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TO THE READER

The seventeenth issue of the journal «A First Printed Crimina- 
list» was prepared for publishing during emerging criminal law scien- 
ces role in crime counteraction in global world (crimes against huma- 
nity, war crimes, genocide, etc.). Address of His Holiness Pope Francis 
«On the current state of criminal law» (15 November 2019, Vatican) to 
participants of ХХ International Congress of Penal Law 2019 «Crimi-
nal Justice and Corporate Business» is confirmation of this fact.

This issue of the Journal covers researches prepared by Ukrainian  
colleagues (Oksana Kostorna, Sergiy Kravtsov, Vyacheslav Nav-
rotskyy, Mykola Panov, Mykhaylo Shepitko, Oleksiy Zaytsev, Ole-
na Zuyeva,) and foreign criminalists (Bakhtiyar Aliyev (Azerbaijan), 
Silke Brodbeck (Germany), Jurgita Baltrūnienė (Lithuania), Elita Ni-
mande and Vladimirs Terehovičs (Latvia)).

This issue is formed under the following sections: General Theo-
ry of Criminalistics, Criminal Law and Procedure Issues, Criminal In-
vestigation, Criminalistic Tactics Issues, Forensic Examination, Por-
trait Gallery of the Famous Criminalists, Criminal Cases Study, and 
Research Events.

The authors pay attention to the problems of criminalistic didac-
tics, teaching and training of specialists in Azerbaijan (Bakhtiyar Ali-
yev, Azerbaijan). Some scientific articles are devoted to criminal law 
direction and interscientific connection of criminal law (Mykola Panov, 
Vyacheslav Navrostskyy, Mykhaylo Shepitko, Sergiy Kravtsov, Olek-
siy Zaytsev, Ukraine). «Criminal Investigation» section contains arti-
cle about special investigation methods using on the illegal trafficking 
in Lithuania (Jurgita Baltrūnienė, Lithuania). Article about blood-
stain pattern analysis (Silke Brodbeck, Germany) and article about 
some problems during appointment of forensic commodity examina-
tion (Olena Zuyeva, Oksana Kostorna, Ukraine) are prepared for rea- 
ders in «Forensic Examination» section.

It will be useful for the reader to pay attention to the section 
«Criminal Cases Study». It is included International Criminal Court’ 
Report on Preliminary Examination Activities 2019.

The Journal informs readers about most important scientific and 
practical events: ХХ International Congress of Penal Law 2019 «Crimi- 
nal Justice and Corporate Business» (13-16 November 2019, Rome, 
Italy), XXI International Congress on Forensic Graphology «Crimi- 
nalistic and Forensic Graphology: Update» (14-16 November 2019, 
Naples, Italy), 2 International Caparica Conference in Translational 
Forensics 2019 (18-20 November 2019, Caparica, Portugal).

 «Portrait Gallery of the Famous Criminalists» section contains in-
formation about famous criminalist, founder of dactyloscopic method in 
Criminalistics, head of Anthropometric department of police of La Plata 
(Buenos-Aires, Argentina) – Juan Vucetich (M. Shepitko, Ukraine).

The Journal is published for researchers, professors, postgradu-
ates, law schools students as well as for investigators, prosecutors, 
judges, experts, defense attorneys and other representatives of the le-
gal profession.

The Editorial Board of the Journal «A First Printed Crimina- 
list» would like to thank all those, who helped to get this issue ready for 
printing.

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

Дев’ятнадцятий випуск журналу «Криміналіст першодрукований» підго-
товлено в період, коли кримінально-правовим наукам та їх ролі у протидії 
злочинності у глобальному світі (злочинам проти людяності, воєнним зло-
чинам, геноциду та ін.) приділяється значна увага. Підтвердженням цьо-
му факту є звернення Папи Римського Франциска з доповіддю «Про сучас-
ний стан кримінального права» (Ватікан, 15 листопада 2019 р.) до учасників  
XX Міжнародного Конгресу Кримінального Права (XX International Con-
gress of Penal Law 2019) «Кримінальна юстиція і корпоративний бізнес».

У цього номеру журналу для опублікування надали свої матеріали укра-
їнські колеги (Олексій Зайцев, Олена Зуєва, Оксана Косторна, Сергій Крав-
цов, В’ячеслав Навроцький, Микола Панов, Михайло Шепітько) та закор-
донні криміналісти (Бахтіяр Абдурахман огли Алієв (Азербайджан), Сілке 
Бродбек (Німеччина), Юргіта Балтренене (Литва), Еліта Німанде та Воло-
димир Терехович (Латвія)). 

Даний випуск журналу складається з таких рубрик: «Загальна теорія 
криміналістики», «Проблеми кримінального права та процесу», «Розслі-
дування злочинів», «Проблеми криміналістичної тактики», «Судова екс-
пертиза», «Портретна галерея видатних криміналістів», «Слідча та судова 
практика», «Науково-практичні заходи».

На сторінках журналу певна увага приділена проблемам криміналістич-
ної дидактики, викладанню і підготовці кадрів в Азербайджані (Б. Алієв, 
Азербайджанська Республіка). Декілька наукових статей присвячено кри-
мінально-правовому спрямуванню і між науковим зв’язкам кримінально-
го права (М. Панов, В. Навроцький, М. Шепітько, С. Кравцов, О. Зайцев, 
Україна). У рубриці «Розслідування злочинів» розміщена стаття про вико-
ристання спеціальних методів розслідування при незаконному обігу цига-
рок у Литві (Ю. Балтрунене, Литва). В межах проблем судової експертизи 
пропоновано статтю про використання плям та слідів крові (С. Бродбек, Ні-
меччина) і стаття про деякі проблеми при призначенні судової товарознав-
чої експертизи (О. Зуєва, О. Косторна, Україна).

Читачу буде корисно ознайомитися з важливою інформацією, що розмі-
щена в рубриці «Слідча та судова практика»: Звіт Міжнародного Кримі-
нального Суду про дії з попереднього розслідування 2019.

У цьому випуску журналу подана інформація про найбільш важливі на-
уково-практичні заході, що відбулися: XX Міжнародний Конгрес Кримі-
нального Права 2019 «Кримінальна юстиція та корпоративний бізнес» 
(13-16 листопада 2019, Рим, Італія); XXI Міжнародний Конгрес Судової Гра-
фології «Криміналістична та судова графологія: оновлення» (14-16 листопада 
2019, Неаполь, Італія); 2 Міжнародну Конференцію в Капариці по Трансля-
ційній криміналістиці 2019 (18-20 листопада 2019, Капарика, Португалія).

У «Портретній галереї видатних криміналістів» публікуються відомості 
про відомого криміналіста, засновника дактилоскопічного методу в кри-
міналістиці, керівника Антропометричного відділу поліції Ла-Плата (Бу-
енос-Айрес, Аргентина) – Хуана Вучетича (Juan Vucetich) (М. Шепітько, 
Україна).

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   
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К ЧИТАТЕЛЮ

Девятнадцатый выпуск журнала «Криминалист первопечатный» подго-
товлен в период, когда уголовно-правовым наукам и их роли в противодей-
ствии преступности в глобальном измерении (преступлениям против чело-
вечности, военным преступлениям, геноциду и др.) уделяется значительное 
внимание. Подтверждением этому факту является обращение Папы Рим-
ского Франциска с докладом «О современном состоянии уголовного права» 
(Ватикан, 15 ноября 2019 г.) к участникам XX Международного Конгресса 
Уголовного Права (XX International Congress of Penal Law 2019) «Уголовная 
юстиция и корпоративный бизнес».

В этом журнале для опубликования предоставили свои материалы укра-
инские коллеги (Алексей Зайцев, Елена Зуева, Оксана Косторная, Сергей 
Кравцов, Вячеслав Навроцкий, Николай Панов, Михаил Шепитько) и зару-
бежные криминалисты (Бахтияр Абдурахман оглы Алиев (Азербайджан), 
Силке Бродбек (Германия), Юргита Балтрунене (Литва), Элита Ниманде  
и Владимир Терехович (Латвия)). 

Настоящий выпуск журнала состоит из следующих рубрик: «Общая тео-
рия криминалистики», «Проблемы уголовного права и процесса», «Рассле-
дование преступлений», «Проблемы криминалистической тактики», «Су-
дебная экспертиза», «Портретная галерея выдающихся криминалистов», 
«Следственная и судебная практика», «Научно-практические мероприятия».

На страницах журнала определенное внимание уделено проблемам кри-
миналистической дидактики, преподаванию и подготовки кадров в Азер-
байджане (Б. Алиев, Азербайджанская Республика). Несколько научных 
статей посвящено уголовно-правовой направленности и межнаучным свя-
зям уголовного права (Н. Панов, В. Навроцкий, М. Шепитько, С. Кравцов, 
А. Зайцев, Украина). В рубрике «Расследование преступлений» размещена 
статья об использовании специальных методов расследования при незакон-
ном обороте сигарет в Литве (Ю. Балтрунене, Литва). В рамках проблем су-
дебной экспертизы предложена статья об исследовании пятен и следов кро-
ви (С. Бродбек, Германия) и статья о некоторых проблемах при назначении 
судебной товароведческой экспертизы (Е. Зуева, О. Косторная, Украина).

Читателю будет полезно ознакомиться с важной информацией, размещен-
ной в рубрике «Следственная и судебная практика»: Отчет Международно-
го Уголовного Суда о действиях по предварительному расследованию 2019.

В этом выпуске журнала предоставлена информация о прошедших наибо-
лее важных научно-практических мероприятиях: XX Международном Кон-
грессе Уголовного Права 2019 «Уголовная юстиция и корпоративный бизнес» 
(13-16 ноября 2019, Рим, Италия); XXI Международном Конгрессе Судеб-
ной Графологии «Криминалистическая и судебная графология: обновление»  
(14-16 ноября 2019, Неаполь, Италия,); 2 Международной Конференции в Ка-
парике по Трансляционной криминалистике 2019 (18-20 ноября 2019, Капа-
рика, Португалия).

В «Портретной галерее выдающихся криминалистов» публикуются све-
дения об известном криминалисте, создателе дактилоскопического метода в 
криминалистике, руководителе Антропометрического отдела полиции Ла-
Плата (Буэнос-Айрес, Аргентина) – Хуане Вучетиче (Juan Vucetich) (М. Ше-
питько, Украина).

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

Редакционный совет журнала «Криминалист первопечатный» благода-
рит всех, кто оказывает помощь при его подготовке к печати.

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

ЗАГАЛЬНА ТЕОРІЯ КРИМІНАЛІСТИКИ

* Криминалистика в Азербайджанской Республике: особенности преподавания и подготов-
ки кадров.
** Алиев Бахтияр Абдурахман оглы – доктор философии по праву, доцент, заведующий отде-
лом «Правовое обеспечение государственной безопасности» Института Философии и Права 
Национальной Академии Наук Азербайджана (Азербайджан).

Abstract
In the modern life it is increasing importance of the lawyers’ specialty, conditions 
of the Azerbaijan society and developing in this direction. Also, it is action formali- 
zing general conception about importance of the preparation and creation the new, 
wide and special lawyers knowledge. Such experts should have the following qualities: 
based on logical activity; highly developed, special and seriously preparing on own pro-
fessional activity; quick adapting to the hard conditions of implementations of the law. 
Professional development and skills in using information technology are necessary to 
have for modern lawyers in Azerbaijan. In this case, existing three stepped high educa-
tional system in our country has such specific experts’ features.

In this article reader could be interested in conducting of criminalistic education, 
especially, in preparation of high qualified criminalists and forensic experts, and also 
development in educational sphere.

Key words. Criminalistics, legal knowledge, professional training, teaching, skill, 
practical activity.

CRIMINALISTICS IN THE REPUBLIC  
OF AZERBAIJAN: PECULIARITIES  
OF TEACHING AND SPECIALISTS 
TRAINING*

Bakhtiyar ALIYEV 
PhD in Law, Associate Professor, Head of Department «Legal 
Support of State Security» of National Academy of Sciences  
of Azerbaijan (Azerbaijan)**

Существенное повышение со-
циальной значимости юридиче-
ских профессий в современном 
Азербайджане, обусловленное 
усилением роли права во всех 
сферах жизни нашего общества 
и государства, значительным 

расширением областей практи-
ческого приложения юридиче-
ских знаний на должном уровне, 
с одной стороны, а с другой –  
определенное снижение уровня 
профессионализма юристов в де-
ятельности государственного  
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аппарата, иных органов, осо-
бенно в деле раскрытия и рас-
следования преступлений в ус-
ловиях переходного времени, 
потребовали соответствующего 
совершенствования подготов-
ки юристов, в том числе, специ-
алистов криминалистического 
профиля.

Безусловно, такое совершен-
ствование не сможет решить 
всех задач по улучшению дел в 
борьбе с преступностью, но по-
зитивно повлияет на дальней-
шее решение. 

Внесение корректив в харак-
тер и уровень профессиональ-
ной подготовки юристов любо-
го профиля является и частью 
общегосударственной задачи 
совершенствования вузовско-
го и послевузовского професси-
онального образования, выте-
кающей из требований Закона 
Азербайджанской Республики 
«Об образовании»1.

В настоящее время с учетом 
повышения значимости юриди-
ческих профессий, состояния и 
тенденций развития азербайд-
жанского общества и положе-
ний Закона «Об образовании», 
фактически уже сложилось об-
щее мнение о необходимости 
подготовки современных юрис- 
тов широкого и узкого профи-
ля нового типа. Такие «специ-
алисты должны обладать сле-
дующими качествами: хорошо 

1 Закона Азербайджанской Республики «Об 
образовании» от 2011 года.

развитой потребностью к логи-
чески выверенной познаватель-
ной деятельности и к творческой 
реализации задач в своей про-
фессиональной деятельности, 
базирующихся на фундамен-
тальной общеправовой и на со-
лидной специальной подготовке; 
умением сравнительно быстро 
адаптироваться в сложных си-
туациях любой правопримени-
тельной деятельности; способ-
ностью к профессиональному 
росту и к профессиональной мо-
бильности в условиях компью-
теризации и информатизации 
общества. При этом в рамках 
существования у нас трехуров-
невой системы высшего обра-
зования подготовка указанных 
специалистов тоже приобретает 
свою специфику.

Криминалистов в связи со 
сказанным, конечно, больше 
всего интересует вопрос о том, 
какие изменения мы должны 
внести в преподавание крими-
налистики и особенно в подго-
товку специалистов кримина-
листического профиля, каких 
ориентиров мы должны в дан-
ном случае придерживаться и 
что нам для этого нужно.

Преподавание криминали-
стики в отечественных юриди-
ческих вузах, как и сама наука 
криминалистики, имеет свою 
историю. Впервые курс крими-
налистики начал читаться на 
юридическом факультете Азер-
байджанского Государствен-
ного Университета (ныне БГУ)  
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званный курс, естественно, стро-
ился на основе той учебной ли-
тературы и системы, в которых 
преобладали вопросы уголов-
ной тактики (характеристики 
преступников и их преступной 
деятельности, розыскные орга-
ны, тактика следственных дей-
ствий и научные методы рас-
следования преступлений). По 
мере развития криминалисти-
ческой теории, изучения и обоб-
щения следственной практики в 
систему курса, учебные планы 
и учебные пособия вносились 
определенные коррективы, на-
правленные на расширение кру-
га вопросов, затрагиваемых в ву-
зовском курсе криминалистики.

В середине 30-х годов в связи 
с изданием первого вузовского 
учебника в двух книгах (1935—
1936) криминалистика стала од-
ной из обязательных дисциплин 
в юридических вузах и других 
юридических учебных заведе-
ниях бывшего СССР. Еще более 
укрепило значение кримина-
листики в качестве обязатель-
ной дисциплины в перечне дис-
циплин высшего юридического 
образования издание учебни-
ков в 1938—1939 гг. и в 1950, 
1952 гг.

Преподавание курса крими-
налистики в Азербайджане (как 
и в других республиках бывшего 
СССР) по схеме ее деления на три 
составные части — криминали-
стическую технику, тактику и 
методику расследования — на-

чалось практически с середины 
50-х годов. С тех пор препода-
вание общего курса криминали-
стики шло в рамках названной 
системы во всех юридических 
вузах страны. В это же время в 
Баку был издан учебник «Кри-
миналистическая техника» на 
азербайджанском языке в соав-
торстве К. Г. Сариджалинской 
и Д. Г. Мовсумовым (издатель-
ство «Азернешр», 1975)1.

Обмен опытом преподавания 
криминалистики в рамках дан-
ной системы науки и информа-
ция, поступающая от следствен-
ных органов, свидетельствуют о 
том, что студенты даже некри-
миналистической специализа-
ции в результате применения 
современных методов обучения 
при наличии соответствующей 
технической базы получали та-
кие знания по криминалисти-
ке, которые позволяли им рабо-
тать следователями, хотя и не 
с той же легкостью, что и у сту-
дентов, специализировавшихся 
в этой области знаний.

В то же время шел поиск новых 
систем учебного курса кримина-
листики с учетом современных 
веяний. В частности, после раз-
вала СССР, в 1999 г. коллекти-
вом кафедры криминалистики 
и судебной экспертизы БГУ под 
руководством проф. К. Г. Сарид-
жалинской был подготовлен и 
издан учебник криминалистики  

1 Сариджалинская К. Г., Мовсумов Д. Г. 
Криминалистическая техника: учебник. 
Баку: «Азернешр», 1975.
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на азербайджанском языке 
(«Криминалистика», Учебник 
для вузов, издательство «Hüquq 
ədəbiyyatı», 1999), в основу ко-
торого положено деление кри-
миналистики на четыре части и 
аналогично этому перестроены 
учебный курс и учебный план 
криминалистики1. Кардиналь-
но по-новому подошли к изло-
жению материала и в коллек-
тивном курсе криминалистики 
на русском языке под редак-
цией д.ю.н. Д. Г. Сулейманова 
(«Криминалистика», Учебник, 
издательство «Ишыг», 2000)2. 
Традиционно подошли к си-
стеме криминалистики к.ю.н. 
Б. А. Алиев и А. М. Махмудов 
в учебно-методическом посо-
бии на азербайджанском язы-
ке («Криминалистика: схе-
мы, комментарий, термины», 
Баку, издательство «Ганун», 
2003)3.

Здесь же нужно отметить, 
что, на наш взгляд, не следует 
путать учебный курс кримина-
листики с курсом криминали-
стики монографического ха-
рактера, не претендующего на 
признание его учебным курсом 
и являющегося по сути теорети-
ческим трудом. 
1 Криминалистика: учебник для вузов / под 
рук. К. Г. Сариджалинской. Баку: «Щцгуг 
ядябиййаты», 1999.
2 Криминалистика: учебник / под ред. 
Д. Г. Сулейманова. Баку: «Ишыг», 2000.
3 Алиев Б. А., Махмудов А. М. Криминали-
стика: схемы, комментарий, термины (учеб-
но-методическое пособие). Баку: «Ганун», 
2003.

С учетом сказанного о совре-
менных тенденциях в подго-
товке юристов необходимо ра-
зобраться в каком направлении 
целесообразнее всего следует 
корректировать подготовку спе-
циалистов криминалистическо-
го профиля.

Известно, что главной фи-
гурой специализации во мно-
гих юридических вузах, готовя-
щих юристов широкого и узкого 
профиля, является следователь. 
По своим функциям и приро-
де он должен быть: исследова-
телем и мыслителем, специ-
алистом, достаточно хорошо 
владеющим логико-криминали-
стическим мышлением, лицом, 
способным вести непрерывный 
поиск нужной информации  
с эффективным использовани-
ем всего технико-тактического 
и методического арсенала кри-
миналистики и умеющим при-
нимать быстрые и правильные 
решения в любых следствен-
ных и особенно проблемных си-
туациях, а также правильно 
взаимодействовать с оператив-
но-розыскными органами, пре-
имущественно «по горячим сле-
дам» преступлений. Он должен 
быть четко сориентирован на 
цель раскрытия преступления 
именно «по горячим следам», а 
не расследования с неизвестным 
результатом.

Поэтому, указанному спе-
циалисту необходимо обладать 
широким спектром знаний по 
криминалистике, родственным 
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цикла и основам оперативно-ро-
зыскной деятельности, а кро-
ме того, по многим другим нау-
кам, как гуманитарным, так и 
естественным. Именно все это 
отличает профессию следовате-
ля в ряду других юридических 
специальностей. 

И не случайно Г. Гросс в сво-
ем известном труде, положив-
шем начало криминалистике 
как науке и учебной дисципли-
не, значительное место отвел 
рассуждениям о том, каким дол-
жен быть следователь, которого 
он считал самым важным эле-
ментом «генерального штаба по 
борьбе с преступностью». Гросс 
называл труд следователя ис-
кусной деятельностью, основан-
ной на обширных юридических 
познаниях, изучении людей, 
умении обращаться с ними, 
способности решать вопросы по 
всем без исключения отраслям 
человеческого знания. Следова-
телю, главным образом, нуж-
но овладеть искусством прони-
кать в криминалистическую 
суть преступлений, раскрывать 
способы их совершения, знать 
уловки преступников и многое 
другое, что необходимо для эф-
фективной деятельности по рас-
следованию преступлений.

Для подготовки специали-
стов-криминалистов с подоб-
ными знаниями и навыками, 
в первую очередь, представля-
ется необходимым изучение не 
только фундаментальных тео-

ретических и методологических 
вопросов криминалистики, уго-
ловного права и уголовного про-
цесса, но и основных проблем 
всех частей криминалистики, 
основ ОРД, вопросов взаимо-
действия, использования спе-
циальных знаний и данных 
информационных центров пра-
воохранительных органов. 

