне співробітництво між провідними експертними структурами
держав-учасниць конференції та
Національною академією наук
Республіки Вірменія. Договори дають можливість організаціям-партнерам спільно використовувати свій потенціал,
ресурси та досвід у галузі експертний досліджень, реалізовувати спільні наукові проекти,
розробляти методи, які відповідають сучасним науковим ідеям,
організовувати наукові зустрічі, семінари, що сприяють міжнародній інтеграції та розвитку криміналістики і судової
експертизи.
У межах конференції проведено пленарні та секційні засідання, тематичні воркшопи та
круглі столи, які охоплюють
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судово-експертної
діяльності, особливості впровадження сучасних методів
дослідження та обладнання
для вирішення питань судової експертизи,
– засоби та механізми створення єдиних організаційних та
науково-методичних підходів до проведення судової
експертизи,
– проблеми теорії і практики
судової експертизи, особливості призначення і проведення судової експертизи –
нові виклики, нові рішення,
– сучасні методологічні та технологічні підходи до розгляду доказів,
– перспективи розвитку і особливості проведення комплексних міждисциплінарних судово-експертних досліджень
з використанням сучасних
досягнень природничих, технічних і гуманітарних наук,
– сучасні підходи до безперервної освіти і вдосконалення
підготовки фахівців, навчання працівників компетентних органів, які призначають
експертизи, сучасні аспекти
тестування тощо.
Під час міжнародної конференції відбулися урочистості,
пленарні й секційні засідання. Директору Національного бюро експертиз А. Овсепяну,
його заступникам та провідним експертам установи було
вручено нагороди за вагомий
внесок у розвиток судової екс-
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правові, організаційні, а також
професійні аспекти різних напрямків судово-експертної діяльності. Розглянуті теоретичні
та методичні проблеми окремих
видів судової експертизи.
Привітання працівникам Національного бюро експертиз Республіки Вірменія від Міністерства юстиції України оголосила
Наталія Ткаченко – начальник
управління експертного забезпечення правосуддя Мінюсту.
Делегацію Харківського НДІ
судових експертиз очолював
директор інституту, доктор
юридичних наук, професор, заслужений юрист України Олександр Клюєв; у роботі конференції взяли участь заступник
директора з наукової роботи,
доктор юридичних наук, старший науковий співробітник
Елла Сімакова-Єфремян, заступник директора з експертної
роботи, кандидат юридичних
наук Олександр Свідерський,
старший науковий співробітник Серафима Гаспарян.
У вітальному слові Олександр
Клюєв зазначив, що взаємодія
та співпраця між Харківським
НДІ судових експертиз та Національним бюро експертиз Національної академії наук Республіки Вірменія має довгу та
плідну історію.
Олександр Клюєв зазначив,
що у далекому 1929 році, для
ознайомлення з роботою Харківського інституту науковосудової експертизи, до Харкова
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прибула група судових медиків з Єревану на чолі із завідувачем кафедри судової медицини
Єреванського медичного інституту, доцентом Е. Т. Шек-Осепяном. Делегація була у захваті від побаченого, адже інститут
був обладнаний на рівні кращих
світових судово-експертних закладів, а методика викладання, розроблена Миколою Сергійовичем Бокаріусом, вражала
своєю глибиною, насиченістю
найкращими практичними прикладами й авангардністю запропонованих наукових розробок.
Сьогодні така співпраця здійснюється, а взаємні контакти
міцніють. Так, через 90 років ми
бачимо відродження традицій
давнього партнерства. У 2019
році наші вірменські колеги, на
чолі з директором Національного бюро експертиз Національної
академії наук Республіки Вірменія А. Н. Овсепяном приїздили на святкування 150-річчя
з дня народження засновника
Харківського НДІСЕ – М. С. Бокаріуса та взяли участь у міжнародній науково-практичній
конференції з нагоди ювілею.
Завершуючи свій виступ,
Олександр Клюєв наголосив, що
міжнародна науково-практична конференція – завжди чудова нагода для дискусії в колі колег, фахівців, однодумців. Це
дає можливість почути один одного і спільно опрацювати вектори розвитку судово-експертних установ, виробити спільні
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проведення різноманітних видів
судових експертиз тощо. У ході
заходу розглянуто гострі, дискусійні питання призначення
та проведення судових експертиз у різних видах судочинства.
Так, Олександр Свідерський
взяв участь у секційному засіданні з актуальних питань судової експертизи обставин дорожньо-транспортних пригод
та презентував доповідь «Дослідження обставин дорожньо-транспортних пригод, що
трапилися в умовах обмеженої
оглядовості із застосуванням
програмного комплексу, розробленого в Харківському НДІСЕ,
а старший науковий співробітник інституту Серафима Гаспарян присвятила свою доповідь
адміністративним процедурам
кадрового забезпечення судовоекспертних установ України.
Крім того, в ході конференції презентовано перший випуск «Вірменського журналу
судової експертизи та криміналістики», у якому опубліковано наукову статтю директора
Харківського НДІ судових експертиз О. Клюєва «Судовий експерт у адміністративному провадженні України».
За матеріалами, що надійшли на адресу організаційного
комітету, опубліковано збірник
тез доповідей та прийнято резолюцію конференції.
Під час пленарних та секційних засідань викликали жвавий інтерес доповіді директора
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стратегічні напрями подальшого розвитку, обмінятися передовим досвідом застосування
новітніх технологій та інноваційного устаткування при здійсненні судових експертиз. Цей
захід стане добрим доробком
у розширенні сфер взаємодії
Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз
ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса
із Національним бюро експертиз Національної академії наук
Республіки Вірменія, між якими у 2018 році підписано міжнародний договір про співпрацю.
У своєму виступі на пленарному засіданні Елла СімаковаЄфремян підкреслила, що сьогоднішній візит української
делегації Харківського НДІСЕ
до Національного бюро експертиз Національної академії наук
Республіки Вірменія свідчить
про плідні перспективи розвитку взаємних відносин. Вона підкреслила, що міжнародна науково-практична конференція
надасть учасникам наснаги, а
судово-експертній галузі різних держав – новий імпульс
для руху вперед. Її доповідь
присвячена питанням нормативно-правового регулювання
судово-експертної діяльності.
У рамках пленарних та секційних засідань учасники обговорили актуальні питання
розвитку судової експертизи,
перспективи міжнародного співробітництва в межах європейських проектів, особливості
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Національного бюро експертиз
НАН РА, кандидата медичних
наук Аргама Овсепяна з питань
сучасних вимог до організації
судово-експертної діяльності
та проведення судових експертиз; директора Інституту судових експертиз, зав. кафедри
судових експертиз Московського державного юридичного університету імені О. Є. Кутафіна,
доктора юридичних наук, професора Олени Россинської щодо
судової експертології – як наукової основи вирішення сучасних проблем судово-експертної
діяльності; наукового директора Інституту почеркознавчих наук, кандидата технічних
наук Юрія Чернова (Швейцарська Конфедерація) щодо дис-
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танційного профілювання в аспекті оцінки агресії під час
формалізованого аналізу почерку; Флоріна Рушиторі (Національний інститут судової експертизи Міністерства юстиції
Румунії) з питань практичного
досвіду відповідно до європейських стандартів та багато інших. Більш детально з програмою міжнародної конференції
можна ознайомитися на офіційному веб-сайті Національного бюро експертиз Національної академії наук Республіки
Вірменія.
Інформацію підготувала
доктор юрид. наук,
старший наук. співробітник
Е. Б. Сімакова-Єфремян
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1) соціальна обумовленість модернізації КК України;
2) питання Загальної частини КК: структура та зміст;
3) кримінальне правопорушення: поняття, види, особливості
законодавчого закріплення;
4) покарання та інші заходи кримінально-правового характеру;
5) питання Особливої частини КК: структура та зміст,–
і в такий спосіб отримали
можливість донести до присутніх своє (як вже узгоджене в межах групи, так і особисте) бачення реформи кримінального
законодавства.
На конференції був презентований і проект Концепції рефор-