Вместе с тем лекции и занятия 
должны быть построены так, 
чтобы они подталкивали студен-
тов к творческому решению кри-
миналистических задач, способ-
ствовали формированию у них 
широкого общеправового и кри-
миналистического кругозора, 
будили в них интерес к творче-
скому решению следственных 
задач и использованию реко-
мендаций всех структурных ча-
стей криминалистики, в осо-
бенности по взаимодействию 
с оперативниками и разными 
специалистами.

И если следователь не обре-
тет в вузе достаточных практи-
ческих навыков в применении 
всех средств следственной кри-
миналистической техники, но 
будет хорошо ориентироваться 
в возможностях ее применения 
и сможет проконтролировать 
действия специалистов, ее при-
меняющих, то, наверное, это не 
самый страшный недочет в его 
подготовке. К тому же в крими-
налистической литературе все 
время говорится о необходимо-
сти совершенствовать крими-
налистическое сопровождение  
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расследования, т.е. о постоян-
ной помощи следователям и экс-
пертам-криминалистам. Более 
того, упор в подготовке следова-
телей на выработку у них, глав-
ным образом, практических 
навыков представляется упро-
шенным методом, который не 
соответствует современным тре-
бованиям, предъявляемым к 
подготовке специалистов – кри-
миналистов. Все навыки долж-
ного уровня по применению 
основополагающих положе-
ний криминалистики следова-
тель сможет получить лишь на 
практике.

К сожалению, в подготов-
ке следователей не всегда руко-
водствуются данным подходом 
и больше времени стремятся 
уделить (чаще безуспешно, но 
с затратой учебных часов) вы-
работке у обучающихся отдель-
ных практических навыков в 
их криминалистической дея-
тельности, нежели развитию у 
них творческого отношения к ре-
комендациям криминалистики, 
склонности к мыслительной, по-
исково-аналитической деятель-
ности с учетом всех особенностей 
каждого расследуемого преступ- 
ления и в тесном и умелом кон-
такте с действиями специалистов 
и сотрудников оперативно-ро-
зыскных органов.

Именно отсутствием под-
линно творческого отношения 
к расследованию, неумением 
правильно взаимодействовать 
с оперативно-розыскными ор-

ганами и пользоваться данны-
ми информационных центров 
правоохранительных органов 
и страдает большинство наших 
современных следователей.

Для того, чтобы определить, 
какие знания из области крими-
налистики особенно нужны спе-
циалистам следственного про-
филя и по каким системным 
курсам криминалистику нужно 
преподавать, необходимо пре-
жде разобраться в соотношении 
понятий система науки крими-
налистики и система учебно-
го курса криминалистики. Это 
разные, но в то же время близ-
кие понятия.

Система науки криминали-
стики складывается из совокуп-
ности составляющих ее частей, 
которые проникнуты внутрен-
ним содержательным единством, 
обусловленным объектами по-
знания, и которые находятся в 
органически неразрывных вза-
имосвязях, отражают структу-
ру данной науки. Как известно, 
указанная система сложилась 
из четырех ранее перечислен-
ных частей.

При этом следует отметить, 
что система любой науки, вклю-
чая криминалистику, не мо-
жет в одночасье создаваться и 
коренным образом изменять-
ся. Система науки кримина-
листики является результатом 
длительного развития науки и 
обладает значительной по вре-
мени стабильностью. Меж-
ду тем данное обстоятельство 
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9 не означает, что она не может 
совершенствоваться.

Система же учебного курса 
криминалистики, опирающая-
ся на систему науки, более под-
вижна, подвержена дидактиче-
скому осмыслению и вместе с 
тем сравнительно легко приспо-
сабливаема к современной жиз-
ни, новациям в области высше-
го юридического образования, 
обстановке борьбы с преступно-
стью, специфике высшего учеб-
ного заведения, в котором пре-
подается криминалистика.

Поэтому система учебного 
курса криминалистики, а на его 
основе и учебный план в каж-
дом из юридических вузов, гото-
вящих юристов широкого про-
филя, а также в ведомственных 
специализированных юридиче-
ских вузах (Академия Полиции 
МВД АР и Академия СНБ АР 
им. Гейдара Алиева) не только 
могут, но и должны иметь соб-
ственную оправданную и необ-
ходимую специфику с учетом 
самых различных факторов.

Однако, решая вопросы совер-
шенствования системы учебно-
го курса криминалистики и его 
разработки на основе учебной 
программы, каждый раз следует 
проверять, не противоречат ли 
предлагаемые новшества суще-
ствующей системе науки, не на-
рушают ли ее структуру, и обес- 
печивать изучение основ всех ее 
структурных частей.

Как нам известно корректи-
ровка учебного курса и програм-

мы может быть разнообразной. 
Так, специфическая корректи-
ровка учебного курса и учебных 
программ, направленная на це-
левую подготовку следовате-
лей, дознавателей и оперативно-
розыскных работников, тоже 
должна проводиться в русле сис- 
темы науки криминалистики и 
заключаться преимуществен-
но в соответствующем подборе 
тем по методике расследования, 
криминалистической тактике 
и особенно в специфической те-
матике спецкурсов. Здесь в обу-
чении по темам, посвященным 
методике расследования, необ-
ходимо сделать акцент на мето-
дике расследования преступле-
ний «по горячим следам».

А при подготовке экспер-
тов-криминалистов1* подобная 
специфика, очевидно, долж-
на отражаться в темах крими-
налистической техники, кри-

1 Это направление в АР переживает кризис. 
Так как до 1990 года кадры для экспертно-
криминалистических подразделений Азер-
байджана готовились в других республиках 
бывшего СССР. После развала СССР в июне 
1992 г. по приказу министра внутренних 
дел АР в Экспертно-Криминалистическом 
Управлении МВД АР были созданы курсы 
по подготовки экспертов-криминалистов и 
соответствующая государственная экзаме-
национная комиссия. В этих курсах прохо-
дили подготовку специалисты МВД, МНБ 
и Министерство Юстиции. А после приня-
тии закона АР «О государственной эксперт-
ной деятельности» в 2001 г., в органах МВД 
судебные экспертизы не проводятся и кур-
сы по подготовке экспертов-криминалистов 
бездействуют. За период с июня 1992 г. по 
июль 2001 г. в этих курсах были подготовле-
ны 97 экспертов-криминалистов.
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миналистической тактике и 
тематике спецкурсов. В вопро-
се о том с чего начинать изуче-
ние криминалистики, основная 
масса преподавателей кримина-
листики единодушна. Они пола-
гают, что поскольку уголовный 
процесс и уголовное право по 
отношению к криминалистике 
имеют базовый, основополага-
ющий характер, то ее изучению  
(в том числе и технико-кримина-
листических вопросов) должно 
предшествовать освоение студен-
том (слушателем) основных по-
ложений институтов этих наук. 
В данном случае начало обучения 
криминалистике и окончание из-
учения уголовного процесса мо-
гут по времени совпадать.

Правда, отдельные кримина-
листы, исходя из того, что кри-
миналистическая информация 
о расследуемом преступлении 
объективно является как бы ис-
ходной для принятия не только 
криминалистических, но и про-
цессуальных и уголовно-пра-
вовых решений, считают имен-
но криминалистику в известной 
степени базовой информаци-
онной основой для названных 
наук. А потому ее изучение, де-
скать, можно проводить на на-
чальных курсах.

Утверждение о том, что кри-
миналистическая информа-
ция по делу является исходной, 
справедливо, но мнение о ее ба-
зисной роли весьма спорно. Ведь 
первичная и любая иная инфор-
мация криминалистическими 

средствами без знания уголовно-
го процесса и уголовного права 
и вне рамок уголовно-процессу-
альных норм должным образом 
и целенаправленно не может 
быть собрана, оценена и исполь-
зована в интересах расследова-
ния. Следовательно, говорить о 
базовой информационной роли 
криминалистики по отношению 
к отмеченным наукам без убеди-
тельных доказательств нельзя.

По этой или иной причи-
не изучение криминалистики 
в некоторых вузах начинает-
ся со 2-го или с 3-го курсов без 
знаний основополагающих по-
ложений уголовного процесса.  
Подобную практику вряд ли 
можно признать удачной, ибо 
в данном случае преподавание 
криминалистики будет идти по 
системе лишь выработки у сту-
дентов навыков выполнения 
каких-то практических опера-
ций без должного сознательного 
проникновения в цели и значи-
мость таких операций.

С учетом современных требо-
ваний, предъявляемых к под- 
готовке специалистов крими-
налистического профиля, а 
также определенного отстава-
ния учебников и учебных по-
собий в связи с быстро меняю-
щимися законодательством и 
криминальной обстановкой в 
стране значительно повышает-
ся роль лекций, семинарских, 
практических занятий и само-
стоятельных работ студентов 
(слушателей).
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9 Именно лекции и занятия в 
первую очередь должны способ-
ствовать формированию у сту-
дента широкого криминалисти-
ческого кругозора, творческого 
подхода к решению процессу-
альных и криминалистических 
задач, творческого, а не шаблон-
ного применения рекомендаций 
криминалистики. Происходя-
щие в стране изменения тоже 
следует учитывать и анализиро-
вать в ходе преподавания.

Большое значение для такой 
подготовки специалистов имеет 
широкое и уместное использова-
ние всех современных средств об-
учения (видеофильмы, компью- 
терные технологии, ролевые, 
деловые игры, активные дис-
куссии, «круглые столы» и 
иные технологии обучения в за-
висимости от его цели, формы, 
вида и уровня). В ходе препода-
вания целесообразно активнее 
использовать приемы, которые 
создают ситуации, провоциру-
ющие студентов (слушателей) 
на свободное самовыражение 
их мнений по обсуждаемым во-
просам и способствующие фор-
мированию навыков рассуж-
дения рефлексивным способом 
не только за себя, но и за про-
тивную сторону. Очень важно 
при этом обеспечить в обсужде-
нии затронутого вопроса (в той 
или иной форме) всех студентов 
(слушателей) группы.

Необходимо умело выбирать 
проблемные вопросы и ставить 
их на групповое обсуждение, 

расширяя по возможности по-
тенциал каждого вопроса, даже 
если на него можно ответить да 
или нет. Желательно при кол-
лективном обсуждении отра-
батывать приемы коллектив-
ного «мозгового» штурма этих 
вопросов, с целью выработать 
хотя бы основные навыки ана-
лиза имеющейся информации в 
проблемных рабочих ситуациях  
расследования (например, взаи-
модействие следователей и опе-
ративников в рамках следствен-
но-оперативной группы или 
следственной бригады). Все это, 
по свидетельству практики пре-
подавания, развивает творче-
ский потенциал специалистов 
криминалистического профиля.

Необходимо поразмыслить и 
над тем, как нам наиболее раци-
ональнее использовать время, 
отведенное на самостоятельную 
работу студентов. Продуманное 
проведение производственной и 
особенно преддипломной практи-
ки, работа научно-практических 
кружков студентов, научное ру-
ководство подготовкой курсовых 
и дипломных работ студентами 
по актуальной тематике также 
не в малой степени помогают ре-
шению указанной задачи.

Должной криминалистиче-
ской подготовке может способ-
ствовать и создание кафедрами 
на договорной основе с заинте-
ресованными правоохранитель-
ными органами учебных научно- 
практических комплексов, в 
которых использовались бы 
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возможности и потенциал вуза 
и названных органов.

Этим целям, как показывает 
опыт кафедры криминалистики 
юридического факультета БГУ, 
служат и научно-практические 
конференции, подводящие ито-
ги научной деятельности сту-
дентов. В БГУ такие конфе-
ренции проводятся ежегодно. 
Они свидетельствуют о том, 
что специализирующиеся по 
кафедре студенты в своих вы-
ступлениях нередко демонстри-
руют элементы серьезного твор-
ческого подхода к изучению 
криминалистики.

Преподавание криминали-
стики в БГУ, а также в ведом-
ственных специализированных 
юридических вузах Азербайд-
жанской Республики в основном 
строится на стремлении сфор-
мировать у студентов широкий 
криминалистический круго-
зор и потребность творческого 
подхода к решению процессу-
альных и криминалистических 
задач в разных типовых крими-
налистических ситуациях.

Конечно, по мере возможно-
сти преподаватели кафедры обу-
чают студентов и элементарным 
навыкам практической след-
ственной работы. Однако, полу-
чив хорошую теоретическую и 
специальную подготовку на ка-
федре, выпускники факульте-
та (по отзывам руководителей 
практических органов) на прак-
тике достаточно быстро овладе-
вают и другими необходимыми 

навыками и успешно выполня-
ют функции следователя.

В настоящее время в нашей 
стране существуют три уровня 
высшего юридического образо-
вания: 4-летнее, готовящее юри-
ста-бакалавра юриспруденции; 
5-летнее, выпускающее юриста-
дипломированного специалиста 
(в ведомственных специализи-
рованных юридических вузах);  
6-летнее, готовящее юриста -  
магистра юриспруденции. Юрист-
бакалавр юриспруденции, на 
наш взгляд, может работать 
следователем при условии, если 
он изучал криминалистику в 
полном часовом и тематическом 
объеме общего курса, который 
преподается на втором (5-лет-
нем) уровне образования, с ис-
пользованием упоминавшихся 
ранее современных технологий 
обычного обучения и необходи-
мой материально-технической 
базы. Естественно, он в мень-
шей степени, чем юрист-специ-
алист, готов к следственной ра-
боте, но криминалистические 
основные знания для нее у ба-
калавра с такой подготовкой 
должны быть. Ну, а если ука-
занные условия для подготовки 
бакалавра-следователя отсут-
ствуют, то возникают сомне-
ния в его пригодности к работе 
следователем.

Юристы – дипломирован-
ные специалисты, выбирающие 
своей профессией следственную,  
оперативную или экспертно-
криминалистическую работу, 
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9 наряду с общим курсом кри-
миналистики (в требуемом 
стандартом объеме и с использо-
ванием всех необходимых обу-
чающих технологий) обязатель-
но проходят дополнительное 
специализированное обучение 
по кафедре в ведомственных 
специализированных юридиче-
ских вузах (в виде спецкурсов). 
Поэтому они обычно более, чем 
бакалавры бывают подготовле-
ны к следственной, оператив-
ной работе или к деятельности 
эксперта-криминалиста.

Особенно широкую возмож-
ность для глубокой специализа-
ции в области криминалистики 
создает магистерская подго-
товка. Юристы-магистры юри-
спруденции криминалисти-
ческого профиля обучения в 
течении 2 лет проходят допол-
нительную повышенную обще-
теоретическую и специализиро-
ванную подготовку не только по 
криминалистике, но и другим 
дисциплинам уголовно-право-
вого цикла. Поэтому они обла-
дают знаниями, позволяющими 
им заниматься наряду со след-
ственной и научно-исследова-
тельской деятельностью или ра-
ботать в правоохранительных 
органах в должности, требую-
щей достаточно высокой про-
фессиональной криминалисти-
ческой подготовки. Специфика 
магистерской подготовки за-
ключается в том, что она обыч-
но носит сугубо индивидуаль-
ный («штучный») характер с 

большей творческой свободой в 
методах обучения.

Перечень и содержание спец-
курсов по криминалистике для 
подготовки специалистов и ма-
гистров должна определять вы-
пускающая кафедра с учетом 
целевой криминалистической 
направленности выпускников, 
особенностей соответствующего 
региона, кадровых и материаль-
но-технических возможностей 
кафедр. При этом могут быть 
использованы рекомендатель-
ные перечни спецкурсов. Одна-
ко в их числе обязательно долж-
ны быть спецкурсы по тактике 
допроса, осмотра места проис-
шествия, по тактике и методи-
ке взаимодействия следовате-
лей с oпeративно-розыскными 
работниками, включая вопросы 
судебной экспертизы, и по ме-
тодике расследования наиболее 
опасных преступлений.

Бесспорно, уровень подготов-
ки специалистов криминали-
стического профиля во многом 
зависит и от материально-тех-
нической базы. Но сейчас, на-
пример, гражданские вузы, 
готовящие юристов, дипломи-
рованных специалистов широ-
кого профиля, находятся в бо-
лее бедственном положении, чем 
ведомственные вузы Азербай- 
джанской Республики. И дан- 
ную проблему каждый вуз пы-
тается решить с учетом скла-
дывающихся обстоятельств, не 
слишком рассчитывая на госу-
дарственную поддержку.
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Abstract
The article is devoted to correlation and interrelation of the conceptual frame-

works of the criminal law sciences: criminal and criminal procedure law, criminal 
executive law, criminology, criminalistics and others, that based on the methods of 
differentiation and integration. The differentiation method allows to subdivide the 
corresponding amount of knowledge in the field of combating crime into certain 
groups and consider them as independent sciences, but the integration method – re-
veals the processes of convergence, and interaction of sciences, their interpenetration 
at the level of individual elements of the conceptual frameworks of these sciences: le-
gal categories, concepts of legal terminology.

All criminal law sciences are using by «interdisciplinary» categories as  a subject 
of the science of criminal law. Because of this, author is try to interpret them in scien-
tific researches, law-making and law enforcement spheres in all cases based on content 
and scope, which the criminal law sciences puts into them. Other categories, concepts 
and terms that are the subject of other criminal law sciences should be considered in 
all cases based on their interpretation in the sciences, the subject of which they are.

Key words. Conceptual frameworks of criminal law sciences, legal categories, le-
gal concepts, legal terminology, differentiation of sciences, integration of sciences, 
interdisciplinary categories, concepts and terms.

ПРОБЛЕМИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА 
ТА ПРОЦЕСУ

CRIMINAL LAW AND PROCEDURE ISSUES

ON CORRELATION AND INTERRELATION 
OF CONCEPTUAL FRAMEWORKS OF 
CRIMINAL LAW SCIENCES*

Mykola PANOV
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of Yaroslav the Wise National Law University, Academician of 
the National Academy of Law Sciences of Ukraine, Honoured 
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Введение
Проблема понятийных аппа-

ратов наук криминального цик-
ла, особенно их соотношение и 

взаимосвязи, является недоста-
точно разработанной. Между тем 
в литературе утверждается, что 
одни и те же правовые категории,  
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понятия и термины, составля-
ющие содержание понятийных 
аппаратов большинства (или 
всех) наук криминального цик-
ла, должны трактоваться раз-
личным образом и каждая из 
этих наук может разрабатывать 
«свои собственные» категории, 
понятия и терминологию. Этот 
подход – слишком спорный – ва-
жен как для юридической науки, 
так и для решения практических 
вопросов в законотворческой и 
правоприменительной деятель-
ности. Указанные обстоятель-
ства и обусловили выбор темы о 
соотношении и взаимосвязи по-
нятийных аппаратов наук кри-
минального цикла. Поэтому 
целью статьи является исследо-
вание соотношения и взаимосвя-
зи понятийных аппаратов наук 
криминального цикла на уров-
не правовых категорий, поня-
тий и юридической терминоло-
гии, разработать и обосновать 
правила трактовки одних и тех 
же («междисциплинарных») ка-
тегорий, понятий и терминов, 
используемых различными на-
уками криминального цикла и 
отраслями законодательства.

К наукам криминально-
го цикла (блока) в литературе 
относят: уголовное право, уго-
ловное процессуальное право, 
уголовно-исполнительное пра-
во, криминологию, криминали-
стику и др.1. Эти юридические 

1 Карпец И. И. Соотношение криминологии, 
уголовного, исправительно-трудового пра-
ва. Сов. гос. и право. 1981. № 4. С.77-79.

науки объединяются главным 
образом единой для них обоб-
щенной предметно-прагмати-
ческой проблемой – проблемой 
борьбы с преступностью, бази-
рующейся на межотраслевой 
фундаментальной научной ос-
нове – «общей теории борьбы с 
преступностью», в которой обо-
сновывается специфический 
и очень важный комплексный 
подход деятельности государ-
ства и общества в этой чрезвы-
чайно важной сфере2. Одна-
ко каждая из указанных наук  
имеет существенные отличия от 
других, что прослеживается на 
различных уровнях – на уров-
не предмета исследования нау-
ки, содержания, задач, объема 
и пределов наук, их понятий-
ных аппаратов и др. Основу дан-
ного подхода составляет метод 
дифференциации наук (от лат. 
Differentia – разделение, рас-
членение целого на качествен-
но отличные части), который 
является основополагающим в 
науковедении при делении на-
учных знаний на определенные 
группы (вида) и выделении тех 
или иных видов самостоятель-
ных наук3. Применение этого 
метода дает основание конста-
тировать, что научные знания 
в области наук криминального  

2 Зеленецкий В. С. Общая теория борьбы с 
преступностью. Концептуальные основы. 
Харьков: Основа, 1994. 321 с.
3 Философия. Энциклопедический словарь /  
под ред. А. А. Ивина. Москва: Гардарика, 
2004, С. 243
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9 цикла (уголовное право, уголов-
но-процессуальное право, кри-
минология, криминалистика 
и др.) Это группы самостоятель-
ных, относительно обособлен-
ных областей научных знаний 
которые, с точки зрения их дис-
циплинарной организации сле-
дует признавать в качестве са-
мостоятельных юридических 
наук.

Особую роль для дифферен-
циации этих наук имеют поня-
тийные аппараты наук. Термин 
«понятийный аппарат юриди-
ческой науки» означает соби-
рательное понятие, в структуру 
которого входят его составля-
ющие элементы: юридические 
категории, понятия и юридиче-
ская терминология, представ-
ляющие собой тесно взаимосвя-
занные и взаимодействующие 
юридические логико-лингви-
стические образования, обу-
словленные предметом соответ-
ствующей науки1.

Разработка системы катего-
рий, понятий и юридической 
терминологии, выяснение их 
взаимосвязи и взаимодействия 
и одновременно относительной 
их обособленности, установ-
ление интегративных связей с 
понятийным аппаратом смеж-
ных отраслей знаний – важней-
шие задачи и функции каждой 
из юридических наук. Чем со-
вершеннее их понятийные ап-

1 Панов М. І. Понятійний апарат криміналь-
ного права та його наукове і практичне зна-
чення. Право України, 2018. № 4, С. 205-222.

параты, подробнее разработаны 
категории, понятия и соответ-
ствующая им терминология, 
глубже выяснены их связь и 
соотношение с системой эле-
ментов понятийных аппаратов 
других наук, тем совершеннее 
научный «инструментарий» со-
ответствующей науки и ее дис-
циплинарная организация, тем 
более полно и точно отражает 
она сущность явлений объек-
тивной действительности, что 
позволяет более успешно овла-
девать этими явлениями и поло-
жительно влиять на них2.

Итак, каждая из наук крими-
нального цикла в своем содержа-
нии имеет систему категорий, 
понятий и терминов, которые 
объективно обусловлены истори-
чески сложившимся предметом 
науки и принадлежат непосред-
ственно именно данной науке. 
Так, в уголовном праве к ним 
можно отнести, например, кате-
гории «преступление», «состав 
преступления», «уголовная от-
ветственность», «вина», «субъект  
преступления», «наказание», по-
нятие конкретных преступле-
ний, предусмотренных нормами 
Особенной части Уголовного ко-
декса (УК) и т.п.; в криминоло-
гии – «преступность», «причины 
преступности», «условия, спо-
собствующие совершению пре-
ступлений», «предупрежде-
ние преступлений», «личность 

2 Панов Н. И. Проблемы методологии фор-
мирования понятийного аппарата юридиче-
ской науки. Харьков: Право, 2011, С. 3-8.
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преступника» и др.; в уголовном 
процессе: «государственное обви-
нение», «обвиняемый», «досудеб-
ное следствие», «потерпевший», 
«приговор», «уголовное произ-
водство», «доказательства» и т.п.; 
в криминалистике – «кримина-
листическая тактика», «кри-
миналистическая техника», 
«криминалистическая иденти-
фикация», «трасология», «след- 
ственная тактика», «методика 
расследования отдельных ви-
дов преступлений» и др. Эти ка-
тегории, понятия и термины в 
системе других логико-лингви-
стических элементов указанных 
наук, в их единстве и взаимодей-
ствии и образуют понятийные 
аппараты каждой из названых 
наук, позволяет, в частности, 
отделять, дифференцировать и 
идентифицировать соответству-
ющие отрасли знаний как само-
стоятельные науки.

Наряду с дифференциацией 
наук криминального цикла на-
блюдается и их интеграция (от 
лат. Integration – объединение 
отдельных частей в целое), об-
условленная прежде всего тем, 
что эти науки исследуют от-
дельные аспекты одного и того 
же общего (обобщенного) для 
них объекта – преступности 
и мер, применяемых государ-
ством и обществом в борьбе с 
ней. Наиболее полно и рельефно 
интеграционные процессы про-
являются в том, что все эти нау-
ки достаточно часто оперируют 
одними и теми же категориями,  

понятиями и терминами, таки-
ми, например, как «преступле-
ние», «состав преступления», 
«общественно опасное деяние», 
«вина», «мотив», «цель», «спо-
соб совершения преступления», 
«наказание», понятиями кон-
кретных составов преступлений: 
«убийство», «кража», «грабеж», 
«разбой», «изнасилование» и т.п.  
Причем все науки криминаль-
ного цикла включают эти кате-
гории, понятия и термины в со-
держание своего понятийного 
аппарата и используют в каче-
стве логико-юридического ин-
струментария для решения за-
дач, стоящих перед каждой из 
них. Поэтому категории, поня-
тия и термины подобного рода 
приобретают значение «меж-
дисциплинарных» или «меж- 
отраслевых». Они безусловно 
качественно дополняют систему 
категорий, понятий и терминов 
каждой из наук криминального 
цикла, делают их понятийные 
аппараты более полным, емким, 
логически завершенным. Учи-
тывая то, что названные «меж-
дисциплинарные» понятия ис-
пользуются всеми указанными 
науками, их можно отнести 
к категории «региональных» 
понятий1.

Однако следует отметить, что 
большинство «междисципли-
нарных» категорий, понятий 
и терминов: «преступление», 

1 См.: Готт B. C., Урсул А. Д. Общенаучные 
понятия и их роль в познании. Москва, 1975.  
С. 27.
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9 «общественно опасное деяние», 
«состав преступления», «вина», 
«мотив» и др. объективно от-
ражают различные аспекты  
таких социально-правовых яв-
лений социально-правовой ре- 
альности, как преступление, 
наказание или уголовной ответ-
ственности, которые являются 
предметом исследования непо-
средственно науки уголовного 
права1. Поэтому указанные эле-
менты понятийного аппарата 
выступают прежде всего предме-
том науки уголовного права, ко-
торая и должна в первую очередь 
заниматься их анализом и изуче-
нием явлений и процессов реаль-
ной действительности, отражае-
мых этими понятиями. Причем 
это не значит, что другие науки 
криминального цикла не могут 
разрабатывать названные кате-
гории, понятия и термины. По-
следние, как отмечалось, в ряде 
случаев входят также к содер-
жанию понятийного аппарата 
криминологии, уголовного про-
цесса, криминалистики и дру-
гих наук криминального цикла 
и поэтому могут быть предме-
том их изучения, поскольку при 
единстве предмета исследования 
различные науки могут ставить 
перед собой различные задачи и 
решать их различными, специ- 
фическими для них средствами, 
приемами и методами и полу-
чать разные результаты.

1 Велика українська юридична енциклопе-
дія: у 20 т. Харків: Право, 2017. Том 17. Кри-
мінальне право. С. 539-543.

Но объем и пределы изучения 
и использования «междисци-
плинарных» категорий, поня-
тий и терминологии названны-
ми науками, а также значение 
выводов каждой из них для дру-
гих смежных отраслей знания, 
далеко не одинаковы. Обуслов-
лено это тем, что указанные на-
уки, находясь в тесной взаимос-
вязи, в то же время различным 
образом соотносятся между со-
бой. Различное соотношение 
этих наук является, в частности, 
следствием того, что одни из них 
представляют собой фундамен-
тальные науки, а другие – при-
кладные. В правоведении, как 
известно, проводится подразде-
ление наук и отраслей права на 
фундаментальные и приклад-
ные2. Фундаментальные науки 
раскрывают сущность и законо-
мерности развития явлений объ-
ективного мира и отвечают на 
вопрос: «что познается?» и «как 
познается?». Прикладные же 
науки решают задачи исполь-
зования полученных научных 
знаний об объективной действи-
тельности для решения конкрет-
ных, главным образом прак-
тических задач и отвечают на 
вопрос: «для чего познается?»3. 

2 См.: Алексеев С. С. Отрасли советского пра-
ва: проблемы, исходные положения. Сов. гос. 
и право. 1979. № 9. С. 20-21; Васильев A. M. 
Правовые категории. Методологические 
аспекты разработки системы категорий 
теории права. Москва, 1976. С.  8-33.
3 См.: Кедров В. М. Соотношение фундамен-
тальных и прикладных наук. Вопросы фило-
софии. 1972. № 2. С. 45-53.
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Фундаментальные правовые на-
уки всегда первичны, выступа-
ют базисом для группы других 
наук (семьи наук), поскольку 
содержат такой исходный и ос-
новополагающий логико-юри-
дический «материал», который 
лежит в основе прикладных 
наук. Поэтому науки, которые 
изучают проблему борьбы с пре-
ступностью, очевидно, также 
следует подразделять на фунда-
ментальные и прикладные.

Из изложенного следует, что 
основой всех наук криминаль-
ного цикла является наука уго-
ловного права, задачей и предме-
том которой является познание 
преступления, наказания, уго-
ловной ответственности, уго-
ловного законодательства как 
явлений социально-правовой 
реальности, выясняет их су-
щественные признаки, право-
вые формы проявления, разра-
батывает правила относительно 
правильного применения соот-
ветствующего законодательства 
и предложения по его усовер-
шенствованию и др. Другие же 
науки этого цикла, находясь 
в неразрывной связи с уголов-
ным правом, имеют назначе-
ние обеспечивать реализацию 
основных положений и предпи-
саний, разрабатываются этой 
фундаментальной наукой. Так, 
неразрывным связь уголовно-
го права с криминологией, что 
носит генетический характер, 
поскольку криминология как 
самостоятельная отрасль право-

вой науки вышла из уголовного 
права, опирается на разработан-
ные наукой уголовного права 
вопросы преступления, соста-
вов конкретных преступлений, 
наказания, мер борьбы с пре-
ступностью в целом. Поэтому 
уголовное право является для 
криминологии безусловно базо-
вой (фундаментальной и отправ-
ной) наукой1. В то же время, 
криминология, в свою очередь, 
обогащает уголовное право ши-
роким комплексом знаний о 
преступности, ее причинах, эф-
фективности различных соци-
ально-предупредительных мер 
по борьбе с ней и т.п.2. Таким об-
разом в данном случае имеет ме-
сто взаимное реальное влияние 
каждой из наук на другую (вза-
имодействие наук).

Материальное уголовное пра-
во, являющееся предметом ис-
следования науки уголовного 
права, является нормативно-
правовой основой для возник-
новения уголовных процессу-
альных отношений. Последние, 
имея свое самостоятельное со-
держание, выступает в то же 
время правовой формой уста-
новления в действиях лица,  

1 См.: Теоретические основы предупреж-
дения преступности. Москва, 1970. С. 70; 
Панов М. І., Панова С. В. Кримінологія і 
кримінальне право: до проблеми співвідно-
шення й міждисциплінарних наукових зв’яз-
ків. Вісник кримінологічної асоціації Украї-
ни. 2018. № 2 (19). С. 58-67.
2 Филимонов В. Д. Криминологические ос-
новы уголовного права. Томск: изд-во ТГУ, 
1981. С. 14-61.
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9 признанного виновным в со-
вершении общественно опас-
ного деяния, наличие в нем со-
става преступления в качестве 
обязательного условия уголов-
ной ответственности и назначе-
ния соответствующего наказа-
ния, определяемых нормами 
уголовного права. Отсюда сле-
дует, что уголовно-процессу-
альные отношения являются  
правовой формой, в которой ре-
ализуются уголовно-правовые 
правоотношения1. На этой ос-
нове должен решаться и вопрос 
о соотношении норм уголовно-
го права и уголовного процес-
са, которое в юридической на-
уке уже давно рассматривается 
как взаимоотношение формы 
и содержания в их диалекти-
ческом единстве: один и тот же 
дух должен оживлять судебный 
процесс и законы, ибо процесс 
есть только форма жизнь зако-
на, следовательно, проявление 
его внутренней жизни2. Таким 
образом, материальное уголов-
ное право выступает содержа-
нием соответствующей уго-
ловно-процессуальной формы. 
Уголовно-процессуальный за-
кон обеспечивает реализацию 
норм уголовного закона и поэ-
тому имеет вспомогательный, 
«служебный» характер по отно-
шению к нормам материального 

1 См.: Ковалев М. И. Советское уголовное 
право: курс лекций. Вып. 1. Свердловск, 
1971. С. 106-107.
2 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 1. С. 158.

права3. Из этого следует, что на-
ука уголовного процесса, пред-
метом которой являются нор-
мы уголовно-процессуального 
права, сохраняя основные чер-
ты фундаментальности, имеет 
по отношению к науке уголов-
ного права «вспомогательный», 
«служебный» характер и поэто-
му в данном соотношении наук 
выполняет функции науки при-
кладного характера.

В тесной взаимосвязи с на-
уками уголовного права и про-
цесса находится и криминали-
стика. Эта связь также является 
генетической, так криминали-
стика берет свое начало прежде 
всего в теории уголовного пра-
ва и уголовного процесса, где и 
происходило формирование ее 
основ. Поэтому влияние мате-
риального и процессуального 
права на криминалистику яв-
ляется чрезвычайно большим. 
Нормы уголовного права, – пи-
сал A. A. Пионтковский, – име-
ют определяющее значение для 
понимания содержания объек-
тивной истины в уголовном про-
цессе и круга тех обстоятельств, 
которые должны быть установ-
лены по каждому конкретно-
му делу4. Понятие состава пре-
ступления, центральное для 
3 См.: Каминская В. И. Взаимоотношение 
уголовного и уголовно-процессуального 
права. Вопросы борьбы с преступностью. 
Вып. 22. Москва, 1975. С. 84.
4 Пионтковский A. A. К вопросу о теорети-
ческих основах советской криминалисти-
ки. Советская криминалистика на службе 
следствия. Вып. 6. Москва, 1955. С. 11.
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науки уголовного права, имеет  
существенное значение при по-
строении методик расследова-
ния преступлений. Признаки 
конкретных составов опреде-
ляют в конечном счете пред-
мет расследования по каждому 
делу1. Не менее тесной является 
связь между криминалистикой 
и наукой уголовного процесса. 
Данные процессуальной науки, в 
частности, общие положения те-
ории доказательств, указывали 
Г. М. Миньковский и А. Р. Ра-
тинов, конечно, являются ис-
ходными и определяющими 
для криминалистической нау-
ки, разрабатывает детализиро-
ванные рекомендации по сбору 
и исследованию доказательств2. 
Поэтому ряд положений крими-
налистики базируется на осно-
ве теории уголовного процесса, 
например, криминалистиче-
ская тактика, рекомендации по 
планированию следствия, вы-
полнения следственных дей-
ствий и т.п. Решение вопросов 
криминалистической техники 
и тактики невозможно без при-
менения и непременного соблю-
дения норм уголовного процес-
са, так же, как и применение 
большинства норм уголовно-
го процесса требует широкого 

1 См.: Советская криминалистика. Теорети-
ческие проблемы. Москва, 1978. С. 31.
2 См.: Миньковский Г. М. Ратинов А. Р.  
О предмете криминалистики и ее соотно-
шении с другими отраслями научного зна-
ния. Проблемы борьбы с преступностью. 
Вып. 30. Москва, 1979. С. 147.

и оптимального использования 
криминалистических знаний. 
Важнейшей задачей кримина-
листики является обеспечение 
правильного и точного приме-
нения норм уголовного права и 
процесса. В связи с этим пред-
ставляется обоснованным ут-
верждение о том, что кримина-
листика является прикладной 
наукой по отношению к уголов-
ному и уголовно-процессуаль-
ному праву и, следовательно, по 
отношению к наукам уголовно-
го права и уголовного процесса3.

Таким образом, наука уго-
ловного права, сочетая в себе 
черты фундаментального и при-
кладного знаний, представляет 
собой по отношению к крими-
нологии, уголовного процесса, 
криминалистики, других смеж-
ных наук, фундаментальную на-
уку, является теоретической и 
нормативной базой всех наук 
криминального цикла. Следова-
тельно, эти науки находятся не 
только в отношениях координа-
ции, но и субординации, то есть 
в отношениях подчинения, при-
чем определяющее значение в их 
субординирующем соотношении 
имеет наука уголовного права. 
Исходя из этого есть основания 
утверждать, что в случаях ис-
пользования положений науки  

3 См.: Васильев А. Н. Критические замечания 
о соотношении криминалистической и уго-
ловно-процессуальной теории доказательств. 
Сов. гос. и право. 1979. № 4. С. 87-89; Мату-
совский Г. А. Криминалистика в системе на-
учных знаний. Харьков, 1976. С. 20-23.
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9 уголовного права другими нау-
ками криминального цикла, по-
следние при разработке вопро-
сов, относящимся к предмету 
их исследования, и одновремен-
но относятся к науке уголовного 
права, должны исходить из ос-
новных положений теоретиче-
ских разработок науки уголов-
ного права. Это означает, что 
применительно к рассматривае-
мому вопросу указанные науки, 
используя категории, понятия 
и терминологию, разрабатывае-
мых наукой уголовного права и 
относятся к классу «междисци-
плинарных», пользуются ими, 
в целом, как данными. Так, ка-
тегории (кардинальные поня-
тия) «преступление», «состав 
преступления», «вина», «соуча-
стие в преступлении», «субъект 
преступления», «неоконченное  
преступление», и др., формули-
ровки отдельных составов пре-
ступлений криминология, от-
мечал М. И. Ковалев, черпает 
из уголовного законодатель-
ства и уголовно-правовой тео-
рии и не может, произвольно их 
интерпретировать1. Уголовно- 
правовая теория и основанный 
на ней уголовный закон, ут-
верждает А. Н. Джужа, дают 
юридическую характеристи-
ку преступлениям и преступни-
кам (субъектам преступления –  
М. П.), что является обязатель-

1 См.: Ковалев М. И. О роли научных по-
нятий в уголовном праве и криминологии. 
Правоведение, 1980. № 5, С. 58.

ным для криминологии2. При 
употреблении в процессуальном 
законе уголовно-правовых по-
нятий, по мнению В. И. Камин-
ской, ему не может придаваться 
другое значение по сравнению с 
уголовным законом3. Точно так 
же, считал и P. C. Белкин, кри-
миналистика не разрабатыва-
ет вопросов уголовного права, 
а берет готовые решения этой 
науки4.

Изложенное дает основания 
сделать вывод, что междисци-
плинарные категории, поня-
тия и термины которые разра-
батываются наукой уголовного 
права и используются други-
ми смежными науками, харак-
теризуются достаточно высо-
ким уровнем абстрагирования. 
Они обладают основными суще-
ственными признаками, опре-
деляющими сущность явлений, 
которые отражаются этими ло-
гико-юридическими образова-
ниями и потому не создаются, а 
используются («аккумулируют-
ся», «ассимилируются») наука-
ми криминологии, уголовного  

2 Українська кримінологічна енциклопедія /  
за заг. ред. В. В. Чернея, В. В. Сокуренка ; 
упоряд. О. М. Джужа. О. М. Литвинов. Хар-
ків, Київ: Харк. нац. ун-т внутр. справ ; Нац. 
акад внутр. справ, Кримін. асоц. України, 
Золота миля. 2017. С. 361
3 См.: Каминская В. И. Взаимоотношение 
уголовного и уголовно-процессуального 
права. Вопросы борьбы с преступностью. 
Вып. 22. Москва, 1975. С. 84.
4 См.: Белкин P. C. Теория отражения и ме-
тодологические проблемы советской крими-
налистики. Москва, 1970. С. 38.
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процесса, криминалистики, как 
данные (наличные). Поэтому 
указанные науки как такие, на-
ходящиеся в отношениях субор-
динации с наукой уголовного 
права, при использовании ка-
тегорий, понятий и терминов, 
относящихся к классу меж-
дисциплинарных и выступают 
предметом науки уголовного 
права, должны исходить из того 
содержания и объема которые 
вкладывает в них наука уголов-
ного права.

Но данный подход разделяют 
не все ученые. Некоторые из них 
считают, что каждая из наук 
криминального цикла, опери-
руя понятиями, относящимися к 
классу «междисциплинарных» 
и является предметом науки 
уголовного права, может трак-
товать их по-разному и вклады-
вать в них разный смысл. Так, 
Ю. Д. Блувштейн, Н. А. Добры-
нин, С. Курганов утверждают, 
что в криминологии в уголов-
но-правовые понятия ученые- 
криминологи могут вкладывать 
свой смысл1. Д. А. Шестаков 
считает, что наука о преступ-
ности, не замыкаясь на уго-
ловно-правовом определении 
преступления, испытывает не-
обходимость разработать «свое» 
«личное» криминологическое 
понятие, которое в большей сте-

1  Блувштейн Ю. Л., Добрынин Н. А. Ос-
нования криминологии (опыт логико-фи-
лоссофского исследования). Москва, 1990. 
С. 45; Курганов С. И. О стереотипах в кри-
минологии. Гос. и право. 1998, № 1. С. 61-62.