первопечатный

Чергове засідання Робочої
групи з питань розвитку кримінального права відбулось в межах Міжнародної наукової конференції «Концептуальні засади
нової редакції Кримінального
кодексу України», яка відбулась
17-19 жовтня 2019 року – на цей
раз у Березовому Гаю (с. Березівське Харківської області).
Під час конференції вісім
членів Робочої групи (Ю. В. Баулін, В. М. Бурдін, О. П. Горох, Н. О. Гуторова, В.О. Навроцький, Ю. А. Пономаренко,
Є. Л. Стрєльцов і М. І. Хавронюк) виступили на відкритті
конференції чи були спікерами
та/або модераторами панелей,
присвячених питанням:
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МІЖНАРОДНА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ
«КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ НОВОЇ РЕДАКЦІЇ
КРИМІНАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ»*

Учасники міжнародної наукової конференції
International Scientific Conference «Conceptual Principles of the New Version of the Criminal
Code of Ukraine».
*
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мування КК України та інших
актів законодавства про відповідальність за правопорушення
в публічній сфері (див. нижче).
На конференції виступили
як панелісти 37 вчених, у тому
числі гості із Німеччини, Латвії, Литви і Польщі, решта із
понад 100 присутніх виступали
«із зали» або дискутували в кулуарах конференції.
З деяких питань учасники
конференції розійшлись в поглядах, іноді – діаметрально.
Це питання:
– щодо так званого матеріального (із включенням ознаки
«суспільна небезпечність») або
ж формального (з опорою лише
на протиправність) визначення
поняття злочину, що тягне за
собою суто практичну проблему передбачення чи не передбачення «малозначних» діянь і,
відповідно, меж слідчої, прокурорської і судової дискреції. Аргументу «теоретики і практики
за багато останніх десятиліть
звикли до існування поняття
«суспільна небезпечність» протистояли аргументи «десятиліттям існування цього поняття передували століття, коли
люди обходились без нього»
і «весь світ, на який не вплинула диктатура пролетаріату,
якось і сьогодні обходиться»;
– щодо мети покарання – чи
потрібно її визначати взагалі.
Одні учасники дискусії заперечували таку необхідність взагалі, інші наполягали на ній,
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треті зазначали, що слід визначати мету застосування кожного окремого виду покарання;
– щодо підвищення строку покарання у виді позбавлення волі
до 30 років. Окремі вчені вважають, що це може бути сприйнято як посилення репресивності
кримінального закону. На думку більшості членів Робочої групи, позбавлення волі на строк
30 років може бути встановлене
з метою гармонізації КК України з Римським статутом Міжнародного кримінального суду
і виключно за воєнні злочини,
злочини проти людяності, злочини геноциду і злочини агресії.
Крім того, підвищення строку
позбавлення волі могло б вирішити ситуацію, за якої суди не
призначають 15 років позбавлення волі через суб’єктивну
м’якість такого покарання і вимушені призначати однакове
покарання – довічне позбавлення волі як особам, які вчинили
умисне вбивство за певних обтяжуючих обставин, так і вбивцям-маніякам на кшталт сумно
відомих Онопрієнка чи Ткача;
– щодо доцільності залишення у КК інституту звільнення
від кримінальної відповідальності. На думку утилітаристів,
цей інститут дозволяє розв’язати кримінально-правовий конфлікт в найбільш швидкий спосіб, на думку. Їм протистояли
прихильники концепції, згідно з якою звільнення від кримінальної відповідальності,
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обставини, що обтяжують покарання);
– судимість;
б) «новелізації кримінального законодавства» – що нового
має з’явитися у КК (при цьому
всі учасники конференції погодились з тим, що з огляду на
відмінність правових систем не
повинно бути «сліпого копіювання» положень кримінального законодавства інших держав). Тут йшлося про:
– розділ з роз’ясненням термінів кримінального закону;
– правила кримінально-правової кваліфікації;
– категоризацію злочинів та покарань;
– типізацію так званих «спеціальних підстав звільнення»
з перенесенням їх із Особливої частини в Загальну;
– уніфікацію обставин, що обтяжують покарання, та обставин,
що пом’якшують покарання;
– обставини, що унеможливлюють настання кримінальноправових наслідків злочину;
– пробацію (як процес виконання санкцій і заходів) та інші
правові наслідки злочину;
– «заходи безпеки» («заходи
кримінально-правового впливу», «заходи кримінальноправового характеру», «інші,
крім покарання, заходи»
тощо);
– інакше викладення диспозицій статей КК – щоб зробити
їх більш чіткими, акцентувати на покаранні діяча, а не
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по-перше, суперечить принципу
презумпції невинуватості (факт
вчинення злочину визнається
судом без будь-якого дослідження доказів) і, по-друге, має бути
замінене звільненням від покарання та регулюватися кримінальним процесуальним законодавством (інститут угод +
припинення кримінального переслідування у випадках спливу строків давності тощо);
– щодо того, варто взагалі готувати новий Кримінальний кодекс чи слід обмежитись прийняттям поліпшеної редакції чинного. Деякі вчені запитували, чи
правильно приймати новий КК
кожні 20 років, інші заперечували їм, нагадуючи, що, на відміну
від попередніх 70 років так званої «побудови соціалізму», часи
Незалежності України характеризуються небаченими за своєю
швидкістю змінами політичного, економічного, культурного
та іншого характеру.
Загалом дискусія велась
навколо:
а) застарілості окремих положень Кримінального кодексу, тобто чого не повинно бути
у новому КК. Крім згаданих
вже вище питань (щодо поняття «суспільна небезпечність»,
мета покарання, звільнення від
кримінальної відповідальності),
тут йшлося також про:
– інститут обмеженої осудності, який себе не виправдав;
– повторність і рецидив – як
види множинності (але не як
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певної дії чи, ще гірше, процесу – «вимагання», «заподіяння», «розголошення», «ухилення», а головне – уникнути
застосування віддієслівних
іменників, утворених від дієслів недоконаного виду, які
не дають можливості встановити момент закінчення злочину. Як відомо, на відміну,
наприклад, від російської, в
українській мові від двох дієслів, що утворюють видову
пару, можна побудувати два
віддієслівні іменники, вживання яких дає змогу розрізняти тонкі семантичні відтінки (наприклад, іменник
«отруєння» утворено від дієслів «отруїти» (доконаний
вид) і «отруювати» (недоконаний вид), а тому цей іменник
може позначати як діяння,
так і його наслідки. Те саме
стосується іменників «зараження», «зберігання», «обмеження», «постановлення»,
«посягання», «проведення»,
«псування», «розголошення»
та ін.). Тому запропоновано
формулювати диспозиції так:
«Особа, яка заразила іншу
особу... карається...» або «Особа,
яка розголосила... карається...»,
або «Службова особа, яка одержала неправомірну вигоду...
карається...»;
в) «наступності кримінального законодавства», тобто, що
потрібно зберегти у новому КК
з огляду на те, наскільки відповідні положення довели свою
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правильність та ефективність.
Очевидно, що це більшою мірою
стосується інститутів чинного
КК щодо:
– незакінченого злочину;
– суб’єкта злочину;
– співучасті у злочині;
– обставин, що виключають
злочинність діяння тощо.
Утім, зазначене зовсім не означає, що ці інститути не підлягають удосконаленню.
Наступна широка конференція попередньо запланована на
травень 2020 року. Очікується, що до того часу Робоча група вже завершить у цілому роботу над новим Кримінальним
кодексом України, а також Кодексом про проступки.
КОНЦЕПЦІЯ
реформування КК України
та інших актів законодавства
про відповідальність за правопорушення в публічній сфері
(робочий варіант, проект)
Ця Концепція розроблена
відповідно до Указу Президента України № 584/2019 від
7 серпня 2019 р. «Питання Комісії з питань правової реформи», яким, зокрема, поставлені
завдання забезпечити підготовку та узагальнення пропозицій
стосовно змін до законодавства
про кримінальну відповідальність. Вона також відображає
численні рекомендації науковопрактичних конференцій, на
яких ставилося питання про
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Причини, що обумовили
необхідність реформування
кримінального законодавства
України
Необхідність реформування
кримінального законодавства
України обумовлена:
1. За вісімнадцять років чинності КК України 2001 року його
принципові положення були
зруйновані валоподібними, несистемними і часто необґрунтованими змінами та доповненнями. Станом на 11 жовтня 2019
року до Кодексу було внесено
808 змін та доповнень (ще 226
змін та доповнень очікується
у разі набрання чинності законом № 2617-VIII «Про внесення
змін до деяких законодавчих
актів України щодо спрощення досудового розслідування
окремих категорій кримінальних правопорушень» і тоді їхня
загальна кількість складатиме 1034). Багато положень Кодексу змінювалися неодноразово, а деякі статті – навіть 8-10
разів;
2. Кримінальний кодекс України (КК) 2001 року і Кодекс
України про адміністративні
правопорушення (КпАП) 1984
року (далі – закони про відпо-

відальність за публічні правопорушення) не становлять собою єдиної злагодженої системи
законів про відповідальність
за публічні правопорушення,
що обумовлено: архаїчністю
КпАП; побудовою КпАП і КК на
різних засадах; зруйнованістю
їхньої внутрішньої структури
і міжгалузевих зв’язків численними необґрунтованими змінами в них та ін.
3. КК і КпАП, навіть у своїй
сукупності не вичерпують усього кола законів, що встановлюють відповідальність за публічні правопорушення. Хоча
норми про кримінальну відповідальність на разі й зведені
до КК, проте норми про т. зв.
«адміністративну» відповідальність окрім КпАП містяться
також у низці інших законів,
що порушує принцип верховенства права, у т. ч. принцип
правової визначеності як його
складову.
4. Чинні закони про відповідальність за публічні правопорушення не повною мірою відповідають міжнародно-правовим
зобов’язанням України як в частині визначення кола діянь, за
які в них має бути встановлена
відповідальність, так і в частині забезпечення гарантій прав і
основоположних свобод осіб, які
до такої відповідальності притягуються (гарантії ст. 6 ЄКПЛ для
притягуваних до відповідальності на основі КпАП,від сутністю
можливості дострокового звіль-