пени соответствует его сути. Он 
предложил в криминологии под 
преступлением понимать дея-
ния, составляющее для чело-
века и общества значительное 
зло, безотносительно к призна-
нию такого деяния в качестве 
преступления в законе2. Близ-
кие взгляды этой позиции (что 
противоречит закону об уголов-
ной ответственности – Н. П.) 
высказывали и другие ученые-
криминологи3. В криминали-
стике Г. Г. Зуйков, И. Ш. Жор-
дания считают, что уголовное 
право, криминалистика, кри-
минология при изучении спо-
соба совершения преступления, 
абстрагируясь от тех его сторон, 
которые для них безразличны, 
изучают различные по содержа-
нию (курсив мой – Н. П.) поня-
тия, с помощью которых иссле-
дуется один и тот же объект4. 
Подобные девиации имеют ме-
сто и в законотворчестве, ког-
да при разработке и принятии 
нормативно-правового акта в 
определенной сфере социально-

2 Шестаков Д. А. Криминология: преступ-
ность как свойство общества. Краткий курс. 
Санкт-Петербург, 2001, С. 80
3 Кондратюк Л. В., Овчинский В. С. Еще раз 
о криминологическом понятии преступно-
сти и преступления. Журнал российского 
права. 2004, № 9, С. 113-119.
4 См.: Зуйков Г. Г. Криминалистическое по-
нятие и значение способа совершения пре-
ступления. Труды Высшей школы МООП 
СССР. Вып. 15. Москва, 1967. С. 54; Жор-
дания И. Ш. Структура и правовое значение 
способа совершения преступления. Тбили-
си, 1977. С. 91.
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9 правовой практики, заимству-

ются и используются понятия 
или термины иной отраслевой 
принадлежности, которые, од-
нако еще недостаточно осно-
вательно разработаны либо не 
апробированы наукой и практи-
кой, или такие, которые эта на-
ука еще «не знает», или вокруг 
которых только идут дискус-
сии. В этом отношении, обра-
щают на себя внимание реше-
ние Верховной Рады Украины 
при принятии Закона Украи-
ны № 4651-VI от 13.04.2012 г. 
Уголовного процессуального 
кодекса Украины – далее УПК 
(вступил в силу 20.11.2012 г.), 
в котором предусмотрены осо-
бенности досудебного расследо-
вания (дознания) криминаль-
ных проступков (п.  7 ч. 1 ст. 3, 
ст. 215, ст.ст. 298-302 УПК). Но 
очевидно, в то время категория 
уголовного права «криминаль-
ного проступок» еще не была 
известна уголовному законода-
тельству Украины (проблема 
криминального проступка толь-
ко обсуждалась научной обще-
ственностью) и поэтому безус-
ловно не могла использоваться 
в УПК для решения как уголов-
но-процессуальных, так и уго-
ловно-правовых вопросов за-
конодательной регламентации 
дознания этой весьма важной 
сферы деятельности государ-
ства в борьбе с преступностью. 
Лишь 22 ноября 2018 Законом 
Украины № 2617-VIII «О вне-
сении изменений в некоторые 

законодательные акты Укра-
ины относительно упрощения 
досудебного расследования от-
дельных категорий криминаль-
ных правонарушений» (который 
вступает в силу с 1 июля 2020), 
эта уголовно-правовая катего-
рия была законодательно опре-
делена путем внесения измене-
ний и дополнений в УК (ч. 1, 
ч. 2 ст. 12) и УПК и таким обра-
зом ранее допущенная ошибка 
была исправлена. Подобные не-
гативные практики в законот-
ворческой деятельности (как и 
в правоприменении) безусловно 
крайне не желательны.

Анализируя вышеуказанные 
позиции ученых и практику за-
конотворчества заметим, что со-
держание любого понятия, как 
известно, образует совокупность 
основных существенных призна-
ков явлений (объектов) объек- 
тивной действительности, со-
ставляющие объем понятия. 
Поэтому, если следовать указан-
ным суждением и практикам, 
то нужно признать, что каждая 
из названных наук может при-
знавать в качестве существен-
ных разные, даже не основные 
(второстепенные) признаки од-
них и тех же явлений (объектов). 
Но такое решения будет ошибоч-
ным, поскольку существенные 
признаки, образующие содержа-
ние «междисциплинарных» по-
нятий, отражающих сущность 
явлений реальной действитель-
ности, безотносительно к тому, –  
какая из наук криминального 
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цикла имеет целью ее познать. 
Кроме того, подобный подход не 
учитывает фундаментального и 
определяющего значения науки 
уголовного права (основой кото-
рой является нормативно-пра-
вовая система – уголовное зако-
нодательство) по отношению к 
другим наукам криминального 
цикла.

Изложенное при этом вовсе 
не исключает возможности раз-
работки междисциплинарных 
категорий, понятий и терми-
нов, относящихся к понятий-
ному аппарату науки уголов-
ного права, в криминологии, 
уголовном процессе и кримина-
листике. Но признаки, образу-
ющие содержание данных ка-
тегорий, понятий и терминов в 
этих смежных науках, должны 
быть производными от основ-
ных существенных признаков 
соответствующих элементов 
понятийного аппарата нау-
ки уголовного права. Поэтому, 
указанные категории, понятия, 
термины в указанных науках 
(в криминологии, кримина-
листике и др.) должны носить 
производный характер относи-
тельно элементов понятийно-
го аппарата уголовного права. 
Особенность же этих понятий, 
терминов заключается в том, 
что они характеризуют явле-
ния объективной действитель-
ности с учетом задач, стоящих 
перед указанными науками и 
вытекающие из предмета их 
исследования.

Наука уголовного права, 
имея собственную относительно 
стройную и завершенную систе-
му категорий, понятий и терми-
нов, в то же время в ряде случа-
ев использует соответствующие 
элементы понятийных аппара-
тов других наук прикладного 
характера, относящиеся к кри-
минальному циклу и включает 
их таким образом в свой поня-
тийный аппарат. Так, в Особен-
ной части уголовного права упо-
требляется понятия «арест», 
«привод», «задержание», «при-
говор», «решение», «приговор 
суда», «свидетель», «перевод-
чик» и другие относящиеся к 
уголовному процессу, понятия 
«огнестрельное оружие», «хо-
лодное оружие» и др., которые 
разрабатываются криминали-
стикой. Так же криминалисти-
ка во многих случаях опирается 
на понятия, разрабатываются 
наукой уголовного процесса, а 
также на теоретические поло-
жения, разрабатываемые в кри-
минологии. Аналогично уголов-
ный процесс и криминология 
оперируют понятиями и терми-
нами, которые разрабатывает 
криминалистика. Таким обра-
зом, во всех указанных случаях 
имеет место взаимопроникно-
вение наук (четко выраженная 
интеграция), что наблюдается  
на уровне отдельных элементов 
их понятийных аппаратов. При-
чем использование каждой из на-
званных наук понятий и терми-
нов, относящихся к смежным  
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9 отраслям знаний, не должно но-
сить, как представляется, про-
извольный характер. Известно, 
что научные понятия субъектив-
ны по характеру их образования, 
но объективны, в своих истоках, 
генезисе, в целом неразрывно 
связаны с объективным миром 
и отражают его в обобщенных 
и существенных признаках. 
Разрабатывая «свои» понятия, 
каждая из наук криминального 
цикла выясняет сущность соот-
ветствующих объективных яв-
лений и фиксирует их в поняти-
ях. Таким образом, содержание 
категорий, понятий и терминов 
этих наук в конечном счете опре-
деляется явлениями объектив-
ного мира, входящими в пред-
мет их исследования. Поэтому 
если та или иная наука крими-
нального цикла включает в свой 
понятийный аппарат понятия и 
термины смежных наук, не от-
носящихся к классу «междис-
циплинарных», то есть разраба-
тываются не наукой уголовного 
права, а другими науками, то 
должна пользоваться ими как 
данными (наличными) и исхо-
дить из того смысла и содержа-
ния, которые вкладывают в эти 
понятия соответствующие на-
уки. Другое решение противо-
речило бы логике научного ана-
лиза, делало бы невозможным 
исследования проблем, стоящих 
перед каждой из наук крими-
нального цикла, особенно в сфе-
рах, где эти науки тесно смыка-
ются друг с другом.

Выводы
Сформулированные поло-

жения и предложения по со-
отношению и взаимосвязи по-
нятийных аппаратов наук 
криминального цикла имеют 
важное значение как для орга-
низации и проведения научных 
исследований в указанных нау-
ках, так и для решения практи-
ческих вопросов в сфере борьбы 
с преступностью, в частности, 
в законотворческой и право-
применительной деятельности. 
Определяющей доминантой в 
этой деятельности и главной це-
лью здесь должно быть дости-
жение согласованности и не-
противоречивости понятийных 
аппаратов наук криминального 
цикла – их категорий, понятий 
и юридических терминов, осо-
бенно в ситуациях, когда одна 
отрасль знаний (науки) исполь-
зует определенные элементы 
понятийного аппарата другой. 
Трактовки в подобных случаях 
соответствующих категорий по-
нятий и терминов, относящих-
ся к классу «междисциплинар-
ных», должно осуществляться 
на выше изложенных научных 
принципах. Исходя из этого счи-
таем недопустимым различные 
определения и трактовки одних 
и тех же категорий, понятий и 
юридических терминов, исполь-
зуемых в смежных (родствен-
ных), но все же различных на-
уках криминального цикла, и 
относятся к классу «междисци-
плинарных». Определяющим  
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в данном случае является их 
трактовка в уголовном праве. Это 
имеет особое значение в науках, 
к предмету которых относят-
ся (как их нормативно-правовая 
основа) соответствующие отрас-
ли законодательства: уголовное, 
уголовно-процессуальное, уго-
ловно-исполнительное. Эти за-

конодательные системы должны 
быть четко скоординированы, а 
их понятийные аппараты логич-
но согласованы, противоречия 
и различные трактовки одних и 
тех же категорий, понятий и тер-
минов в этих различных (но род-
ственных) областях законода-
тельства недопустимы.
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Abstract
The article provides an analysis of the issues pertaining to commission of acts 

characterized as such under the Criminal Code of Ukraine by a person, who is not en-
gaged in any activities, without adequate training, experience and knowledge. Cases 
where incompetence is simple have been identified. Elements of criminal incompe-
tence are indicated and an algorithm is proposed to evaluate the acts committed by 
such persons. The conclusion is argued that the commission of acts under the Crimi- 
nal Code of Ukraine by a person who did not know certain circumstances, but could 
and should have known them, does not exclude criminal liability.

Author is tried to demonstrate modern problem of criminal incompetence by the 
measures of legal fixation and law enforcement practice. Readers could be interested 
in typical situations of criminal incompetence, algorithm of legal assessment of this 
phenomenоn and perspectives of researches.

Key words: incompetence, crime, liability.

CRIMINAL INCOMPETENCE  
AND ITS LEGAL ASSESSMENT*

Vyacheslav NAVROTSKYY
Doctor of Law, Professor, Professor at Ukrainian Catho-
lic University and Lviv State University of Internal Affairs 
(Ukraine)**

Постановка проблеми: 
злочинне невігластво як 

поширена життєва ситуація
У повсякденному житті не-

рідко виникають ситуації, коли 
за вирішення тих чи інших пи-
тань, виконання завдань бе-
руться люди, які не мають для 
цього належної підготовки, 
кваліфікації, знань, умінь та 
навиків. Мова йде від найпро-
стіших випадків, коли автомо-
білем береться керувати особа, 
яка не має відповідного допуску 

(який виражається у наявності 
посвідчення на право управ-
ління транспортним засобом 
певної категорії) до більш мас- 
штабних, пов’язаних із призна-
ченням чи обранням на найви-
щі державні посади людей, які 
явно не відповідають викликам, 
які постають перед ними. Відо-
мі непоодинокі випадки, коли 
некомпетентність одних людей 
використовують інші з метою 
спонукати їх вчинити певні 
протиправні дії та ухилитися  
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9 від відповідальності. Класич-
ний приклад – літературний ге-
рой «Зицпредседатель Фунт» та 
його сучасні аналоги – «бомжі» 
на посадах керівників фіктив-
них юридичних осіб.

Важливість і злободенність 
вирішення питання про пра-
вову оцінку діянь таких осіб, 
якщо вони поєднані з заподі-
янням чи створенням загрози 
заподіяння істотної шкоди пра-
воохоронюваним інтересам та 
за які передбачена криміналь-
на відповідальність, очевидна. 
Адже заподіяння дійсної шкоди 
чи створення реальної загрози її 
заподіяння внаслідок невігла-
ства стає все більш поширеним 
явищем – загальновизнано, що 
зараз в Україні професійний 
та загальний рівень населення 
загалом та осіб, які дістаються 
до відповідних посад, явно за-
лишає бажати кращого. Окрім 
того, власне дійсне чи вдаване 
невігластво, зазвичай вико-
ристовують, чи намагаються ви-
користати, як привід уникнути 
кримінальної відповідальності. 
Нерідко це вдається і виникає 
спокуса займатися такою небез-
печною для суспільства діяль-
ністю, щодо якої немає ні хисту, 
ні знань та вмінь, ні досвіду. Ще 
одним аспектом цієї проблеми є 
використання неналежно підго-
товлених людей «ляльковода-
ми» з метою відвернути від себе 
особисто негативні наслідки, 
у тому числі й притягнення до 
кримінальної відповідальності. 

Нарешті, виникає питання про 
кримінально-правове значення 
незнання численних та заплута-
них правових актів, порушення 
яких є, інколи, передумовою 
кримінальної відповідальності.

У той же час, чинне законо-
давство не містить норм, які 
такі ситуації прямо передбача-
ють (за винятком кількох казу- 
їстичних), а практика не виро-
била правової позиції щодо ви-
рішення питань відповідально-
сті за заподіяння істотної шко-
ди чи створення загрози такої 
шкоди внаслідок невігластва, 
теорія кримінального права не 
випрацювала чіткого алгорит-
му їх кримінально-правової 
оцінки.

Невігластво за чинним 
законодавством

Як щойно відзначено, чинне 
законодавство з одного боку, 
не містить загальних норм, які 
стосуються злочинного невігла-
ства, а з іншого не оминає такі 
випадки своєю увагою. У Кри-
мінальному кодексі України 
(далі — КК) та Кодексі України 
про адміністративні правопо-
рушення (далі — КУпАП) є ок-
ремі статті, які містять норми 
про такого роду посягання. Це, 
зокрема, ч. 1 ст. 134 КК, де пе-
редбачена відповідальність за 
проведення аборту особою, яка 
не має спеціальної медичної 
освіти; ст. 138 КК, що охоплює 
заняття лікувальною діяльніс-
тю особою, яка не має належної 
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медичної освіти; ч. 1 ст. 287 КК, 
яка містить норму про допуск 
до керування транспортним за-
собом особи, яка не має права на 
керування транспортним засо-
бом; ч. 4 ст. 116 КУпАП, де вста-
новлена відповідальність за ке-
рування річковим або маломір-
ним судном особою, яка не має 
права керування цим судном, 
або передача керування таким 
судном особі, яка не має права 
керування; ч.ч. 1 та 2 ст. 116-1 
КУпАП, що охоплюють, від-
повідно, допуск до керування 
річковим судном або його ме-
ханізмами і обладнанням осіб, 
які не мають відповідного ди-
плома (посвідчення, свідоцтва), 
а також допуск до керування 
маломірними суднами осіб, які 
не мають права керування цими 
суднами; ч. 2 ст. 126 КУпАП, де 
передбачена відповідальність 
за керування транспортним за-
собом особою, яка не має права 
керування таким транспортним 
засобом, або передача керуван-
ня транспортним засобом особі, 
яка не має права керування та-
ким транспортним засобом; ч. 2 
ст. 129 КУпАП, яка регламен-
тує допуск до керування транс- 
портним засобом особи, яка не 
має права на керування тран-
спортним засобом.

Однак, наявність таких казу-
їстичних, розрахованих на кон-
кретні, вузько окреслені ситуа-
ції норм, не вирішує проблему 
в цілому. Очевидно, що життя 
завше багатше чинного закону. 

І потрібно думати, яку ж кри-
мінально-правову оцінку слід 
давати у випадку заподіяння чи 
створення загрози заподіяння 
істотної шкоди суспільним від-
носинам (інтересам, цінностям, 
благам) внаслідок поведінки та-
ких осіб. Поведінки, яка щодо 
звичайних громадян тягне кри-
мінальну відповідальність за 
статтями КК про посягання на 
життя та здоров’я, власність, 
громадську безпеку, інші злочи-
ни, Мова йде про те, чи достатні 
можливості для цього дає чин-
не кримінальне законодавство, 
а чи потрібно запроваджувати 
якісь нові норми про відпові-
дальність як самих «злочинних 
невігласів», так і тих, хто їх ви-
користовує.

Позиція правозастосовної 
практики

Щодо вирішення питань від-
повідальності за шкоду, заподі-
яну внаслідок невігластва, не-
має якоїсь стійкої позиції пра-
возастосовної практики. Свід-
ченням цього є хоча б дискусії 
щодо відповідальності сумно 
відомого «Доктора Пі», які за-
вершилися правозастосовними 
рішеннями, що не задовільнили 
ні самого звинуваченого та його 
численних адвокатів та покро-
вителів, ні потерпілих, ні, зда-
ється, і самих слідчих, прокуро-
рів та суддів (з огляду на те, що 
справа неодноразово перегляда-
лася, а кваліфікація скоєного 
при цьому змінювалася).
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9 Проблема злочинного 
невігластва у теорії 

кримінального права
Водночас, це питання далеко 

не нове для теорії криміналь-
ного права. Але окремо воно, 
по суті, не досліджувалося та 
не висвітлювалося в спеціаль-
ній літературі. Лише у зв’язку  
з аналізом форм вини, як яви-
ща, що стоїть на межі необе-
режності та невинного запо-
діяння шкоди, про злочинне 
невігластво свого часу писали 
М. Д. Шаргородський, П. С. Да-
гель, М. С. Гринберг, а віднос-
но недавно – Р. В. Вереша. Під 
кутом зору встановлення осуд-
ності цю проблему аналізував 
автор цих рядків разом зі своїм 
співавтором Л. П. Брич.

Однозначно, що аналіз по-
ставленого питання повинен по-
чинатися зі з’ясування того, які 
вже є досягнення та прорахун-
ки теорії кримінального пра-
ва в цьому аспекті. Вихідним 
є відоме ще з часів римського 
права положення, згідно яко-
го ignorantia eorum quae scire 
tenetur non excusat — незнан-
ня того, що особа повинна зна-
ти, не вибачає. Отже, вчинення 
діяння, передбаченого зако-
ном як злочин, повинно тягти 
кримінальну відповідальність 
навіть і тоді, коли посягання 
вчинено внаслідок невігластва. 
М. Д. Шаргородський ще пів 
століття тому писав про те, що 
людина повинна відповідати за 
те, що вона приймає на себе від-

повідальність за діяльність і за 
дії, з наслідками яких вона не 
може справитися1. Звісно, про 
це може йти мова лише тоді, 
коли є підстава кримінальної 
відповідальності – наявність 
усіх обов’язкових ознак відпо-
відного складу злочину.

Визначаючи сутність злочин-
ного невігластва, П. С. Дагель 
зазначав, що воно полягає у 
тому, що заподіюються сус-
пільно небезпечні наслідки, на-
стання яких суб’єкт не передба-
чав і внаслідок своєї необізнано-
сті не міг передбачити, оскіль-
ки він вирішив здійснити дію, 
що вимагає спеціальних знань, 
яких цей суб’єкт не має2. Зага-
лом, такі ж підходи сповідують 
і інші автори, які висловлюва-
лися з цього приводу. Панівною 
є думка про те, що злочинне не-
вігластво є формою вияву зло-
чинної необережності (П. С. Да-
гель, М. С. Грінберг, Н. В. Мі-
рошниченко, С. І. Нежурбіда, 
Р. В. Вереша, О. О. Дудоров). 
Відповідно, головна проблема 
вбачається у відмежуванні зло-
чинної необережності, а саме зло-
чинної недбалості від невинного 
заподіяння шкоди (випадку або 
ж казусу) – встановленні того, 
могла чи не могла (внаслідок  
1 Шаргородский М. Д. Уголовная политика  
в епоху научно-технической революции. 
Основные направления научно-технической 
революции. Москва, 1975. С.103.
2 Дагель П. С., Котов Д. С. Субъективная 
сторона преступления и её установление. 
Воронеж: Изд-во Воронежского ун-та, 1974. 
С.155.
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недостатньої підготовки, ква-
ліфікації) особа передбачити 
настання можливості суспіль-
но небезпечних наслідків сво-
го діяння. Хоча, щоправда ми-
мохідь, без обґрунтування та 
аналізу, в теорії кримінального 
права відзначається (М. С. Грін-
берг) і те, що злочинне невігла-
ство вписується у ряді випад-
ків формули казусу, злочинної 
самовпевненості та непрямого 
умислу.

Водночас, як вже відзнача-
лося, в літературі викладаєть-
ся також інша позиція щодо 
оцінки злочинного невігластва.  
А саме, визнання особи, яка вчи-
нює передбачені КК дії, внас-
лідок невігластва такою, що є 
неосудною (Л. П. Брич та автор 
цієї публікації). Саме так на-
лежить оцінювати дії осіб, які 
не здатні зрозуміти юридич-
не та соціальне значення своїх 
дій, тобто, не усвідомлюють їх 
як такі, які заборонені і здат-
ні завдати шкоду. Типовим є 
«призначення» таких осіб на 
відповідальні посади, коли їх 
використовують лише як зна-
ряддя вчинення злочину інші 
люди, які все добре знають та 
розуміють. Але,слід підкресли-
ти, що оцінювати невігластво 
як неосудність можна лише за 
певних обставин, які стосують-
ся і ступеня невігластва (яке 
характеризується як абсолютне 
чи крайнє), і наявності передба-
чених ст. 19 КК медичних кри-
теріїв неосудності.

Кримінально-правове значен-
ня різних підходів до оцінки 
вчинення дій внаслідок злочин-
ного невігластва (як вчинених 
внаслідок необережності чи ж 
вчинених неосудною особою) 
очевидне. Якщо вважати зло-
чинне невігластво виявом не-
обережності, як однієї із форм 
вини, то сама така особа підля-
гає кримінальній відповідаль-
ності, принаймні за злочини, 
склади яких передбачають не-
обережну вину. Відповідно, 
щонайменше проблематичним 
є притягнення до відповідаль-
ності тих, хто скористався не-
віглаством виконавця злочину. 
І, навпаки, використання невіг-
ластва особи, визнаної неосуд-
ною, означає наявність так зва-
ного посереднього виконання 
злочину, коли його суб’єктом 
визнається той, хто використо-
вує такого неосудного.

Типові ситуації злочинного 
невігластва

Так чи інакше, викладені 
в літературі оцінки вчинення 
передбачених КК дій за умов 
злочинного невігластва, фра-
гментарні та стосуються лише 
окремих можливих правоза-
стосовних ситуацій. Погоджу-
ючись із тим, що вказана форма 
заподіяння шкоди внаслідок 
злочинного невігластва є най-
більш типовою і поширеною, 
водночас вкажемо, що воно має 
і інші вияви. А саме, ситуації, в 
яких особа внаслідок рівня свого  
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9 інтелекту (підготовки, розумо-

вих здібностей):
1) взагалі, завжди і в усіх ана-

логічних обставинах не здатна 
усвідомлювати соціальне і юри-
дичне значення вчинюваних 
нею дій. Вказана ознака, харак-
терна для неосудності;

2) не може керувати своїми ді-
ями внаслідок недостатньої про-
фесійної чи іншої спеціальної 
поведінки, перебування у від-
повідному психофізичному ста-
ні через втому, відсутність під-
тримки з боку інших учасників 
спільної діяльності. Тобто, коли 
має місце так звана спеціальна 
(чи професійна) неосудність;

3) вчиняючи діяння, пов’я-
зане з ризиком, необґрунтовано 
розраховувала, що вжиті нею 
заходи є достатніми для відвер-
нення школи правоохоронюва-
ним інтересам;

4) не передбачає можливості 
настання суспільно небезпеч-
них наслідків, хоча може й по-
винна їх передбачити. Тобто, діє 
за ознак злочинної недбалості;

5) передбачає можливість на-
стання суспільно небезпечних 
наслідків своєї поведінки, але 
легковажно розраховує на їх 
відвернення, не маючи належ-
ної підготовки та кваліфікації 
для вчинення дій, які відвер-
нуть наслідки або будучи не в 
змозі осягнути недієвість інших 
факторів, що мають відвернути 
загрозу. Така ситуація харак-
терна для необережності у виді 
злочинної самовпевненості;

6) передбачає можливість на-
стання суспільно-небезпечних 
наслідків своїх дій, але байду-
же відноситься до їх настання, 
погоджується з ними – свідомо 
припускає такі наслідки, буду-
чи не в змозі зрозуміти та оціни-
ти їх масштаби та ступінь шкід-
ливості. Тут є ознаки, які харак-
терні для непрямого умислу;

7) усвідомлює неминучість на-
стання наслідків, однак, все одно 
вчинює дії, які приведуть до їх 
настання, переслідуючи якусь 
іншу мету від своїх дій. При цьо-
му, особа, за вказаних обставин 
бажає таких наслідків, тобто, 
діє з прямим умислом.

Окремої уваги в аспекті оцін-
ки злочинного невігластва по-
требує явище професійної де-
формації, чи, навіть, професій-
ної деградації працівників, які 
переоцінюють свою кваліфіка-
цію та досвід, ігнорують необ-
хідність підвищення фахового 
рівня, не зважають на поради та 
застереження молодших колег. 
Внаслідок вказаного стану вони 
також часто не знають того, що 
можуть і повинні знати, тобто, 
виступають як невігласи. Однак 
ця проблема має багато відособ- 
лених аспектів, які заслугову-
ють самостійного дослідження, 
і тут не аналізується.

Таким чином, феномен зло-
чинного невігластва має куди 
більш різноманітні прояви, ніж 
це традиційно і зазвичай висвіт-
люється в літературі. Причо-
му, його кримінально-правові  



43

Криміналіст першодрукований № 19/2019

п
е

р
в

о
п

е
ч

а
т

н
ы

й
К

Р
И

М
И

Н
А

Л
И

С
Т

Ъ
 №

 1
9

/2
0

1
9

особливості стосуються суб’єк-
тивних ознак посягання. 

Квінтесенція проблеми 
злочинного невігластва

Тому суть проблеми кри-
мінально-правової оцінки зло-
чинного невігластва полягає у 
визначенні того, чи є осудною 
особа, що вчинила діяння, пе-
редбачене Кримінальним ко-
дексом України внаслідок не-
вігластва, а якщо так, то чи 
діє вона за наявності ознак, 
що відповідають певній формі 
(умисел чи необережність) та 
виду (прямий чи непрямий уми-
сел, злочинна самовпевненість 
чи злочинна недбалість) вини. 
Причому, і теоретичний аналіз, 
і встановлення відповідних оз-
нак у ході правозастосування, 
повинні йти саме в такій послі-
довності – спочатку осудність, 
далі – форма і вид вини. Немає 
жодних підстав встановлювати 
вину особи, яка є неосудною, 
неосудність апріорі виключає 
саму постановку питання про 
те, що така особа вчиняла діян-
ня умисно або з необережності. 
Як неодноразово відзначалося 
в літературі, існує вина осудної 
особи, а не осудність винної.

Термінологічна подібність  
в описанні осудності та умислу

Разом із тим, ознаки осудно-
сті/неосудності та, принаймні, 
однієї із форм вини – умислу опи-
сані в КК словами, близькими  
і за звучанням, і за значенням:

– осудність характеризуєть-
ся тим, що особа під час вчинен-
ня злочину могла усвідомлюва-
ти свої дії (ч. 1 ст. 19 КК);

– умисел, як прямий, так і 
непрямий, своєю ознакою має 
те, що особа усвідомлювала сус-
пільно небезпечний характер 
свого діяння (ч.ч. 2, 3 ст. 25 КК).

Не випадково, що в літерату-
рі ці ознаки визначають «одна 
через одну». Так, А. А. Музика, 
характеризуючи інтелектуаль-
ну ознаку неосудності, пише, 
що вона вказує на нездатність 
особи усвідомлювати фактич-
ний характер і суспільну небез-
пеку своєї дії (бездіяльності) 
на момент вчинення діяння1. 
Водночас, цей же автор відзна-
чає: «Якщо особа не усвідомлює 
суспільно небезпечний харак-
тер своїх дій чи бездіяльності, 
це може свідчити про її неосуд-
ність»2.

Видається, що людина, яка є 
осудною (тобто, яка усвідомлює 
свої дії чи бездіяльність), здат-
на усвідомити і їх суспільну не-
безпеку, передбачити наслідки. 
Відмінність же між можливіс-
тю усвідомлювати, як ознакою 
осудності, та усвідомленням, 
як ознакою вини, полягає у на-
ступному:

– осудність – це більш-менш 
сталий стан організму. Він ха-
рактеризує інтелект та волю  
1 Науково-практичний коментар Криміналь-
ного кодексу України. 10-те вид., переробл. 
та доповн. Київ: ВД «Дакор», 2019. С.77.
2 Там само. С. 84.
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9 особи щодо будь-яких однорід-
них діянь. Тобто, особа є осудною 
до будь-яких вбивств, зґвалту-
вань, розбоїв;

– вина визначає інтелек-
туальне та вольове ставлення 
до конкретних діянь та їх на-
слідків. Тому, будучи загалом 
осудною, особа може діяти без 
наявності вини у конкретних 
ситуаціях.

Очевидно, коли особа через 
недостатній інтелектуальний 
рівень – невігластво – не мог-
ла усвідомлювати (отже, й не 
усвідомлювала) значення сво-
їх дій, їх фактичну сторону та 
соціальну природу, то встано-
вити її осудність та наявність/
відсутність умислу неможливо. 
Шлях до розмежування цих 
кримінально-правових інститу-
тів слід шукати у їх інших озна-
ках. Видається, що ключовим 
при цьому є так звані медичні 
критерії неосудності. 

Медичні критерії неосудності 
та проблема невігластва

Традиційно, в криміналь-
ному законі виділяють чотири 
ознаки, за наявності хоча б од-
нієї з яких наявний медичний 
критерій неосудності: а) хро-
нічне психічне захворювання; 
б) тимчасовий розлад психічної 
діяльності; в) недоумство; г) ін-
ший хворобливий стан психіки. 
Очевидно, що нездатність осо-
би усвідомлювати свої дії (без-
діяльність) та керувати ними 
може бути обумовлена будь-

яким із цих критеріїв. І, навпа-
ки, наявність лише стану орга-
нізму, який віднесений до одно-
го чи навіть кількох водночас 
медичних критеріїв, ще недо-
статньо для визнання особи не-
осудною. Певно, що навіть хро-
нічне психічне захворювання 
може характеризуватися таким 
станом інтелекту і волі, коли 
особа могла усвідомлювати зна-
чення своєї дії (бездіяльності) 
та керувати нею, наприклад під 
час так званої ремісії. Тимчасо-
вий розлад психічної діяльно-
сті, як випливає з самої назви 
цього критерію, передбачає, що 
він виявляє свої значення лише 
тоді, коли особа перебувала у 
відповідному стані. А в аспекті 
ж аналізу вчинення передбаче-
них КК діянь внаслідок злочин-
ного невігластва першочергове 
значення має поведінка осіб, 
стан яких характеризується та-
кою ознакою, як недоумство.

Відомо, що в судовій психіа-
трії недоумство (його ще назива-
ють слабоумством) як хворобли-
вий стан психіки, яке характе-
ризується неповноцінністю ро-
зумової діяльності, поділяють 
за різноманітними критеріями. 
Зокрема, за способом виникнен-
ня – на вроджене (олігофренія) 
та набуте (деменція), за ступе-
нем вираження на важкий (іді-
отія), середній (імбецильність) 
та легкий (дебільність). І якщо 
спосіб виникнення недоум-
ства не впливає на визначення 
осудності/неосудності особи та,  
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відповідно, не має криміналь-
но-правового значення, то сту-
пінь недоумства таке значення 
має. Зокрема, більшість авторів 
відзначають, що ідіотія та імбе-
цильність завжди вказує на те, 
що особа не здатна усвідомлюва-
ти фактичну та соціальну сторо-
ни своєї поведінки. Дебільність 
же не оцінюється так однознач-
но – залежно від ступеня осла-
блення розумової діяльності та 
з урахуванням характеру вчи-
неного діяння особа, яка страж-
дає на недоумство у такій формі, 
може бути визнана осудною. 

На останньому слід наголо-
сити – особа, яка страждає на 
недоумство, може бути визнана 
як осудною щодо одних злочи-
нів (самих «простих» – для уяс-
нення небезпеки і забороненості 
яких не потрібно прикладати 
особливих інтелектуальних зу-
силь), і, водночас, неосудною 
щодо інших посягань (більш 
«складних» – які вчинюються 
кількома діями, характеризу-
ються багатоланковим причи-
новим зв’язком, вимагають по-
єднання зусиль кількох осіб, 
протиправність яких випливає 
не з КК, а з інших норматив-
но-правових актів тощо).

Складніше вирішується пи-
тання про заподіяння шкоди за 
умови, коли особа не усвідом-
лює значення своїх діянь або 
не може керувати ними внаслі-
док іншого хворобливого стану 
психіки. Зазвичай, такий стан 
психіки (неврози, психопатії, 

інфантилізм тощо) розглядаєть-
ся як обставина, яка обумовлює 
можливість/неможливість ке-
рувати своїми діями, тобто як 
юридичний критерій осудності/
неосудності. В цьому сенсі хво-
робливий стан психіки відно-
шення до злочинного невігла-
ства не має. 

Професійна (спеціальна) 
осудність в аспекті невігластва

Однак, існує і інший аспект 
цієї проблеми, який стосуєть-
ся психічного стану людей, які 
управляють складними тех-
нічними системами і опинили-
ся в стані перевтомлення, пе-
ренавантаження, необхідності 
виконувати дії, які виходять 
за межі їх можливостей. Тоб-
то, йдеться про людей, які, при 
звичайних умовах, здатні усві-
домлювати значення своїх дій 
та керувати ними, але в нети-
повій, стресовій, надзвичайно 
напруженій обстановці цього не 
можуть.

У теорії кримінального права 
цю проблему пропонують ви-
рішувати, користуючись кон-
струкцією так званої професій-
ної (чи спеціальної) осудності 
(М. С. Грінберг, С. Б. Гавриш). Її 
прихильники виходять із того, 
що існують ситуації, коли не-
можливість керувати небезпеч-
ним ризиком, правильно оцінити 
виниклу небезпеку та прийняти 
необхідне рішення, обумовлене 
не хворобливим станом психі-
ки, а пороговими можливостями  
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9 організму людини, яка діє в 
нетипово складній обстанов-
ці1. Наявність стану неосудно-
сті обґрунтовується тим, що, 
по-перше, стан, що позбавляє 
особу свободи волі і усуває або 
істотно обмежує її свідомість, 
настає раніше, ніж особа діє або 
приймає неправильні рішення. 
По-друге, особа свою поведінку 
не опосередковує ні волею, ні ін-
телектом, що або «відключені» 
стресом, або обмежені переван-
тажувальними чинниками на-
стільки, що особа об’єктивно не 
в змозі діяти належно. По-тре-
тє, особа була нездатна передба-
чати небезпечні наслідки внас-
лідок пригнічення її інтелекту-
альної сфери, мислення стресом 
або іншим емоційно-психічним 
станом, що виник у результаті 
психофізіологічного перенаван-
таження2. 

Загалом погоджуючись із 
наведеними аргументами на 
користь наявності неосудності 
оператора складних технічних 
систем, який діє в умовах стре-
су, відзначу, що всі вони стосу-
ються так званого юридичного 
критерія неосудності. Разом із 
тим, неосудність, як вже від-
значалося вище, можна кон-
статувати за умови обов’язко-
вої наявності принаймні однієї 

1 Гавриш С. Б. Кримінально-правова охоро-
на довкілля в Україні. Проблеми теорії, за-
стосування і розвитку кримінального за-
конодавства. Київ: Інститут законодавства 
Верховної Ради України, 2002. С. 510.
2 Гавриш С. Б. Вказ. праця. С. 511.

з чотирьох передбачених ч. 2 
ст. 19 КК ознак медичного кри-
терія такого стану. Наявність 
же відповідного стану психіки 
(вочевидь, може йтися про тим-
часовий розлад психічної діяль-
ності або інший хворобливий 
стан психіки) може і повинна 
встановлюватися в кожному 
окремому випадку. Очевидно, 
що це питання виходить за межі 
юридичних і має вирішуватися 
з залученням відповідних фа-
хівців.

При цьому важливо відзна-
чити, що для визнання стану 
неосудності виникнення такого 
стану психіки має бути неспо-
діваним (неочікуваним, рапто-
вим) для оператора складних 
технічних систем. За інших 
обставин (коли черговий біля 
ядерного реактора, авіаційний 
диспетчер і т.п. знали, що в стре- 
сових ситуаціях вони втрача-
ють самоволодіння і не можуть 
діяти належно), питання про 
неосудність має вирішуватися 
на таких же засадах, як воно 
вирішується щодо осіб, які при-
водять себе до стану алкоголь-
ного, наркотичного чи виклика-
ного одурманюючими засобами 
сп’яніння. Тобто, має визнача-
тися наявність стану осудності 
на момент, коли особа присту-
пає до певної діяльності, знаю-
чи про наявні у неї особливості 
організму.

Ще одна обставина, яка по-
винна враховуватися при вирі-
шенні питання про професійну 



A First Printed Criminalist № 19/2019

47
п

е
р

в
о

п
е

ч
а

т
н

ы
й

К
Р

И
М

И
Н

А
Л

И
С

Т
Ъ

 №
 1

9
/2

0
1

9

неосудність особи, яка виконує 
свої функції в екстремальних 
умовах, стосується її передба-
чення щодо ймовірних ризиків 
діяльності. Така діяльність по-
винна здійснюватися в межах 
компетенції (кваліфікації, дос-
віду, допусків до виконання пев-
них видів робіт). Лише за таких 
умов особа може спрогнозувати, 
з якими викликами вона може 
зіткнутися, знати те, що вона 
може усвідомлювати та керува-
ти своїми діями. Якщо ж особа 
береться за непідйомну для себе 
діяльність (яку можуть викону-
вати працівники з вищим рів-
нем компетенції або група пра-
цівників, чи працівники, які 
мають необхідне обладнання), 
то вона не повинна розраховува-
ти на «індульгенцію» у вигляді 
визнання неосудності, хоча б 
й опинилася у стресовій обста-
новці. У цій ситуації момент ви-
значення осудності/неосудності 

повинен також переноситися 
на час, коли особа приступає 
до певної діяльності. Очевид-
но, невігластво, яке полягає у 
переоцінці своїх можливостей, 
здібностей, свідоме поставлен-
ня себе в стресову ситуацію, 
має оцінюватися на момент, що 
передує діяльності. Про профе-
сійну неосудність можна вести 
мову лише щодо осіб, які опи-
нилися в стані, коли вони не 
можуть усвідомлювати свої дії 
чи бездіяльність або керувати 
ними несподівано для себе.

Правомірний ризик  
та злочинне невігластво

До ситуації професійної не-
осудності примикають випадки 
заподіяння шкоди в обстановці 
ризику (ст. 42 КК). Схожим є 
те, що і при розглянутому виді 
професійній діяльності, і при 
вчиненні діяння, пов’язано-
го з ризиком, переслідується  

Характерно для діянь осіб, щодо 
яких визначається їх професійна 

осудність

Характерно для діянь осіб, які діють  
в обстановці ризику

На момент початку діяльності не іс-
нує загрози заподіяння шкоди право-
охоронюваним інтересам.

Існує абстрактна загроза заподіяння 
шкоди правоохоронюваним інтересам.

Особа неочікувано для себе потрапляє 
в ситуацію, коли виникає реальна 
загроза.

Особа створює реальну загрозу своїми 
власними діями.

Особа не усвідомлює значення своїх 
дій або не може керувати ними – від-
повідно не оцінює свої дії як такі, що 
створюють загрозу або заподіюють ре-
альну шкоду право охоронюваним 
інтересам.

Особа може усвідомлювати значення 
своїх дій та керувати ними.

Поставлену мету не можна досягти ді-
янням, не пов’язаним із ризиком.

Ризик особа вважає виправданим – об-
ґрунтовано розраховує, що вжиті нею 
заходи є достатніми для відвернення 
шкоди правоохоронюваним інтересам.
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9 суспільно корисна мета. Оче-
видно також, що ризикована 
діяльність також супроводжу-
ється значними психоемоцій-
ними навантаженнями особи, 
станом стресу. Однак, є і суттєві 
відмінності. 

Регламентація в КК умов пра-
вомірності ризику, дана у від-
риві від ознак як осудності, так 
і форм та видів вини. Разом із 
тим, ключові ознаки правомір-
ності ризику, вказані в ст. 42 
КК, вказують на те, що особа, 
яка займається виправданою 
ризиковою діяльністю, діє, бу-
дучи осудною і за наявності оз-
нак вини. Адже особа повинна 
усвідомлювати такі фактори:

– що її діяння вчинюється 
для досягнення значної суспіль-
но корисної мети;

– таку мету не можна досягти 
в даній обстановці дією (безді-
яльністю), не пов’язаною з ри-
зиком;

– обґрунтованість свого роз-
рахунку, що вжиті заходи до-
статні для відвернення шкоди 
правоохоронюваним інтересам;

– не створюється завідома за-
гроза для життя інших людей 
або загроза екологічної ката-
строфи чи інших надзвичайних 
подій.

Однозначно, усвідомлюючи 
такі складні та різнопланові 
фактори, особа діє за наявності 
юридичних критеріїв осудності.

Ключовим в аспекті оцінки 
злочинного невігластва щодо 
ризикової діяльності є характе-

ристика ознаки, яка стосується 
обґрунтованості розрахунку на 
відвернення шкоди. Очевидно, 
що обґрунтованим є розраху-
нок, який базується на відпо-
відних знаннях, кваліфікації, 
досвіді. Мова йде як про фор-
мальні показники (проходжен-
ня навчання чи перепідготовки, 
наявність дипломів, свідоцтв, 
допусків, тривалість професій-
ної чи іншої діяльності у відпо-
відній сфері), так і про фактичні 
здібності до виконання певних 
видів робіт одноособово чи в 
колективі, уміння реагувати 
на нові обставини, рівень ін-
телекту та волі, оцінка рівня 
підготовки до певної діяльності 
з боку інших осіб, насамперед 
визнаних професіоналів. Пози-
тивні, відповідаючі певним по-
казникам формальні та фактич-
ні характеристики обґрунтова-
ності розрахунку мають бути 
наявними ще до початку здійс-
нення ризикової діяльності для 
того, щоб розрахунок визнати 
обґрунтованим. 

І, навпаки, нездатність пе-
редбачити характер, обсяг та 
ступінь реальності загрози, оці-
нити, які насправді дії потрібні 
для її відвернення, прорахувати, 
які сили та ресурси потрібно за-
діяти для відвернення викликів, 
переоцінка власних сил і здіб- 
ностей вказують на те, що роз-
рахунок був необґрунтованим. 
Дилентантизм, розрахунок на  
набуття знань та досвіду в 
процесі діяльності, сподівання  
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на підтримку радників чи кон-
сультантів, надія на професі-
оналізм підлеглих аж ніяк не 
перетворюють дії невігласа в 
правомірні. Не даремно в норма-
тивно-правових актах є безліч 
так званих кваліфікаційних 
вимог для зайняття тих чи ін-
ших посад. І їх ліквідація в уго-
ду певним персонам (наприк- 
лад, вимоги щодо наявності 
юридичної освіти для керівни-
ка прокуратури) або фактичне 
ігнорування (висунення канди-
датами в народні депутати від-
верто малоосвічених людей) не 
знімає питання про відповідаль-
ність таких осіб за заподіяння 
шкоди. Але ще більш гострим 
є питання про можливість від-
повідальності за невігластво в 
превентивному порядку. Інакше 
кажучи, про кримінальну від-
повідальність «невігласа» вже 
з моменту, коли він приступає 
до діяльності, до якої не має на-
лежної підготовки, хисту – не 
очікуючи настання внаслідок 
цього шкоди.