КРИМИНАЛИСТЪ № 18/2019

необхідність проведення нової кодифікації кримінального законодавства України та
законодавства про відповідальність за інші правопорушення
в публічній сфері, насамперед,
адміністративного.
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нення засуджених до довічного
позбавлення волі та ін.)
5. Встановлення кримінальної відповідальності за діяння,
які не заподіють істотної шкоди
(значна частина нинішніх злочинів невеликої тяжкості), а також встановлення т.зв. «адміністративної відповідальності» за
діяння, за які відповідальність
накладається у судовому, а не
адміністративному порядку, а
також за діяння, які за розміром
заподіюваної шкоди досягають
рівня, при якому мають бути визнані підсудними проступками.
6. Неузгодженість санкцій як
всередині окремо взятих КК та
КпАП, так і між ними, що призводить до того, що, по-перше,
в межах КК та КпАП за діяння,
що заподіюють однаковий розмір шкоди, встановлені різні
санкції; по-друге, санкції за окремі адміністративні правопорушення є більш суворими, ніж
за злочини.
7. Численні суперечності, прогалини, неточності та широкі дискреційні повноваження,
що закладені у чинні КпАП
та КК, які тягнуть за собою неодноманітність у їх застосуванні судами, а також створюють
можливості для зловживання у
їхньому застосуванні і є істотними корупціогенними факторами, що, в свою чергу, призводить до частого та істотного
порушення прав людини.
8. Відсутність механізмів захисту законів про відповідаль-
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ність за публічні правопорушення, що тягне за собою, з
одного боку, намагання через
них вирішити проблеми, що мають соціально-економічні чи історично-світоглядні корені, а
з іншого – використання їх як
інструменту вирішення персоніфіковано-політичного питання (декриміналізація окремих
форм контрабанди і перевищення влади тощо).
9. Необхідністю вирішити
проблему уніфікації підходів до
законодавчої регламентації, гуманізації та диференціації відповідальності не лише за злочини, але й за інші публічні
правопорушення, зокрема, проступки та адміністративні правопорушення. Прийняття та
очікуване введення в дію Закону України № 2617-VIII «Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень» не лише не вирішує
вказану проблему, але й усугубляє її;
10. Потреба запровадження
діджиталізації в законодавчу
сферу, здійснення кодифікації законодавства України на
більш високому рівні, ніж це
було досі. Зокрема, законодавчі акти про відповідальність за
правопорушення в публічній
сфері можуть розроблятися як
складова електронного Зводу
Законів України.
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Вказані кодекси повинні базуватися на єдиних принципах,
мати спільний понятійний апарат, а також однакові правила кваліфікації та визначення
правових наслідків, у них мають бути узгодженими критеріїв визначення шкоди і досягнуто те, що «нижня межа злочину
є верхньою межею проступку»,
тощо.
Загалом має бути розроблено
чотири Кодекси, зокрема:
1) Кодекс України про відповідальність за порушення (з матеріально-правовою і процесуально-правовою частинами);
2) Кодекс України про відповідальність за проступки (матеріально-правовий);
3) Кодекс України про відповідальність за злочини (Кримінальний кодекс України) (матеріально-правовий);
4) Кримінальний процесуальний кодекс України (процесуально-правовий стосовно Кодексу України про відповідальність за проступки та Кодексу
України про відповідальність за
злочини (Кримінального кодексу України)).
2. Усі публічні правопорушення отримають чітку, вичерпну, послідовну та багаторівневу класифікацію причому
не за розміром передбаченого за
них покарання, а саме за характером заподіюваної ними шкоди. Публічні правопорушення
мають бути поділені не лише
на види, але й ще на категорії
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Засади реформування
законодавства
про відповідальність
за правопорушення в публічній
сфері
1. Кодифікації підлягає не
лише кримінальне законодавство України, а й акти, які регламентують відповідальність за
публічні правопорушення. Відтак передбачається розробка
трьох кодифікованих актів:
1) Кодексу України про відповідальність за порушення –
в ньому будуть передбачені такі
діяння, до відповідальності за
які особа притягується в адміністративному порядку за невиконання чи неналежне виконання правил поведінки в певній
управлінській сфері та полягатиме, як правило, у накладені відповідними органами виконавчої
влади штрафу безпосередньо під
час виявлення порушення.
2) Кодекс України про відповідальність за проступки, в якому будуть передбачені такі діяння, до відповідальності за які
особа притягується виключно
судом, але ця відповідальність
не пов’язана з обвинувальним
вироком суду та судимістю.
3) Кодекс України про відповідальність за злочини (Кримінальний кодекс України).
За межами цих трьох Кодексів не може бути жодного нормативно-правового акту, який
передбачав би відповідальність
фізичної особи за порушення,
проступок чи злочин.
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(розряди). Така класифікація
отримає наскрізне значення для
усього кримінального законодавства, з нею буде пов’язане застосування практично кожного
інституту кримінального права.
Зокрема, саме від класифікації
буде залежати суворість правових наслідків правопорушень,
передбачених у санкціях.
3. Матеріально-правові Кодекси, передусім Кодекс України про відповідальність за злочини (Кримінальний кодекс
України) будуть побудовані на
основі максимально можливого перерозподілу законодавчого матеріалу між Загальною та
Особливою (Спеціальною) частинами на користь Загальної.
Йдеться, зокрема, про винесення до Загальної частини усіх типових, повторюваних властивостей певних груп злочинів
та їх кримінально-правових наслідків, а саме:
1) типових кваліфікуючих та
привілеюючих ознак складів
злочинів. Мається на увазі створення загального переліку таких ознак з визначенням їхнього
впливу на ступінь тяжкості злочину шляхом її підвищення чи
зниження на один чи два розряди. Водночас, це дасть можливість уніфікувати вказані ознаки з ознаками, які посилюють
чи пом’якшують покарання;
2) типових санкцій за злочини різних категорій та розрядів. З цією метою для кожного розряду кожної категорії
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злочинів будуть розроблені типові і співмірні між собою розміри окремих видів покарань,
що можуть бути застосовані за
вчинення злочинів певної категорії, і тим самим усі санкції будуть винесені в Загальну
частину із залишенням в Особливій (Спеціальній) частині
лише вказівок про те, до якого
розряду якої категорії злочин
належить;
3) типізації так званих «спеціальних підстав звільнення
від кримінальної відповідальності» і винесення їх до Загальної частини у виді підстав звільнення від покарання у зв’язку
із добровільним припиненням
особою вчинення певного злочину, добровільною видачею предметів злочину, добровільним
виконанням обов’язку, невиконання якого становило злочин,
тощо.
4. Новий кримінальний закон
має бути звільнений від невластивих сучасному кримінальному праву видів покарань (позбавлення військового, спеціального
звання, рангу, чину чи кваліфікаційного класу, виправні роботи, службові обмеження для
військовослужбовців, тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців); від
інституту звільнення від кримінальної відповідальності як
такого, що не відповідає конституіційному положенню про презумпцію невинуватості, а також
такі його, зокрема, положення,
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вання амністії та помилування, угоди зі стороною обвинувачення, умовно-дострокове
звільнення від покарання чи
заміна його більш м’яким)
здійснювалося з урахуванням позиції потерпілого та за
умови відшкодування завданої шкоди;
– включення до правових засобів, які застосовуються за публічні правопорушення, компенсаторних елементів (зокрема, сплати частини штрафу
на користь потерпілого та у
Фонд відшкодування шкоди
від правопорушень).
Принциповим є уніфікація
відповідних заходів та процедур
щодо усіх видів публічних правопорушень, з тим, щоб реалізація прав учасників відповідних правовідносин не залежали
від того, до якого виду віднесене
правопорушення законодавцем
та здійснювалися б з їх активною участю в процесі визначення правових наслідків учиненого правопорушення.
5. Новий Кримінальний кодекс має бути побудований за
моделлю «маленького, але суворого». Це означає, що до категорії злочинів мають бути віднесені лише такі діяння, які, як
відзначалося, заподіюють істотної шкоди, а відтак – за вчинення яких безальтернативно або в
альтернативі з іншими видами
покарань має встановлюватися і застосовуватися переважно
позбавлення свободи.
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як передача на поруки трудовому колективу та інші. Натомість,
мають бути перейняті і з урахуванням базових засад національної правової традиції закріплені у майбутньому законодавстві
властиві сучасному кримінальному праву європейських країн
правові засоби (реституція, відновлення, заходи безпеки та виправлення, пробація, інститут
унеможливлення кримінальної
відповідальності (кримінального
переслідування) та інші).
Запронована законодавча модель дозволить перейти до конструкції, основою якої є убезпечення прав людини на захист від
посягань та активна роль потерпілого від публічного правопорушення. Існує суспільний запит на те, щоб від декларацій
про гуманізм вітчизняного законодавства у відповідній сфері та
необхідність повсякчасної уваги
до прав потерпілого перейти до
конкретних заходів, серед яких:
– акцент на примирення учасників конфліктних відносин та вирішення ситуації з
мінімально можливими репресіями, скрізь, де це можливо, з урахуванням і публічних і особистих інтересів
потерпілого;
– розширення прав потерпілого
щодо початку переслідування
за публічні правопорушення;
– встановлення правила, згідно з яким будь-яке пом’якшення становища правопорушника (зокрема, застосу-
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6. Нове кримінальне законодавство має забезпечити максимально допустимий широкий
і, водночас, диференційований
перелік не лише покарання, а
й інших заходів кримінальноправового характеру, що підлягають застосуванню до особи у
зв’язку із учиненням нею злочину. Зокрема, йдеться про:
1) кримінально-правові заходи, спрямовані на максимально можливе вирівнювання ситуації, що мала місце до злочину:
2) кримінально-правові заходи, спрямовані на усунення
причин і факторів, що сприяли
вчиненню злочину, а саме: спеціальна конфіскація; позбавлення особи права, яким вона
зловжила, вчинивши злочин;
примусові заходи виховного або
медичного характеру;
3) кримінально-правові заходи, спрямовані на превенцію вчинення особою нових злочинів.
7. Нове кримінальне законодавство має бути побудоване
з використанням сучасних досягнень законодавчої техніки,
що забезпечить підвищення доступності його для сприйняття
і розуміння населенням та істотно знизить можливості помилок чи зловживань при його
застосуванні правоохоронними
органами.
Воно має створюватися з використанням цифрових технологій та з розрахунком на
майбутнє застосування в умовах діджиталізації, що, зокре-
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ма, дозволить уніфікувати термінологію, давати відсилки до
«пов’язаних» інших статей цього ж кодексу чи інших нормативно-правових актів (зокрема
тих, на які вказують бланкетні
диспозиції), проводити розмежування з суміжними злочинами
чи іншими правопорушеннями
тощо. У перспективі таке законодавство може стати інструментом штучного інтелекту в
правозастовній сфері.
8. Передбачається запровадження запобіжників від свавільного, необґрунтованого втручання в законодавство про відповідальність за публічні правопорушення – особливий порядок внесення змін та доповнень,
обов’язковість дотримання засад криміналізації, необхідність
врахування і неможливість ігнорування категоризації деліктів,
закладеної при прийнятті відповідних кодексів.
Очікуваний соціальний
ефект від реформування
кримінального законодавства
України
У разі схвалення запропонованого концептуального підходу робоча група має на меті протягом одного календарного року
підготувати і подати на розгляд
органам влади і науковій громадськості проекти трьох згаданих кодексів.
Це обумовить також необхідність підготовки проекту законів про внесення обширних
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за такі правопорушення, максимальне забезпечення у новому
законодавстві гарантій захисту
прав людини – як потерпілого,
так і особи, що притягається до
відповідальності.
4. Приведення законодавства
про відповідальність за публічні правопорушення у відповідність до принципів верховенства
права, юридичної визначеності
та пропорційності, що, в свою
чергу, дозволить сформулювати це законодавство на рівні, доступному для сприйняття та інтуїтивно зрозумілому у
застосуванні.
5. Побудова нового законодавства про відповідальність за
публічні правопорушення відповідно до сучасного рівня національної та зарубіжної доктрини.
6. Підвищення ефективності застосування норм про відповідальність за публічні правопорушення при одночасному
забезпеченні належного рівня
захисту прав і свобод людини,
а також захисту інтересів суспільства та держави.
7. Розв’язання проблем, які
були актуалізовані практикою
за роки застосування нині чинних КК та КпАП, створення
правового інструментарію щодо
недопущення виникнення подібних проблем на майбутнє.
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змін до законодавства України, спрямованих на приведення
його положень у відповідність
до нових Кодексів. Окремо мають бути розроблені проекти нової редакції законів (Кодексів)
про порядок виконання адміністративних стягнень, судових
стягнень та покарань; закону
про реєстрацію порушень, проступків і злочинів та осіб, що їх
учинили; інших необхідних законів. Більше того, навіть і положення Конституції України
можуть зазнати змін, пов’язаних з реформуванням законодавства про відповідальність за
публічні правопорушення.
Соціальний ефект від цієї реформи буде сприйматися не виключно через призму запровадження нового КК України, а як
частковий результат від загального реформування обширного
масиву законодавства. Очікується, що таким результатом стане:
1. Створення єдиної, узгодженої, несуперечливої системи нормативно-правових актів про
відповідальність за публічні
правопорушення.
2. Суттєве скорочення обсягу
законодавчого матеріалу, уникнення суперечностей між Кодексами, відтак – полегшення
їх розуміння і застосування.
3. Повна імплементація до
законодавства про відповідальність за публічні правопорушення усіх міжнародно-правових
зобов’язань України в частині
встановлення відповідальності