Ознаки вини  
як характеристика інтелекту 

особи
Відповідь на нього передба-

чає перехід до аналізу вини у 
діях тих осіб, які наділені озна-
ками осудності, але при цьому 
явно не відповідають вимогам 
до зайняття певних посад чи 
зайняття певною діяльністю, 
своїм невіглаством заподіюють 
шкоду чи, принаймні, створю-

ють загрозу заподіяння шкоди 
правоохоронюваним інтересам.  
Кожен із чотирьох видів вини, 
виділених у чинному КК (пря-
мий та непрямий умисел, зло-
чинна самовпевненість та зло-
чинна недбалість), характери-
зується ознаками, визначення 
наявності яких пов’язане з вста-
новленням інтелектуального 
рівня особи – її здатності усві-
домити фактичну та соціальну 
сторону вчинюваних дій, перед-
бачити суспільно небезпечні 
наслідки своєї поведінки, зро-
зуміти можливість відвернути 
настання таких наслідків.

Зі ст.ст. 24, 25 КК на перший 
погляд випливає, що прямий та 
непрямий умисел характеризу-
ється ознаками, які відобража-
ють ставлення особи як до вчи-
нюваного діяння, так і до його 
наслідків (особа усвідомлювала 
суспільно небезпечний харак-
тер свого діяння, передбачала 
його суспільно небезпечні на-
слідки), необережність у виді 
як злочинної самовпевненості, 
так і злочинної недбалості – 
лише до наслідків (передбачала 
можливість настання суспільно 
небезпечних наслідків свого ді-
яння, але легковажно розрахо-
вувала на їх відвернення; не пе-
редбачала можливості настання 
суспільно небезпечних наслід-
ків свого діяння, хоча повинна 
була і могла їх передбачити). Ці 
ознаки, які характеризують те, 
що особа повинна була або могла 
знати (передбачати, сприймати,  
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9 розуміти, усвідомлювати) тра-
диційно відносять до інтелек-
туального моменту умислу або 
необережності. Тобто, до того 
моменту, який стосується су-
купності розумових здібностей 
особи, яка вчинила передбаче-
не КК діяння, її інформаційний 
потенціал, існуючий завдяки 
функціонуванню свідомості та 
мислення такої особи.

Вольові ознаки вини  
та їх зв’язок з інтелектом особи

Ознаки ж, які характеризу-
ють ставлення особи до суспіль-
но небезпечних наслідків так 
само традиційно в криміналь-
ному праві називають такими, 
що складають вольовий момент 
(компонент, сферу) вини. Це 
такі як:

– щодо прямого умислу – ба-
жання настання наслідків. Об-
ґрунтованою видається пози-
ція, згідно якої розуміння неми-
нучості настання наслідків та 
все одно вчинення діяння, яке 
приведе до їх настання, також 
свідчить про бажання настання 
наслідків та наявність відповід-
ної ознаки прямого умислу1;

– щодо непрямого умислу – 
не бажання, але свідоме припу-
щення настання наслідків;

– щодо злочинної самовпев-
неності – легковажний розраху-
нок на відвернення наслідків;

1 Детальніше див.: Кримінальне право Укра-
їни. Загальна частина: підручник / за ред.  
В. О. Навроцького. Київ: Юрінком Інтер, 
2013. С. 281.

– щодо злочинної недбалості – 
наявність обов’язку та можли-
вості передбачення наслідків.

Однак, воля особи не може іс-
нувати та виявлятися у відриві 
від її свідомості, інтелекту, рів-
ня розумового розвитку. Знан-
ня ж про можливі наслідки ді-
яння визначає і знання та став-
лення до таких наслідків. Чи 
не найбільш очевидно це ви-
ражається в усталеному і вже 
традиційному для українсько-
го кримінального права зво-
роті «усвідомлення суспільно 
небезпечного характеру свого 
діяння (дії або бездіяльності)». 
Про розуміння особою того, що 
її діяння є вкрай шкідливим 
для суспільства, небезпечним 
для нього, можна говорити 
лише у зв’язку з тим, що осо-
ба знає, яка за характером та 
розміром шкода буде завдана її 
дією або бездіяльністю. Адже 
суспільна небезпека виникає 
тоді, коли завдана чи створена 
реальна загроза завдання іс-
тотної шкоди. 

Отже, певний інтелектуаль-
ний рівень визначає ставлення 
особи як до свого діяння, так і 
до його суспільно небезпечних 
наслідків. Очевидно, що особа, 
яка виявляє злочинне невігла-
ство, належного інтелекту не 
виявляє.

Чи виключає невігластво  
вину?

У зв’язку з цим виникає клю-
чове для поставленої у цій праці  
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питання – чи має злочинне не-
вігластво (йдеться про таке, яке 
не виключає осудності) значен-
ня обставини, яка виключає 
наявність інтелектуального мо-
менту умислу та необережності? 
І, відповідно, чи виключає на-
явність необхідної для певного 
складу злочину форми та виду 
вини як обов’язкової складової 
підстави кримінальної відпові-
дальності?

Очевидно, що крайні позиції 
у відповіді на це питання не-
прийнятні. Важко погодитися 
як з тим, що особа, яка усвідом-
лює значення своїх дій і може 
керувати ними (а, отже, є осуд-
ною), завжди діє за наявності 
інтелектуального та вольового 
моментів умислу або необереж-
ності, а причина незнання (неро-
зуміння, непередбачення) нею 
певних обставин вчинюваного 
посягання не має жодного кри-
мінально-правового значення 
та що невігластво не виключає 
кримінальної відповідальності. 
Як і неприйнятною є інша мож-
лива позиція, згідно якої невіг-
ластво завжди виключає вину  
і кримінальну відповідальність.

Оскільки кримінально-пра-
вові ситуації вкрай різноманіт-
ні, то існує куди більш широкий 
спектр відповідей на поставлене 
питання.

Точки дотику невігластва  
та вини

Аналізуючи значення невіг-
ластва для встановлення наяв-

ності/відсутності ознак умислу 
або необережності, слід зверну-
ту увагу на ряд моментів. Вони 
стосуються:

– того, чи однаковий обсяг 
інформації повинна усвідом-
лювати особа для того, щоб 
можна було констатувати наяв-
ність відповідної форми та виду 
вини;

– наскільки конкретно (точ-
но, вичерпно) особа має усвідом-
лювати свої дії чи бездіяльність 
та передбачати їх наслідки;

– яке значення мають при-
чини того, що особа не володіє 
певною інформацією та, відпо-
відно, не усвідомлює значення 
своєї дії чи бездіяльності та не 
передбачає їх наслідки так же, 
як це роблять належно поінфор-
мовані та інтелектуально розви-
нуті особи;

– чи є передумовою або скла-
довою наявності інтелектуаль-
ного моменту умислу та необе-
режності розуміння протиправ-
ності своєї поведінки. Відповід-
но, чи є «вибачальним» обґрун-
товане незнання особою змісту 
нормативної заборони значення 
своєї дії чи бездіяльності;

– чи охоплюється чинною 
редакцією статей КК про осуд-
ність, вчинення діянь в умовах 
ризику, умисел та необереж-
ність вчинення передбачених 
його Особливою частиною ді-
янь, чи потрібна спеціальна 
кримінально-правова регла-
ментація злочинного невігла-
ства.
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та передбачення щодо умислу 
та необережності

Відповідь на перше питання 
випливає з порівняння тексту 
статей КК, які описують відомі 
чинному законодавству форми 
та види вини, зокрема, інтелек-
туальні моменти прямого та не-
прямого умислу, необережності 
у виді злочинної самовпевнено-
сті та злочинної недбалості:

З наведеної таблиці видно, 
що чинний КК визначає умисел 
через інтелектуальне ставлення 
і до діяння, і до наслідків, а не-
обережність включає ставлення 
лише до наслідків. Разом із тим, 
як вже відзначалося, оцінка і 
при необережній вині наслід-
ків як суспільно небезпечних 
вимагає певного ставлення і до 
свого діяння – розуміння його 
соціального характеру, усві-
домлення своєї поведінки як ан-
тисуспільної і небезпечної для 
соціуму.

Особливо слід звернути ува-
гу на різницю в описанні інте-

лектуального ставлення до на-
слідків при вчиненні злочину 
умисно та при злочинній самов-
певненості, а саме на вказівку 
на передбачення в останньому 
випадку не, власне, наслідків, 
а лише можливості їх настання. 
У теорії кримінального права 
загальновизнано, що це означає 
необхідність при інкримінуван-
ні умисного злочину встанов-
лення того, що особа достовірно 
знає, що суспільно небезпечні 
наслідки настануть, а якщо йде 
мова про необережність, то до-
статньо констатувати, що особа 
розуміє потенційну небезпеч-
ність аналогічної поведінки, 
передбачає не неминучість, а 
лише ймовірність заподіяння 
шкоди в майбутньому. Що ж до 
злочинної недбалості, то відсут-
нє навіть таке інтелектуальне 
ставлення до наслідків, яке по-
лягає у передбаченні їх можли-
вості.

Неоднакове охоплення інте-
лектом особи наслідків – розу-
міння їх обов’язковості після 

Форма та вид 
вини Ставлення до діяння Ставлення до наслідків

Прямий умисел Особа усвідомлювала сус-
пільно небезпечний харак-

тер свого діяння (дії або 
бездіяльності)

Особа передбачала суспільно 
небезпечні наслідки

Непрямий 
умисел

Злочинна 
самовпевненість —

Особа передбачала можли-
вість настання суспільно не-

безпечних наслідків свого 
діяння

Злочинна 
недбалість

—

Особа не передбачала можли-
вості настання суспільно не-

безпечних наслідків свого  
діяння, хоча повинна була  

і могла їх передбачити
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певної дії чи бездіяльності чи 
лише припущення їх настання, 
означає і те, що особа неоднако-
во передбачає характер та обсяг 
наслідків. При вчиненні злочи-
ну умисно винний більш-менш 
точно знає яку і кому шкоду він 
заподіє, і яким буде розмір такої 
шкоди. Що ж до необережності, 
то передбачення лише можливо-
сті настання наслідків означає, 
що особа знає про небезпечний 
характер своєї поведінки, як та-
кої, що веде до настання шкоди 
у певній сфері, але кому саме, та 
в якому розмірі вона буде запо-
діяна, на момент вчинення діян-
ня, зазвичай, не знає. Наприк- 
лад, викрадаючи чуже майно 
певної вартості, винний розуміє 
кому та в якому розмірі шкоду 
він заподіює, знає, що ця шко-
да матиме майновий характер. 
Порушуючи ж правила руху 
(наприклад, перевищуючи доз-
волену швидкість), особа лише 
гіпотетично припускає аварію 
з будь-якими наслідками та 
будь-якими потерпілими.

Відзначені різні законодавчі 
вимоги щодо різних форм та ви-
дів вини дозволяють висунути 
одну з тез, яка стосується кримі-
нально-правової оцінки злочин-
ного невігластва. Вона полягає 
у констатації того, що інтелек-
том особи можуть не охоплю-
ватися обставини, які є озна-
ками більш небезпечної форми 
та виду вини (щодо яких закон 
ставить більш високі вимоги), 
проте цілком охоплюються оз-

наки менш небезпечної форми 
та виду вини. Саме ця обстави-
на – неможливість на практиці 
довести у конкретних ситуаціях 
посягань невігласів наявності 
умислу, й веде до того, що зде-
більшого їм інкримінують стат-
ті КК про злочини, вчинені з не-
обережності, а в теорії – до того, 
що злочинне невігластво зазви-
чай характеризують під кутом 
зору необережності.

Конкретність усвідомлення  
та передбачення як компонент 

ознак вини
Наступне поставлене питан-

ня стосується того, наскільки 
конкретно особа має усвідом-
лювати свої дії чи бездіяльність 
та передбачати їх наслідки для 
того, щоб можна було конста-
тувати наявність певного виду 
умислу або необережності. Слід 
звернути увагу на те, що КК, 
говорячи про усвідомлення сус-
пільно небезпечного характеру 
вчинюваного діяння, передба-
чення його наслідків (чи мож-
ливості їх настання), не уточ-
нює характеру та обсягу такого 
усвідомлення та передбачення –  
того, наскільки конкретно, точ-
но, в якому обсязі, з якою дета-
лізацією інтелектом особи охоп- 
люються обставини вчинювано-
го посягання. В кримінально- 
правовій літературі зазвичай 
стверджується, що обставини, 
розуміння яких необхідне для 
встановлення вини, повинні усві-
домлюватися та передбачатися  
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Тобто, у вигляді, доступному 
для пересічного громадянина, 
що не потребує особливих здіб- 
ностей та розумових зусиль. 
Так, здійснюючи незаконні дії з 
наркотичними засобами, особа 
не повинна знати їх точну наз-
ву та хімічну формулу, яким 
саме нормативно-правовим ак-
том встановлена заборона певних 
видів дій щодо цих засобів, кон-
кретну вагу (обсяг, кількість) 
предмета, з яким здійснюються 
дії. Ще менші вимоги ставлять-
ся до осіб, які вчиняють злочин 
із необережності – особа, яка 
порушує правила пожежної без-
пеки, не повинна передбачати, 
яку площу охопить можлива 
пожежа, яка буде вартість зни-
щених матеріальних цінностей, 
скільки людей постраждають 
від вогню та наскільки. Достат-
ньо лише, щоб особа передбача-
ла настання (щодо прямого та 
непрямого умислу) чи можли-
вість настання (щодо злочинної 
самовпевненості), або ж могла 
і повинна передбачити (щодо 
злочинної недбалості) наслід-
ків мінімальних, достатніх для 
настання кримінальної відпові-
дальності.

Звідси випливає, що не пе-
редбачення в силу невігластва 
конкретної за характером та 
обсягом шкоди від своєї поведін-
ки, не може оцінюватися як об-
ставина, яка вказує на відсут-
ність вини як підстави кримі-
нальної відповідальності.

Значення причин неволодіння 
певною інформацією

Далі слід встановити кримі-
нально-правове значення при- 
чин того, що особа не володіє 
певною інформацією, якою вона 
може і повинна володіти. Такі 
причини мають кримінально- 
правове значення лише для 
встановлення наявності/відсут-
ності ознак умисної вини та зло-
чинної самопевності. Адже зло-
чинну недбалість КК визначає 
через формулювання «повинна 
була і могла їх [суспільно небез-
печні наслідки] передбачити». 
Тобто, акцент зроблений не на 
тому, що особа знала, а що по-
винна була і могла знати. 

Загалом, кримінальний за-
кон і правозастосовна практика 
не надають значення причинам 
того, що особа чогось не знає 
і внаслідок цього не передба-
чає наслідки (чи можливість 
їх настання). Понад те, існує 
презумпція того, що особа, яка 
вчиняє передбачені КК діяння, 
володіє достатньою інформа- 
цією про фактичну та соціальну 
сторони вчинюваного посяган-
ня. Підставою твердження про 
наявність вказаної презумпції 
є положення, вироблені в сфері 
кримінального процесу. Як ра-
ніше діючий кримінально-про-
цесуальний кодекс України 
1960 р. у п. 3 ст. 76, так і чинний 
Кримінальний процесуальний 
кодекс України в п. 3 ч. 2 ст. 242 
містять норму, яка передбачає, 
що експертиза призначається  



Криминалист первопечатный № 19/2019

55
п

е
р

в
о

п
е

ч
а

т
н

ы
й

К
Р

И
М

И
Н

А
Л

И
С

Т
Ъ

 №
 1

9
/2

0
1

9

обов’язково для визначення 
психічного стану підозрювано-
го або обвинуваченого за наяв-
ності відомостей, які виклика-
ють сумнів щодо його осудно-
сті, обмеженої осудності. Пле-
нум Верховного Суду України 
в п. 14 своєї постанови N 8 від 
30.05.1997 р. «Про судову екс-
пертизу в кримінальних і ци-
вільних справах» відзначив, що 
така експертиза призначаєть-
ся за наявності сумнівів щодо 
спроможності особи усвідомлю-
вати значення своєї поведінки 
та що ознаками такої поведін-
ки можуть бути невмотивовані, 
неадекватні чи неконтрольо-
вані дії особи в момент вчинен-
ня протиправного діяння або в 
процесі провадження у справі. 
Таким чином, лише в окремих 
випадках можуть виникати 
сумніви в осудності особи, а, за 
загальним правилом, особа вва-
жається такою, що є осудною та 
здатною усвідомлювати свої дії. 

Оскільки здатність усвідом-
лювати свої дії як ознака осуд-
ності, як показано вище, ко-
респондує з усвідомленням сус-
пільної небезпеки свого діяння 
та передбаченням його суспіль-
но небезпечних наслідків (чи 
можливістю їх передбачення), 
то особа, яка визнається осуд-
ною, зазвичай визнається і вин-
ною. Тобто, особа, щодо осуд-
ності якої не виникає сумнівів, 
за загальним правилом, визна-
ється такою, рівень знань та 
досвіду якої достатній для того, 

щоб виконати вимоги щодо ін-
телектуального моменту умис-
лу або необережності. На жаль, 
у вітчизняній правозастосовній 
практиці презумпція осудності 
сприймається (оцінюється, ви-
значається) і як презумпція на-
явності вини. Принаймні, автор 
не зустрічав вироків чи інших 
процесуальних документів, у 
яких би повно і точно, відпо-
відно до вимог ст.ст. 24, 25 КК, 
аналізувалася б і доводилася б 
наявність кожної із ознак відпо-
відної форми та виду вини.

Так чи інакше, у вітчизняно-
му кримінальному праві панує 
підхід, що особа, яка вчиняє 
певне діяння, розуміє його зна-
чення, передбачає його наслід-
ки чи можливість їх настання, 
або ж має обов’язок і можли-
вість передбачити суспільно не-
безпечні наслідки. Посилання 
ж підозрюваного на те, що він 
не знав і не міг знати певних 
обставин і, відповідно, діяв без 
вини, на практиці сприймають-
ся як намагання уникнути від-
повідальності. Для цього є певні 
підстави. Адже, як відзначало-
ся вище, ще з часів римського 
права, визнавалося, що незнан-
ня того, що особа повинна зна-
ти, не вибачає (не звільняє від 
відповідальності). Кожен же, 
хто приступив до певної діяль-
ності, хто вчиняє певну дію або 
бездіяльність, контрольовану 
власною свідомістю і волею, 
повинен думати і про значення 
своєї поведінки, бути готовим  
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нене. Невігластво, яке заподіює 
шкоду іншим та поєднане зі 
вчиненням діянь, передбачених 
КК, не повинно залишатися 
безкарним незалежно від його 
причин та мотивів – лінощів, 
безконтрольності з боку інших 
осіб (від родичів, керівників по 
роботі до учасників політичних 
процесів), небажання прислу-
хатися до порад інших чи їх 
пряме ігнорування, прагнення 
досягти якихось власних цілей, 
згода внаслідок малодушності 
чи амбіцій прийняти на себе 
обов’язки, які не відповідають 
знанням, підготовці, досвіду. 

Вікова незрілість як вид 
«вибачального» невігластва

З цього загального прави-
ла є принаймні кілька винят-
ків – ситуації, коли незнання 
певних обставин, пов’язане з 
вчиненням передбачених КК 
діянь, має враховуватися при 
вирішенні питань криміналь-
ної відповідальності. Одна із 
цих ситуацій безспірна – мова 
йде про так звану вікову незрі-
лість. Вона враховується лише 
щодо неповнолітніх, полягає у 
встановленні, як про це сказано 
у п. 15 вказаної постанови Пле-
нуму Верховного Суду Украї-
ни, рівня загального розвитку 
неповнолітнього, ступеня його 
розумової відсталості та для 
з’ясування питання, чи міг він 
повністю усвідомлювати зна-
чення своїх дій і якою мірою він 

міг керувати ними. Нездатність 
неповнолітнього повною мірою 
усвідомлювати свої дії (безді-
яльність) та (або) керувати ними 
внаслідок наявного у нього пси-
хічного розладу в формі розумо-
вої відсталості є підставою для 
визнання такої особи обмежено 
осудною відповідно до положень 
ч. 1 ст. 20 КК. Обмежена осуд-
ність за чинним законодавством 
не виключає кримінальної від-
повідальності, такий стан озна-
чає, що особа діє з умисною або з 
необережною виною. Очевидно, 
що обмежена осудність означає, 
що з урахуванням конкретних 
обставин справи, особа може не 
усвідомлювати та передбачати 
ознак, які характеризують уми-
сел, проте вчиняти посягання за 
ознак необережності.

Обмежена осудність  
як обставина, що викликана 

невіглаством
Ще одна ситуація, коли не-

вігластву надається криміналь-
но-правове значення, стосується 
обмеженої осудності дорослих 
осіб. Але тут, як і щодо неповно-
літніх, потрібно встановлювати, 
що нездатність повною мірою 
усвідомлювати свої дії, керува-
ти ними обумовлена саме наяв-
ним психічним розладом, а не 
будь-якими іншими причинами. 

Презумпція знання законів  
та правове невігластво 

Нарешті третя з таких си-
туацій стосується так званого 
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правового невігластва – вчинен-
ня особою, осудність якої не ви-
кликає сумніву, передбачених 
КК діянь внаслідок незнання 
вимог нормативно-правових ак-
тів. Вона в теорії кримінального 
права та на практиці оцінюється 
не так однозначно, як дві попе-
редні.

Спочатку відзначимо, що мова 
не йде про незнання положень 
КК, які визначають певне діян-
ня як злочин. В українському 
кримінальному праві визнаєть-
ся, що усвідомлення свого ді-
яння включає розуміння його 
як фактичної, так і соціальної 
сторони. Останнє ж означає, 
що особа, хоча б у загальних 
рисах, розуміє заборону своєї 
поведінки та її караність. При 
цьому, зовсім не вимагається, 
щоб особа точно знала суть кри-
мінально-правової заборони – 
якою статтею КК передбачена 
відповідальність, у чому кон-
кретно полягають ознаки відпо-
відного злочину, яке покарання 
встановлене за його вчинення. 
Ознаки форм вини, передбаче-
ні в КК, також дають підстави 
вважати, що винна особа, при-
наймні загалом, розуміє кри-
мінальну протиправність своєї 
дії чи бездіяльності. Адже усві-
домлення не просто небезпеки 
свого діяння, а його суспільно 
небезпечного характеру, перед-
бачення не наслідків взагалі, а 
наслідків суспільно небезпеч-
них (або ж можливості настан-
ня таких наслідків, можливості 

та обов’язку їх передбачення) 
означає розуміння оцінки сво-
го посягання з позицій кримі-
нального закону. Адже лише 
КК дає перелік діянь, які офі-
ційно (від імені держави і су-
спільства) визнаються суспіль-
но небезпечними. Тому розу-
міння суспільної небезпечності 
вчиненого невіддільне від розу-
міння його кримінальної про-
типравності, що своєю чергою 
пов’язане зі знанням основних 
положень КК. 

Здавна відомо, що недопу-
стимо намагатися уникнути 
відповідальності, посилаючись 
на незнання закону. Це втілено 
у відомій юридичній максимі 
«ignorantia legis non excusat». 
Зараз вона закріплена в ч. 2 
ст. 68 Конституції України, де 
проголошено, що незнання за-
конів не звільняє від юридичної 
відповідальності. Це положен-
ня виражає презумпцію знання 
закону. Адже у ч. 1 ст. 68 Кон-
ституції України закріплений 
обов’язок кожного неухильно 
додержуватися Конституції Ук- 
раїни та законів України, не 
посягати на права і свободи, 
честь і гідність інших людей. 
Обов’язок же додержання зако-
нів передбачає їх знання, тому 
закони повинен знати кожний, 
закон поширюється на кожно-
го, навіть, якщо особа і не знає 
його змісту, існує своєрідна за-
борона незнання законів.

Нині презумпція знання за-
конів, принаймні на практиці,  
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9 фактично перетворилася в 
юридичну фікцію знання зако-
ну усіма особами, які досягли 
певного віку та є осудними. Ав-
тору не доводилося зустрічатися 
з випадками не притягнення до 
кримінальної відповідальності 
чи звільнення від неї на підста-
ві, що особа не знала тих чи ін-
ших законів, зокрема КК. Став-
лення до вказаної презумпції 
як до юридичної фікції означає, 
що знання законів не підлягає 
оспорюванню, це положення 
поширюється на всі випадки без 
жодних винятків.

Спростовність презумпції 
знання нормативних актів
Разом із тим, як відомо, жит-

тя завжди багатше будь-яких 
усталених схем та норм. Тому 
вказану презумпцію знання 
не слід абсолютизувати і пере-
творювати її у фікцію. Тому 
в теорії кримінального права 
обґрунтовано стверджується, 
що презумпція знання законів 
(а, тим більше, усіх інших нор-
мативних актів, на чому зупи-
нюся пізніше) може бути спро-
стована. Відповідно, незнання 
особою вимог певних правових 
актів чи так зване юридичне 
невігластво у певних випадках 
може і повинно враховувати-
ся при вирішенні криміналь-
но-правових питань. У вітчиз-
няній кримінально-правовій 
літературі найбільш повно та 
глибоко цю проблему аналізу-
вав О. О. Дудоров в аспекті від-

повідальності за податкові пра-
вопорушення1.

Існує достатньо аргументів 
для того, щоб підтримати по-
зицію тих, хто вважає, що пре-
зумпція знання правових норм 
може бути спростована. Адже:

– будь-яка презумпція за са-
мим своїм визначенням може 
бути піддана сумніву і спросто-
вана. Щодо презумпції знання 
правових норм не існує жодних 
винятків;

– немає підстав поширювати 
презумпцію знання закону на 
презумпцію знання усіх нор-
мативно-правових актів. Якщо 
презумпція знання законів ще 
має якесь право на існування  
(з урахуванням того, що закона-
ми регламентуються найбільш 
важливі сфери життя людей, 
їх кількість обмежена), то пре-
зумпція знання усіх норма-
тивно-правових актів має куди 
більш вузькі і хиткі підстави 
для існування;

1 Дудоров О. О. Ухилення від сплати подат-
ків: кримінально-правові аспекти. Київ: Істи- 
на, 2006. – С. 186-191. Він же. Про необхід-
ність законодавчої регламентації юридичної 
помилки при вчиненні злочинів зі змішаною 
протиправністю. Кримінальний кодекс Укра-
їни: проблеми застосування та перспекти-
ви удосконалення. Прогалини у кримінально-
му законодавстві. Міжнародний симпозіум, 
12-13 вересня 2008 р. Львів, 2008. С. 48-63. 
Див. також: Брич Л. П. Кримінально-право-
ва кваліфікація ухилення від оподаткуван-
ня в Україні. / Брич Л. П. Навроцький В. О. 
Київ: Атіка, 2000. С. 272; Яремко Г. З. Блан-
кетні диспозиції в статтях Особливої части-
ни кримінального кодексу України. Львів, 
2011. С.123-129.
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– кількість чинних норма-
тивно-правових актів настільки 
велика, що про їх всеохоплюю-
че знання говорити взагалі не 
доводиться. Так, у системі «За-
конодавство України» станом 
на кінець серпня 2019 р. було 
235 539 нормативно-правових 
актів, в тому числі, 45 кодексів, 
6516 законів, 28 989, указів, 
32 545 наказів, 44 299 розпо-
ряджень. Щоправда, неможли-
вість освоїти одній людині та-
кий неосяжний масив актів, іс-
тотно «послаблюється» тим, що 
конкретна особа має знати лише 
ті з них, які стосуються сфери 
її діяльності (льотчику не по-
трібно володіти правилами об-
лаштування сантехнічних при-
ладів, а геологу не конче бути 
знайомим із положеннями, які 
стосуються ведення диплома-
тичної переписки);

– чи не всі писані норми ма-
ють неоднозначне трактування 
(«два юристи мають три дум-
ки»), існують різнопланові тлу-
мачення офіційних органів, 
відсутня стабільність правоза-
стосовної практики. Відповід-
но, принаймні важко дорікати 
незнанням правової інформації 
у тих випадках, коли особа по-
слуговувалася суперечливими 
податковими роз’ясненнями;

– існують численні приклади 
того, як змінюється тлумачен-
ня нормативно-правових актів, 
та того, що приймаються різні, 
часом діаметрально протилежні 
рішення в аналогічних справах;

– зарубіжний досвід вирі-
шення цього питання свідчить, 
що абсолютизувати знання нор-
мативно-правових актів немає 
жодних підстав.

Таким чином, наведене під-
тверджує, що презумпція знан-
ня нормативно-правових актів 
відноситься до спростовних. 
Відповідно, цілком можливі 
правозастосовні ситуації, коли 
незнання нормативних поло-
жень та вчинення внаслідок 
цього діянь, які ними заборо-
нені (або ж невиконання того, 
до чого зобов’язує норматив-
ний акт), може бути визнане ді-
янням, вчиненим за відсутності 
умислу або необережності. На-
самперед, такі ситуації пов’я-
зані з наявністю колізій між 
нормативними положеннями, 
діями під впливом врахування 
роз’яснень офіційних органів 
(які інші правозастосовні орга-
ни не визнають такими, що по-
ширюються на даний випадок), 
наданням нормативним актам 
зворотної дії (що, зазвичай, ви-
знається недопустимим та все ж 
зустрічається).

Невігластво в аспекті  
de lege ferenda

З викладеного випливає, що 
діяння, вчинені в зв’язку зі зло-
чинним невіглаством, охоплю-
ються цілим рядом криміналь-
но-правових інститутів чинного 
кримінального законодавства. 
Виникає питання, наскільки 
повно і точно охоплюють статті  
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9 чинного КК злочинне невігла-
ство, чи виявляються прогали-
ни у кримінально-правовій рег-
ламентації в зв’язку з оцінкою 
конкретних ситуацій. У літера-
турі є різні відповіді на це питан-
ня, українські та зарубіжні авто-
ри висловлюють принаймні три 
пропозиції.

Одна з них, висловлена ще 
в радянський період розвитку 
кримінального права, полягає у 
тому, що злочинне невігластво 
становить собою посягання, 
вчинене при специфічній формі 
вини, яка не вкладається у за-
конодавчі рамки ні самовпевне-
ності, ні недбалості. Відповідно, 
окрім існуючих легальних видів 
необережності, автор цієї ідеї – 
П. С. Дагель – висунув ідею ви-
ділити правову необережність, 
вольову необережність та зло-
чинне невігластво1.

М. С. Грінберг вважає, що 
існуючі кримінально-право-
ві норми не дають можливо-
сті для адекватної криміналь-
но-правової оцінки злочинного 
невігластва і потрібно вводити 
окрему статтю Особливої ча-
стини КК, диспозиція якої має 
бути такого змісту: «Незнання 
спеціалістом правил своєї про-
фесії, яке потягло нещасні ви-
падки з людьми або інші тяжкі 
наслідки»2.

1 Дагель П. С., Котов Д. П. Вказана пра-
ця. С.149-157.
2 Гринберг М. С. Преступное невежество как 
форма преступной самонадеянности. Вест-
ник Омского ун-та. 2009. №3. С.229.

О. О. Дудоров пропонує рег-
ламентувати юридичну помил-
ку і передбачити в КК умови, 
коли помилка незнання вимог 
нормативно-правових актів є 
вибачальним. У зв’язку з цим 
він висуває пропозицію про до-
повнення КК нормою такого 
змісту: «Якщо особа сумлінно 
помилялася щодо протиправно-
сті вчиненого нею діяння, озна-
ки якого як злочину визначені 
цим Кодексом і нормативним 
актом, який не є законом про 
кримінальну відповідальність 
(бланкетна диспозиція статті або 
частини статті Кодексу), вона 
через відсутність вини кримі-
нальній відповідальності не під-
лягає. У разі, коли особа, з ура-
хуванням обставин справи могла 
усвідомлювати протиправність 
діяння, а тому могла уникнути 
такої помилки, вчинене нею ді-
яння вважається вчиненим че-
рез необережність»3. При цьому 
цей автор сам звертає увагу на 
оціночний елемент (сумлінність 
помилки), що потягне при вклю-
ченні відповідної норми до КК 
дискреційну діяльність право-
застосовних органів, породить 
корупційні ризики, проте ви-
словлює сподівання, що просте 
посилання особи на незнання  

3 Дудоров О. О. Про необхідність законодав-
чої регламентації юридичної помилки при 
вчиненні злочинів зі змішаною протиправ-
ністю. Кримінальний кодекс України: проб- 
леми застосування та перспективи удоско-
налення. Прогалини у кримінальному законо-
давстві. Міжнародний симпозіум, 12-13 ве-
ресня 2008 р. Львів, 2008. С. 62.
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нормативно-правових актів не 
дозволить уникати криміналь-
ної відповідальності.

На думку ж автора цих ряд-
ків, висловлені пропозиції ма-
ють свої переваги, які, насам-
перед, полягають у приверненні 
уваги до проблеми злочинного 
невігластва та вказують на не-
обхідність її вирішення. Разом 
із тим, кидається у вічі їх фраг- 
ментарність і частковість, у пев-
ній мірі і шкідливість. Так, ре-
алізація ідеї щодо виділення 
злочинного невігластва як різ-
новиду необережної вини, фак-
тично «відсікає» можливість 
відповідальності за умисне за-
подіяння шкоди у відповідних 
ситуаціях. Введення статті Осо-
бливої частини КК у запропо-
нованій редакції означає, що, 
по-перше, відповідальність об-
межується лише «спеціаліста-
ми» (при повній невизначеності 
цього поняття); по-друге, ігно-
руються причина та значення 
незнання правил своєї професії 
(а, залежно від цього, незнан-
ня може бути як вибачальним, 
так і невибачальним); по-третє, 
наслідки, описані як «нещасні 
випадки з людьми або інші тяж-
кі наслідки» дають простір для 
самих різних тлумачень цього 
поняття, що явно не відповідає 
вимогам правової визначеності. 
Нарешті, ідея щодо визначення 
в КК умов правомірності та на-
слідків юридичної помилки при 
вчиненні злочинів, статті про 
відповідальність за які мають 

бланкетні диспозиції, також ви-
дається такою, яка лише част- 
ково вирішує проблему злочин-
ного невігластва, точніше, лише 
один його аспект. Водночас, ця 
пропозиція не охоплює пося-
гань невігласів, які вчиняють 
так звані «загальнокримінальні 
злочини». 

Тому є підстави вважати, 
що проблему відповідальності 
за злочинне невігластво нале-
жить вирішувати а ні в межах 
конструювання норм про необе-
режну вину, а ні як злочин sui 
generis, а ні лише у тій частині, 
яка стосується юридичної по-
милки. Бачуться принаймні два 
підходи до законодавчої рег-
ламентації вказаної проблеми. 
Перший полягає у:

– припиненні використання  
в КК схожих (тотожних чи спів-
звучних) формулювань при ви-
значенні понять осудності та 
вини (а саме, щодо усвідомлен-
ня своїх дій чи бездіяльності);

– закріпленні в КК поло-
ження згідно якого особа, яка 
приступає до певної діяльно-
сті, вчиняє акт поведінки, пе-
редбачений цим Кодексом, зо-
бов’язана оцінити рівень своєї 
підготовки та здатності до пев-
ної діяльності та передбачити 
наслідки своєї поведінки під 
загрозою кримінальної відпові-
дальності;

– визначенні того, що особа 
підлягає кримінальній відпові-
дальності за дії, щодо вчинен-
ня яких вона не має належної  
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слідків, з якими вона не може 
справитися;

– визнанні того, що обов’язок 
усвідомлювати протиправність 
своїх дій, визначену бланкет-
ними актами, до яких відсилає 
КК, покладається на осіб, які в 
установленому порядку призна-
чені на посаду чи (та) допущені 
до певної діяльності або ж при-
ступили до такої діяльності са-
мостійно. Якщо ж до небезпеч-
ної діяльності допущена особа 
без належної підготовки, квалі-
фікації, досвіду, то відповідаль-
ності підлягає як сама така осо-
ба, так і той, хто допустив її до 
виконання відповідних дій чи 
був зобов’язаний присікти їх;

– регламентації опосередко-
ваного спричинення – викори-
стання для вчинення злочину 
особи, яка є неосудною, діє під 
впливом вибачальної помилки.

Водночас, вже не в КК, а в 
процесуальному законі слід 
би передбачити, що обов’язок 
спростувати презумпцію знан-
ня законів та інших норматив-
но-правових актів покладаєть-
ся на особу (сторону), яка по-
кликається на таку обставину, 
як на підставу для звільнення 
від кримінальної відповідаль-
ності.

Звісно, перелік положень, 
які у тій чи іншій мірі стосу-
ються злочинного невігластва, 
можна продовжувати. Як і дис-
кутувати щодо змісту окремих 
із них.

Інший же підхід щодо рег-
ламентації відповідальності за 
злочинне невігластво полягає у 
тому, щоб у КК жодних спеці-
альних положень не визнача-
ти. Адже багато і вітчизняних і 
зарубіжних криміналістів об-
ґрунтовано вважають, що іс-
нуючі законодавчі положення 
(про осудність, ризик, умисел 
та необережність) повністю і 
адекватно охоплюють посяган-
ня, вчинені за умов злочинно-
го невігластва. На сучасному 
етапі розвитку кримінального 
законодавства України такий 
підхід вважаю пріоритетним. 
Відтак, питання відповідаль-
ності в аналізованих ситуаціях 
належить вирішувати на осно-
ві теоретичних концепцій та з 
урахуванням позицій правоза-
стосовної практики.

Ознаки злочинного  
невігластва

Викладене вище дає мож-
ливість сформулювати певні 
висновки. Насамперед, ті, які 
стосуються конститутивних 
ознак злочинного невігластва, 
якими, є:

– вчинення діяння, за яке пе-
редбачена кримінальна відпо-
відальність у статті Особливої 
частини КК;

– особа особисто виконує таке 
діяння або ж виступає в ролі 
співучасника будь-якого виду;

– особа не має належної ква-
ліфікації, досвіду, навиків, не-
обхідних для зайняття відпо-
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відною діяльністю або вчинення 
окремого діяння;

– внаслідок цього така особа 
не має адекватного уявлення про 
його шкідливість та наслідки;

– особа має можливість набу-
ти належні знання або ж утри-
матися від виконання діяння, 
значення якого не розуміє або 
не може «впоратися» з його на-
слідками.

Для злочинного невігластва 
також характерними є ознаки, 
які відображають обстановку 
вчинення діяння у типових си-
туаціях:

– це стійке (а не ситуативне) 
явище. Воно свідчить про анти-
соціальні настанови особи;

– мають місце ігнорування 
попереджень про можливість 
заподіяння шкоди. З боку «не-
вігласа» висловлюється незгода 
та заперечення щодо оцінки ін-
шими людьми його здібностей, 
спроможності виконувати певні 
дії чи займатися потенційно не-
безпечною діяльністю. 

– невігластво часто агресив-
не. Воно буває пов’язане з не-
бажанням освоїти інформацію, 
пройти підготовку, необхідну 
для здійснення певної діяльно-
сті, відмовою припинити вчи-
нення небезпечних дій;

– невігластво, як правило,  
пов’язане з обманом щодо знань, 
досвіду, навиків (посилання на 
«успішну» попередню власну 
діяльність чи осіб з аналогічним 
рівнем, подання неправдивих 
документів);

– сама по собі діяльність не-
вігласа, допущеного до вчинен-
ня певних дій чи які він вико-
нує з власної ініціативи, ство-
рює небезпеку заподіяння шко-
ди. Реальність такої небезпеки 
(ступінь загрози) визначається 
з урахуванням конкретної си-
туації. Відтак, можна спрогно-
зувати коли, де та яка шкода 
буде спричинена поведінкою 
невігласа;

– існує висока ймовірність 
заподіяння шкоди внаслідок 
злочинного невігластва. Невіг-
лас, допущений до відповідаль-
ної діяльності, рано чи пізно 
таку шкоду заподіє, це лише 
питання часу.

Алгоритм оцінки злочинного 
невігластва

Нарешті, може бути запропо-
нований алгоритм оцінки зло-
чинного невігластва. Він вклю-
чає в себе:

1. Оцінку причин того, що 
особа не усвідомлює своїх дій чи 
не може керувати ними. Залеж-
но від них можливі варіанти:

1.1. якщо невігластво обу-
мовлено дією медичних кри-
теріїв, вказаних у ст.19 КК, то 
особа визнається неосудною та 
такою, яка не підлягає кримі-
нальній відповідальності;

1.2. якщо медичні крите-
рії неосудності відсутні, то 
незнання певних обставин не 
визнається обставиною, яка ви-
ключає кримінальну відпові-
дальність.
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9 2. Встановлення причин пе-
ребування особи (яка керує 
складними технічними систе-
мами) у стресовій ситуації, коли 
дія зовнішніх факторів переви-
щує порогові можливості орга-
нізму і внаслідок цього вона не 
могла усвідомлювати свої дії, 
керувати ними. При цьому:

2.1. якщо особа потрапила у 
стресову ситуацію неочікувано 
для себе, то визначається наяв-
ність її осудності з врахуванням 
ознак професійної неосудності;

2.2. якщо особа передбачала 
можливість настання стресової 
ситуації (виходячи з попередньо-
го досвіду, знаючи особливості 
власного організму, враховуючи 
попередження інших осіб тощо), 
то її осудність/неосудність вста-
новлюється станом на момент до 
початку вчинення дій.

2.3. якщо діяльність, пов’я-
зана з виникненням стресу, 
здійснюється під контролем (ке-
рівництвом) іншої особи – ке-
рівника на робочому місці – то 
слід вирішити питання про його 
відповідальність за дії, вчинені 
з використанням неосудного.

3. Визначення того, чи не 
вчинене діяння за наявності 
ознак обставин, що виключа-
ють злочинність діяння, на-
самперед, правомірного ризи-
ку (ст. 42 КК). Зокрема:

3.1. визначається, чи особа 
вчиняла ризиковане діяння з 
метою досягти значної суспіль-
но корисної мети в межах своєї 
компетенції. Якщо так, незнан-

ня (непередбачення) певних об-
ставин може бути визнане виба-
чальним, а ризик, відповідно, 
правомірним;

3.2. коли ж особа здійснює 
ризиковане діяння, не будучи 
підготовленим до нього, то не-
здатність впоратися зі шкідли-
вими наслідками оцінюється як 
діяння, вчинене без обставин, 
що виключають злочинність;

3.3. на таких же засадах 
встановлюється наявність/від-
сутність ознак інших обставин, 
що виключають злочинність ді-
яння. 