Інформацію підготував
доктор юридичних наук,
професор М. І. Хавронюк
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PEER COMMENTS FOR NEW PUBLICATION
РЕЦЕНЗІЇ НА АКТУАЛЬНІ ВИДАННЯ
PRIMA LEX HISTORIAE, NE QUID FALSI DICAT*
Опублікування об’ємної монографії відомого дослідника історичного розвитку кримінального права, колишнього судді
Конституційного Суду України, Заслуженого юриста України Михайла Івановича Колоса
«Українське кримінальне право: походження, розвиток і сучасність»1 стало справжнім подарунком для широкого кола
читачів, які бажають дослідити
розвиток джерел кримінального права та історичні передумови появи законів, що регулюють проблеми встановлення та
реалізації кримінальної відповідальності в Україні. Друк цієї
неординарної праці є фактичним продовженням популярної
серед фахівців в кримінальному
праві монографії у двох томах
«Кримінальне право в Україні
(Х – початок ХХІ століття)»2.
Нова праця М. І. Колоса при-

свячена кримінально-правовим
проблемам у вимірі історичного
розвитку України-Русі як держави в різні часи її існування.
Саме тому невипадковим уявляється й час її видання, коли на
її долю знову випав час боротьби за існування, військових дій
та окупації окремих територій
українських земель3.
У роботі автор поставив перед
собою складне завдання – подолання «недосканалості знань
суспільства про походження і
розвиток українського кримінального права, про його генетичні зв’язки з аналогічними
галузями права і законодавства
інших держав та базовими філософськими, теологічними, політичними доктринами» (с. 14).
Враховуючи різноплановий характер монографії та звернення
уваги на специфічні проблеми
розвитку кримінального права

Baulin Yu., Shepitko M. Prima lex historian, ne quid falsi dicat.
Колос М. І. Українське кримінальне право: походження, розвиток і сучасність: монографія.
Київ: ВД «Освіта України», 2019. 836 с.
2
Колос М. І. Кримінальне право в Україні (Х – початок ХХІ століття): монографія: у 2 т. Київ,
Острог, 2011. Т. 1. 448 с.; Т. 2. 640 с.
3
This review of «Ukrainian criminal law: origin, development and modernity» is included characteristics of historical changes of criminal law during X-XXI centuries. Author prepared this book
for readers and specialists in criminal law, who would like to find answers for difficult questions in
criminal law development.
*
1
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тично зв’язує минуле та сучасне кримінальне право в Україні.
У першому розділі автор приділив увагу історико-правовим,
філософським та теологічним
передумовам виникнення і розвитку українського кримінального права. Зрозуміло, що перелік таких передумов може бути
розширеним, включаючи, географічні, політичні, антропологічні, соціологічні, психологічні (юридико-психологічні) та
ін. Однак без розгляду історикоправових, філософських та теологічних передумов формування
доктрини злочину та покарання
є неможливим здійснення дослідження даної проблеми в цілому. Саме тому М. І. Колос зосередив увагу на дослідженні
формування кримінально-правових норм в актах розвинутих держав Стародавнього Сходу (с. 22-41) та Східної Римської
імперії (с. 65-109). Окремо автор
розглянув біблейську доктрину
злочину та покарання. Враховуючи суттєвий вплив християнства на українські землі і той
складний шлях, яке воно пройшло, прямуючи із Східної Римської імперії до України (Русі),
це авторське дослідження можна назвати не тільки таким, що
стосується теологічних, а ще й
релігійних передумов становлення українського кримінального права.
Розвиток кримінального права, про яке можна судити відповідно до його джерел, що
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як галузі права та законодавства в Україні та поза її межами,
автор включив до змісту роботи
вступ, шість розділів, висновки
до них та загальні висновки,
список використаних джерел
та список слів іншомовного походження, архаїчних та рідковживаних слів, використаних
у монографії. Основний зміст
даної праці є розгалуженим,
оскільки розділи включають в
себе підрозділи, а підрозділи –
параграфи. Такий підхід, на
нашу думку, може бути пояснений розвитком державотворчих процесів в Україні та її
межами, дослідженням філософських поглядів, періодизацією історичних подій. Для досягнення поставленого завдання
автор опрацював майже 500 літературних та нормативно-правових джерел, частину з яких
можна віднести до раритетних
або рідкісних. Певні із цих джерел викладені на стародавніх та
іноземних мовах, що, безумовно, підвищує цінність виданої
М. І. Колосом монографії. Важливим здобутком автора у зв’язку з проведеним дослідженням
стало формування списку використаних джерел та списку слів
іншомовного походження, архаїчних та рідковживаних слів.
Сама наявність такого списку
вже вказує на ті проблеми, які
виникли та були віришені автором під час написання роботи та
неординарність самої монографії, яка вийшла друком і фак-
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збереглися до наших днів, залежав від рівня розвитку відповідного державного утворення
та приділення уваги правителів
до законодавчої техніки, яка
відігравала важливу роль при
формуванні злочинів та покарань у тексті відповідних законів. Автор монографії вивчив
писані закони найдавніших відомих держав, які містили кримінально-правові положення –
Вавилонія, Греція, Ешнунна
та Римська держава (с. 24, 110).
Цінність такого дослідження для
сучасного фахівця є очевидною.
Важливими здобутками автора стала констатація наявності
видів окремих злочинів та групування покарань, які застосовувалися в різних державних
утвореннях у відповідних нормативно-правових актах. Злочини були сформовані відповідно
до об’єкта у сучасному розумінні, на які вони посягали. Автор
поділив покарання на види, проаналізувавши відповідні правові джерела: 1) смертна кара
(спалення злочинця, утоплення жінки, посадження на палю,
побиття камінням, скидання зі
скелі, розрубування тіла на частини, через застосування меча,
повішення, розпинання на хресті, розтерзання звірями, зашивання в мішок разом з собакою, півнем, змією і мавпою та
викидання їх в море); 2) травмувальні покарання (відтинання частин тіла); 3) болісні покарання (побиття батогами);
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4) позбавлення волі (ув’язнення, заслання); 5) обмеження
права людини на працю або з
використанням праці; 6) покарання з характерною ознакою
ганьби; 7) еквівалентні покарання; 8) компенсаторні покарання (відшкодування шкоди).
Для України (Русі) виключне
значення для встановлення кримінальної відповідальності у різних правових джерелах мала
Руська Правда (ХІ – ХІІ ст.) та
Литовські Статути (1529, 1566,
1588), які були писані руською
(українською) мовами та руськими (українськими) писарями
і закріплювали норми звичаєвого права, що були властивими,
перш за все, руським (українським), а згодом і литовським
землям, що діяли за різними даними аж до 1861 р. на території
сучасної України.
У другому розділі монографії
М. І. Колос акцентував увагу на
проблемах виникнення кримінального права в Україні. Автор здійснив спробу знайти його
витоки, починаючи із часів, що
вказують на наявність писаних
нормативно-правових джерел,
які містять кримінально-правові
положення. Такий підхід в кримінальному праві необхідно вважати новим та неординарним,
оскільки М. І. Колос як фахівець саме в кримінальному праві у цьому розрізі звернувся до
дослідження мирних договорів
Київської Русі з Візантією 911
та 944 рр. (русько-візантійське
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статей Судебника забезпечували кримінально-правову охорону власності, встановллюючи покарання у вигляді смертної
кари, позбавлення волі, болісні та компенсаторні покарання. У тексті Судебника 1468 р.
та в наступних Литовських Статутах зберіглася термінологія
Руської Правди, що свідчить
про спадковість і пов’язаність
цих джерел українського кримінального права. Цей висновок є архіважливим як для
історичної ідентифікації України (Русі), так і походження її
власних кримінально-правових
джерел. У Литовських Статутах, констатується автором,
включені злочини проти держави та її глави, життя, здоров’я, честі та гідності людини,
власності, правосуддя, військової служби та ін. (с. 215). Оригінальним підходом М. І. Колоса
стало звернення до «юридичної
характеристики інститутів литовсько-руського кримінального права» (с. 219), до яких, судячи із побудови параграфу, автор
відніс сучасні за формою інститути Особливої частини Кримінального права: злочини проти держави та її глави, злочини
проти життя і здоров’я людини,
злочини проти власності, злочини проти довкілля, злочини у
сфері господарської діяльності
та інші відповідно до об’єкта,
на який такі злочини посягають. Наведена характеристика
цих злочинів та покарань, які
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договірне право). Вже в цих мирних договорах фіксувалися злочини та покарання за їх учинення (вбивство, нанесення побоїв,
викрадення людини, крадіжка,
грабіж, обернення у рабство).
Новітнім підходом стало також
звернення до джерел звичаєвого писаного права в комплексі
нормативно-правових актів як
кодифікованого кримінального
права Руської держави: Устав
Володимира Святославовича,
Руська Правда, Устав Ярослава
Володимировича, Устав Володимира Всеволодимировича.
У третьому розділі монографії
приділено увагу особливостям
умов функціонування та розвитку українського кримінального права в ХІІІ-ХVІІІ століттях.
У цій частині роботи автор звернувся до джерел кримінального
права, які були властиві Галицько-Волинському князівству, Великому князівству Литовському, а також звичаєвому праву
Війська Запорозького Низового, та зафіксовані в джерелах,
що не змогли реалізуватися в
історичних умовах – Конституції Пилипа Орлика та Прав,
за якими судиться малоросійський народ.
Важливим висновком автора
стала фіксація Судебника 1468 р.
Великого князя Литовського як
«першого литовсько-руського
галузевого кодифікованого нормативно-правового акту, спрямованого на охорону власності
всіх верств населення». 15 із 25
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передбачені за їх учинення (відповідно до трьох редакцій Литовський Статутів) відіграли велику роль в ототожненні їх як
власних джерел українського кримінального права. Посилання автора на приклад застосування норм Литовського
Статуту навість під час окупації українських земель Московією доводить читачу важливість проведеного дослідження
джерел кримінального права (рішення суду Лубенського полку
Війська Запорозького у справі за
звинуваченням козака Федора
Лебедя у незаконному співжитті
з дружиною жителя села Яцин
Дмитра Малого). Цікавою стала
спроба пошуку козацьких звичаїв, які застосовувалися Військом Запорозьким під час встановлення злочинності діяння та
визначення покарання за його
вчинення (с. 280-282). Важливими також стали дослідження
нормативно-правових актів, які
не набули чинності на території українських земель (с. 282319), однак зберегли певні дані,
що свідчать про розвиток тогочасних звичаїв, держави та
права в цілому (Конституція
Пилипа Орлика та Прав, за якими судиться малоросійський
народ).
Четвертий та п’ятий розділ
монографії М. І. Колоса присвячено політиці становлення та розвитку українського
кримінального права в 19171960 рр. та українському ра-
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дянському кримінальному праву 1961-2000 рр.
Особливе зацікавлення в даний історичний період викликає
дослідження української кримінально-правової політики в УНР
в 1917-1921 рр. та на противагу – кримінально-правової політики в Радянській державі
1917-1921 рр. Відмінність в підходах різних за своїм змістом та
формою державах вказує на те,
які цілі та завдання ставили перед собою їх керівники та населення. Саме ці ідеологічні відмінності й зробили кривавим
шлях привнесення радянської
влади в Україні, що призвів до
червоного терору, військового комунізму, голодоморів, репресій та в цілому тоталітарному устрою, який закріпився в
Україні на понад 70 років. Усі
відомі події ХХ ст. в Україні мають зв’язок з реалізацією кримінально-правової політики в
УСРР та УРСР й пов’язуються
з дією КК 1922, 1927, 1960 рр.
Чинність цих актів, справедливо доводиться автором, пов’язана із обмеженням прав та
свобод: необґрунтованого застосування зворотної дії закону в
часі проти особи, аналогії закону, зменшення віку особи, по
досягненні якої вона підлягала
кримінальної відповідальності –
12 років, продовження строку покарання, порушення права на працю через встановлення
кримінальної відповідальності за «трудове дезертирство»,
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ни кримінально-правова політика одержала новий поштовх
і сутнісне змінення в забезпеченні реального захисту прав
людини і громадянина в Україні. Квінтесенцією цього розділу роботи став висновок щодо
підготовки проекту нового Кримінального кодексу України
2001 р. відомими фахівцями в
кримінальному праві – В. Я. Тацієм, В. В. Сташисом, М. І. Бажановим, Ю. В. Бауліним,
О. Ф. Бантишевим, В. І. Борисовим, О. Я. Свєтловим та ін.
(с. 621, 622).
Останній шостий розділ монографії М. І. Колоса присвячений пошуку цивілізованих
форм охорони суспільних відносин українським кримінальним правом початку ХХІ ст.
Здійснений акцент підкреслив продовжування якісного
реформування інститутів кримінального права в Україні на
сучасному етапі розвитку. Це
дозволило авторові дослідити кодифікацію українського
кримінального права в 2001 р.,
посткодифікаційний період
його удосконалення (20022017 рр.), удосконалення його
засобами конституційної юрисдикції (2001-2017 рр.), а також сучасний стан науки українського кримінального права.
На нашу думку, цим розділом
автору вдалося підвести підсумок не тільки власному дослідженню, викладеному у монографії, а й зробити висновок
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порушення свободи совісті та віросповідання через застосування смертної кари, позбавлення
волі та конфіскації майна священнослужителів, застосування кримінальної відповідальності до родичів та близьких осіб
винуватої особи (наприклад,
«зрадника»), встановлення кримінальної відповідальності за
соціальним статусом («куркулів», членів їх сімей, військовослужбовців, втікачів з Польщі, політемігрантів та ін.).
Певна лібералізація в кримінально-правовій політиці в Україні прослідковується тільки
з прийняттям КК УРСР 1960 р.
Ініціатива в прийнятті цього
акту належала не українському радянському законодавцю, а зовнішньому – союзному.
Удосконалення інститутів кримінального права призвело до
ліквідації контрреволюційних
злочинів, встановлення завдання охороняти особу та права
громадян, виключення «диктатури пролетаріату», тощо.
Новим підходом в дослідженні
українського радянського кримінального права стало включення до нього першої декади
незалежності України (19912000 рр.). Хоча цей підхід є
специфічним і в Україні вже
активно відбувалося реформування буквально усіх державних та правових інституцій,
необхідно констатувати й те,
що лише з прийняттям нового
Кримінального кодексу Украї-

Le Criminaliste Premier Imprimeur № 18/2019

КРИМИНАЛИСТЪ
№ 18/2019
первопечатный

182
щодо розвитку кримінального права України (Русі) крізь
щонайменше тисячолітню історію його існування. Необхідно констатувати якісні позитивні зміни кримінального права
в Україні, що включає його реформування в межах конституційних, міжнародних та внутрішньодержавних відносин.
Проголошення захисту прав людини і громадянина призвело
до розширення кола таких прав
і свобод, здійснення акценту на
людині, її житті і здоров’ї, честі і гідності, недоторканності і
безпеці як найвищій соціальній
цінності в Україні.
У цілому робота Михайла Івановича Колоса «Українське кримінальне право: походження,
розвиток і сучасність» є прикладом уважного, якісного та
змістовного дослідження кримінального права в Україні
крізь призму історичного, філософського та теологічного підходів. Використання автором широкого кола джерел, які мають
історичний, законодавчий, філософський та релігійний характер, дозволяють визнати
дане дослідження не тільки вдалим, але й таким, що потребує
подальших «спадкових» досліджень в науковому, навчальному та учбовому плані. Саме ця
монографія дозволила об’єднати кримінальне право Руської держави та України в єдине
ціле, довела специфічність та
ідентичність українського кри-
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мінального права. Важливість
цієї праці полягає ще й в тому,
що надає натяки новим перспективним дослідженням в кримінальному праві та формулює
напрямки роботи національним школам кримінального
права в Україні. На нашу думку, одним із таких перспективних напрямів в майбутніх дослідженнях може стати розвиток
кримінального права на українських землях, які входили до
Габсбурзької монархії (Австрійська імперія, Австро-Угорська
імперія)1, Угорського королівства2, а також Чехословацької
та Польської республік3.
Доктор юридичних наук,
професор, академік Національної
академії правових наук України
Ю. В. Баулін
Доктор юридичних наук,
старший науковий співробітник
М. В. Шепітько

Кримінальне уложення Марії Терезії, Загальний кодекс про злочини та покарання Йозефа ІІ, Кримінальні кодекси 1803 та
1852 рр.
1

Трипартитум 1514 р., Карне уложення про
злочини та проступки 1878 р.
2

Карне уложення про злочини та проступки
1878 р.; Уложення про покарання кримінальні та виправні 1845 р., австрійський Кримінальний кодекс 1852 р., а з 1932 р. – Кримінальний кодекс Польської Республіки.
3
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