4. Встановлення вини особи 
(на основі попереднього вста-
новлення осудності та відсутно-
сті ознак обставин, що виклю-
чають злочинність діяння). Це 
включає:

4.1. визначення наявності 
ознак прямого умислу, вказа-
них у ч. 2 ст. 24 КК України. 
При цьому слід звернути увагу 
на те, що продовження діяння 
після попередження про його 
неприпустимість та можливість 
заподіяння шкоди, неодноразо-
ве повторення дій, які раніше 
визнавалися протиправними 
та/або за які особа притягалася 
до відповідальності, вказують 
на цілеспрямованість поведінки 
особи та бажання настання сус-
пільно небезпечних наслідків. 
Наявність прямого умислу озна-
чає, що особа підлягає відпові-
дальності не лише за фактично 
завдану шкоду, але й за бажа-
ну. Тому злочинне невігластво  
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може тягти кримінальну відпо-
відальність і за відсутності сус-
пільно небезпечних наслідків – 
шляхом застосування норм про 
готування до злочину або за за-
мах на злочин;

4.2. констатація відсутності  
вольової ознаки прямого умис-
лу (те, що особа ставиться до 
наслідків, як до мети своєї пове-
дінки або розуміє неминучість 
їх настання) дає підставу перей-
ти до перевірки наявності не-
прямого умислу (ч. 3 ст. 24 КК 
України). Злочинне невігластво 
при непрямому умислі тягне 
відповідальність лише «за фак-
тичний результат» – суспільно 
небезпечні наслідки, які дійсно 
настали. Для непрямого умислу 
при злочинному невігластві ха-
рактерним є небажання виявити 
інтелектуальні зусилля (оволо-
діти інформацією, звернутися 
за допомогою до більш знаю-
чих людей, пройти підготовку) 
та переоцінка власних знань, 
здібностей – у цілому це харак-
теризує свідоме припущення 
настання наслідків, тобто, не-
віглас погоджується з ними, не 
розраховує на конкретні обста-
вини, які їх відвернуть;

4.3. встановлення того, що 
відсутні ознаки умислу, є попе-
редньою умовою встановлення 
ознак необережної вини. Вста-
новлення наявності/відсутно-
сті необережності починаєть-
ся з аналізу ознак злочинної 
самовпевненості. Можливість 
настання суспільно-небезпеч-

них наслідків, як атрибут цього 
виду вини, визначається через 
наявність можливості володіти 
відповідною інформацією, до-
ступною для будь-якої особи, 
що досягла віку, з якого може 
наставати кримінальна відпо-
відальність. Це – знання про 
потенційну шкідливість пев-
них дій, набуті в ході навчання, 
спілкування з іншими члена-
ми суспільства, ознайомлення 
з існуючими застереженнями 
та попередженнями, вивчення 
писаних та неписаних правил 
поведінки, досвід свій та інших 
осіб тощо. Легковажність роз-
рахунку на відвернення наслід-
ків також визначається з ураху-
ванням поінформованості особи 
про способи, шляхи, прийоми, 
засоби попередження шкоди від 
тих чи інших дій;

4.4. встановлення ознак зло-
чинної недбалості, що можли-
ве лише тоді, коли не доведена 
наявність ознак ні прямого чи 
непрямого умислу, ні злочинної 
самовпевненості. Визначаль-
ним при цьому також є встанов-
лення того, що особа не передба-
чала можливості настання сус-
пільно небезпечних наслідків 
свого діяння, маючи обов’язок 
і можливість їх передбачити в 
умовах доступу до необхідної 
інформації та володіння нею. 
Злочинна недбалість, зазви-
чай, виступає як «резервний» 
вид вини. Вона інкримінуєть-
ся тоді, коли в ході досудового 
слідства та судового розгляду 
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форм та видів вини. Недбалість 
означає володіння необхідним 
мінімумом інформації – знач-
но меншим, ніж тим, за якого 
визнається наявність прямого 
чи непрямого умислу або зло-
чинної самовпевненості. Однак, 
далеко не всі умисні посягання 
мають відповідник посягання, 
яке вчинюється зі злочинною 
недбалістю (тобто, стаття КК 
України, яка передбачає відпо-
відальність за необережне по-
сягання). Тому в ряді випадків 
невігластво, яке не оцінюєть-
ся як умисний злочин, має ви-
знаватися таким, яке не тягне 
кримінальної відповідальності 
(наприклад, державна зрада – 
допомога іноземній державі у 
проведенні підривної діяльності 
проти України, вчинена з необе-
режності – «з дурощів»).

5. Визначення того, чи мало 
місце незнання положень нор-
мативно-правових актів та чи 
має це кримінально-правове 
значення.

6. Вирішення питань відпо-
відальності осіб, які використа-
ли невігластво іншої особи для 
вчинення злочину.

Перспективи досліджень 
злочинного невігластва

Провівши аналіз, конста-
тую, що проблема злочинного 
невігластва ще потребує свого 
ретельного дослідження у ба-
гатьох напрямках та аспектах, 
обґрунтування висунутих вище 

положень, їх критичного пере-
гляду. Причому, пошук можли-
вий і необхідний як в глибину 
проблем, та і на горизонтально-
му рівні – з урахуванням того, 
в яких галузях людського жит-
тя злочинне невігластво стано-
вить найбільше зло. Автору цих 
рядків, можливо, з урахуван-
ням неминучої професійної де-
формації, найбільш важливим 
видається вивчення причин 
та розробка заходів впливу на 
незнання права українськими 
юристами. У далекі аспірантсь- 
кі роки довелося слухати лекції 
покійного харківського профе-
сора М. І. Бажанова, який не 
втомлювався повторювати про 
дрімуче юридичне невігластво, 
яке панує в середовищі праців-
ників правозастосовних орга-
нів. Тоді ці думки видавалися 
крамолою: «Як можна таке го-
ворити і думати про шановних 
людей – слідчих, прокурорів, 
суддів?». Зараз же перекону-
юся, що покійний Марк Ігоро-
вич був і цілком правим у своїх 
оцінках, і, мабуть, ще й занадто 
делікатним. Прикладів, кожен, 
хто був у місцях, де вершиться 
«правосуддя», хто б читав ма-
теріали опублікованої практи-
ки, може навести безліч. І, чи 
не найбільш вражаючим є те, 
що юридичне невігластво зали-
шається, як правило, і типово –  
безкарним. Водночас, було б 
несправедливим поширювати 
це твердження на всіх україн-
ських правників. Адже, серед 
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них є фахівці найвищого рівня, 
які гідно виглядають серед сво-
їх зарубіжних колег, пропону-
ють теоретичний і практичний 
правовий продукт найвищого 
рівня. Певно, їм найбільш об-
разливим є падіння престижу 
юридичної професії із-за своїх 
недолугих колег – власників 
дипломів мало кому відомих 
навчальних закладів, володіль-
ців високих посад та титулів, 
продуцентів численних нісеніт-
ниць у процесуальних докумен-
тах, усних виступах, інтерв’ю, 
законопроектах. Тому дослі-
дження проблеми юридичного 
невігластва серед вітчизняних 
правників видається і нагаль-
ним, і таким, що сприятиме 
більш-менш чіткому поділу на 
Юристів та «юристів».

Оцінка «ходіння  
по пішохідних переходах»  

як яскравий приклад 
злочинного невігластва

Значення юридичного невіг-
ластва продемонструю лише на 
одному прикладі, який, проте, 
стосується чи не кожного. Мова 
йде про оцінку поширеного спо-
собу вираження своєї позиції, 
примусу держави чи її органів 
до вчинення певних дій шляхом 
ходіння по пішохідних перехо-
дах та блокування руху. У та-
кий спосіб привертається увага 
до необхідності вирішення пев-
них проблем, органи влади чи 
громадського самоврядування, 
господарюючі суб’єкти приму-

шуються до вчинення тих чи ін-
ших дій, вигідних «ходунам». 
Чи не щодня надходять пові-
домлення про те, що оголошена 
погроза перекриття чи відбуло-
ся фактичне перекриття руху 
міжнародними автомобільними 
трасами, місцевими шляхами, 
вулицями міст і сіл шахтарями, 
яким своєчасно не видали заро-
бітну плату, вчителями, школи 
яких підпадають під об’єднан-
ня, жертвами недобросовісних 
за будівельників, а то й поруш-
никами митних правил, неза-
конними видобувачами бурш-
тину. Не вдавалися досі до та-
ких акцій хіба що продавці нар-
котиків… Очевидно, що нерідко 
невдоволення людей справді 
обґрунтоване і вони вдаються до 
вказаних заходів з відчаю. Але 
чи повинні страждати від цьо-
го зовсім сторонні громадяни, 
юридичні особи, державні орга-
ни, які користуються шляхами 
загального користування?

В Україні існує ілюзія, що 
такі діяння є правомірними, та 
за них не передбачена кримі-
нальна відповідальність. 

Аргументи організаторів та  
учасників перекриття руху 
шляхом ходіння по пішохідних 
переходах зазвичай полягають 
у тому, що пішоходи мають пра-
во на перевагу під час переходу 
проїзної частини позначеними 
нерегульованими пішохідними 
переходами (п. 4.14 Правил до-
рожнього руху, затверджених 
постановою Кабінету Міністрів  
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№ 1306 (з наступними зміна-
ми), далі – Правила). Більш 
«просунуті» посилаються ще й 
на ст. 23 Конституції України, 
яка декларує право на вільне 
вираження своїх поглядів.

Правоохоронні органи Украї-
ни всіх видів та рівнів, внаслідок 
вже відзначеного дрімучого юри-
дичного невігластва, не здатні 
дати адекватну правову оцінку 
вказаним діям, очевидно пого-
джуючись з наведеними розуму-
ваннями людей, які зганьбили 
поняття «активіст». Більш того, 
їх керівники чи то особисто, чи 
через свої прес-служби хизують-
ся тим, що ніби-то забезпечили 
охорону громадського порядку 
на таких акціях, оскільки спри-
яли у перекритті руху, напра-
вили транспортні потоки обхід-
ними шляхами. І жодного разу 
не доводилося чути про при-
тягнення до відповідальності 
учасників перекриття руху, яке 
відбувалося шляхом ходіння по 
пішохідних переходах.

Разом із тим, звернення до 
нормативно-правових актів, які 
мають бути загальновідомими 
показує, що ситуація з перекри-
ванням доріг має оцінювати-
ся зовсім не так, як це роблять 
самі «ходуни» та поліцейські 
начальники, які їм потурають. 
Адже:

– Правила передбачають, що 
учасники дорожнього руху по-
винні бути взаємно ввічливими 
(п. 1.3), не повинні створювати 

перешкоду для руху (п. 1.5). 
Снування взад-вперед по пі-
шохідних переходах з метою 
перекриття руху не за самої 
бурхливої фантазії неможливо 
віднести до виявів увічливості 
щодо інших учасників руху, які 
рухаються шляхами;

– частина 2 ст. 17 Закону 
України від 30 червня 1993 
року № 3353-XII «Про дорож-
ній рух» вказує, що пішохід зо-
бов’язаний не затримуватися і 
не зупинятися без необхідності 
на проїзній частині автомобіль-
ної дороги, вулиці і залізнично-
му переїзді. Очевидно, блоку-
вання руху проїзною частиною 
не виступає необхідністю, про 
яку вказує закон;

– згідно з підпунктом «г» 
п. 4.14 Правил вказаною не-
обхідністю є лише забезпечен-
ня безпеки дорожнього руху. 
Отже, пішохід може зупинити-
ся на проїзній частині, включа-
ючи і пішохідний перехід, лише 
для того, щоб пропустити тран-
спортний засіб, але не для того, 
щоб перешкодити його руху;

– ст. 36 Закону України 8 ве-
ресня 2005 року N 2862-IV «Про 
автомобільні дороги» встанов-
лює, що порядок використання 
автомобільних доріг загального 
призначення для масових захо-
дів визначають місцеві органи 
виконавчої влади та органи міс-
цевого самоврядування за по-
годженням із відповідним під-
розділом національної поліції, 
а доріг державного значення – 
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також із відповідним централь-
ним органом виконавчої влади. 
Чи можна допустити, що орга-
ни влади чи місцевого самовря-
дування погодять місцем масо-
вого заходу пішохідний перехід 
з метою перекрити рух?

Також важливо мати на увазі 
таке:

– поняття «дорожній рух» 
взагалі не охоплює вказане хо-
діння по пішохідних переходах, 
неодноразове безперервне пе-
ретинання шляхів сполучення 
в туди-назад. Особа, яка здій- 
снює такі дії не відноситься до 
пішоходів, як учасників до-
рожнього руху. Адже дорожній  
рух – це переміщення транс- 
портних засобів чи людей з ме-
тою досягнення певного пунк-
ту, але не демонстрування своїх 
поглядів, не привернення уваги 
до існуючих проблем;

– вчинення ззовні законних 
дій (як то перехід дороги по 
пішохідному переходу), абсо-
лютно не означає, що вони не 
можуть бути протиправними з 
урахуванням часу, місця, об-
становки, мети та мотивів їх 
вчинення. Відтак, мета припи-
нити дорожній рух кардиналь-
но змінює оцінку таких ніби то 
законних дій.

– загальновизнаним та аксіо- 
матичним є положення, згідно 
яких права однієї особи закін-
чуються там, де починаються 
права інших людей, а реалізація 
своїх прав не повинна шкодити 
правам та інтересам інших осіб. 

Відтак, межею права на вира-
ження поглядів є право всіх ін-
ших на свободу пересування та 
використання доріг. Це чітко та 
однозначно закріплено в ст. 23 
Конституції України та ч. 2 
ст. 11 Конвенції про захист прав 
людини та основоположних сво-
бод. Відповідно, блокування за-
гальнодоступних доріг у жодно-
му разі не може бути оцінене як 
реалізація своїх прав.

Кожна із наведених обста-
вин зокрема, а, тим більше 
всі вони в сукупності, свідчить 
про протиправний характер дій 
осіб, які перекривають дороги 
шляхом ходіння по пішохід-
них переходах. Такі дії можуть 
виступати способом вчинення 
цілої низки злочинів, зокрема: 
перешкоджання законній ді-
яльності Збройних Сил України 
та інших військових формувань 
(ст. 114-1 КК), терористичного  
акту (ст. 258 КК), блокуван-
ня транспортних комунікацій 
(ст. 279 КК), групового пору-
шення громадського порядку 
(ст. 293 КК), хуліганства (ст. 296 
КК), самоправства (ст. 356 КК). 

Не вдаючись у характеристи-
ку умов відповідальності за 
кожен із вказаних злочинів, 
вчинений шляхом ходіння по 
пішохідних переходах, не зу-
пиняючись на розмежуванні їх 
складів, не вирішуючи питання 
конкуренції між статтями КК, 
які передбачають відповідні кри-
мінально-правові норми, відзна-
чу, що переважна більшість вже 
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9 вчинених або анонсованих ви-
падків перекриття доріг станов-
лять собою терористичні акти.

Для обґрунтування висуну-
тої тези потрібно, насамперед, 
встановити обов’язкові ознаки 
складу злочину «Терористич-
ний акт». Обмежуся тими з них, 
які прямо вказані у диспозиції 
ч. 1 ст. 258 КК, тобто, конститу-
тивними. При цьому з усіх на-
ведених у диспозиції вказаної 
статті альтернативних ознак 
складу цього злочину «Терорис-
тичний акт» виокремлю ті, які 
відповідають типовим ситуаці-
ям, характерним для «ходіння 
по пішохідних переходах»:

Стаття 258. Терористичний 
акт

1. Терористичний акт, тобто 
застосування зброї, вчинення 
вибуху, підпалу чи інших дій, 
які створювали небезпеку для 
життя чи здоров’я людини або 
заподіяння значної майнової 
шкоди чи настання інших тяж-
ких наслідків, якщо такі дії 
були вчинені з метою порушен-
ня громадської безпеки, заля-
кування населення, провокації 
воєнного конфлікту, міжнарод-
ного ускладнення, або з метою 
впливу на прийняття рішень чи 
вчинення або невчинення дій 
органами державної влади чи 
органами місцевого самовря-
дування, службовими особами 
цих органів, об’єднаннями гро-
мадян, юридичними особами, 
або привернення уваги громад-

ськості до певних політичних, 
релігійних чи інших поглядів 
винного (терориста), а також 
погроза вчинення зазначених 
дій з тією самою метою.

Видається очевидним, що всі 
прямо передбачені в КК ознаки 
терористичного акту наявні при 
більшості випадків перекриття 
руху шляхом ходіння по пішо-
хідних переходах. Адже:

– у ч. 1 ст. 258 КК дії, в яких 
може полягати терористич-
ний акт, перелічені не вичерп-
но. Об’єктивна сторона цього 
злочину охоплює і «інші дії», 
коло яких не визначене та які 
можуть мати самий різний зов-
нішній вияв. Наявність прямої 
вказівки на кілька можливих 
дій (способів), якими вчиняєть-
ся терористичний акт – застосу-
вання зброї, вчинення вибуху, 
підпалу – аж ніяк не означає, 
що «інші дії» мають бути не-
одмінно вчинені із застосуван-
ням небезпечних предметів чи 
речовин, вилучених із цивіль-
ного обігу, полягати тільки в 
активній поведінці тощо. Клю-
човим для встановлення змісту 
поняття «інших дій» є їх здат-
ність заподіяти шкоду, вказа-
ну (знову ж таки не вичерпно) 
в ч. 1 ст. 258 КК. Не викликає 
сумніву, що перекриття руху на 
дорогах та вулицях будь-яким 
способом, в тому числі і шляхом 
створення «живих перешкод» 
таку шкоду заподіяти може;

– перекриття руху спосо-
бом «ходіння по пішохідних 
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переходах» створює небезпе-
ку заподіяння майнової шкоди 
чи настання інших негативних 
наслідків. Чи породжують такі 
дії загрозу саме значної май-
нової шкоди або ж можливість 
настання інших наслідків, які 
є тяжкими, має визначатися з 
урахуванням конкретних обста-
вин справи. Важливо при цьо-
му враховувати вид дороги чи 
вулиці та інтенсивність руху, 
число людей, які внаслідок пе-
рекриття руху стали потерпіли-
ми від таких дій та характер і 
розмір завданої для них шкоди, 
кількість транспортних засобів, 
які не змогли продовжити рух, 
затрати на організацію руху 
альтернативними маршрутами, 
витрати на розблокування руху 
(включаючи людські і матері-
альні ресурси правозастосовних 
органів) тощо;

– мета терористичного акту, 
вказана у ч.1 ст.258 КК, ідеаль-
но співпадає з тою, яку ставлять 
та зазвичай публічно проголо-
шують організатори та учасни-
ки «ходіння по пішохідних пе-
реходах».

Таким чином, у типових діях 
учасників вказаних акцій є всі 
конститутивні ознаки злочину 
«Терористичний акт», встанов-
лення інших обов’язкових оз-
нак (наявність яких випливає 
з положень Загальної частини 
КК – порушення відповідного 
об’єкта, досягнення віку, з яко-
го може наставати відповідаль-
ність за цей злочин та осудно-

сті, наявність ознак вини), не 
повинно складати жодних труд-
нощів.

Пояснення ж учасників на 
кшталт: «Я не подумав (не по-
думала) про шкоду учасникам 
руху, іншим непричетним осо-
бам», «Я вважав (вважала), що 
так можна», «Я вважаю, що спо-
сіб протесту обумовлений причи-
нами» – за великим рахунком, 
не варті заперечень. Хоча мож-
на і пояснити співвідношення 
індивідуального чи групового 
егоїзму та суспільних інтересів 
щодо використання шляхів за-
гального користування. Так чи 
інакше, справжнє чи вдаване 
невігластво учасників, а надто 
організаторів, такого роду «ак-
тів громадянської непокори» 
не повинно оцінюватися як ви-
бачальне, а їх дії – залишатися 
непокараними.

Так само, не повинні залиша-
тися безкарними дії працівни-
ків поліції та інших правоохо-
ронних органів, які потурають 
таким правопорушення. Для 
повідомлень про «ходіння на пі-
шохідних переходах» характер-
ним є такі повідомлення: «Полі-
цейські вжили необхідні заходи 
для недопущення порушення 
публічного порядку та безпеки, 
а також забезпечили дорожній 
рух в об’їзд»1. Тобто, поліцей-
ські стояли поряд із правопо-
рушниками і нічого не робили 

1 Див. наприклад: https://tsn.ua/ukrayina/
vchiteli-zablokuvali-dorogi-v-pervomaysku-
cherez-zakrittya-dvoh-shkil-1403961.html
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для встановлення осіб винних, 
ні для негайного припинення 
злочину усіма засобами, які 
відповідали б його небезпеці та 
тяжкості, кількості учасників, 
ступеню порушення прав учас-
ників руху. Це також викли-
кане невіглаством як рядових 
працівників правоохоронних 
органів, так і ще більше – їх ке-
рівників. І таке невігластво та-
кож не є вибачальним. 

Перелік прикладів того, що 
професор М. І. Бажанов називав 
«дрімучим юридичним невігла-
ством» можна продовжувати і 
продовжувати. І будь-які нама-
гання проведення правової ре-
форми будуть марними, поки в 

Україні не запанує культ знань 
(в тому числі і юридичних), а ще 
давньоримська теза «ignoratio 
juris semper nocet» (незнання пра-
ва самому собі шкодить) не стане 
реально відчуватися кожним.

Висновки
Проблема злочинного невіг-

ластва має безліч аспектів. Але, 
всі вони стосуються давно відо-
мих у теорії кримінального пра-
ва положень. Чи не все вислов-
лене зводиться до простих тез:

– не берись за те, чого не вмієш 
робити;

– якщо приступив до діяль-
ності, де твоє незнання зашко-
дить іншим – будь готовий до 
відповідальності та понеси її.
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Abstract
The problem of providing criminal law protection to the activities of international 

courts is topical in Ukraine. There is only one article (section XVIII of the Special Part 
of the Criminal Code of Ukraine), that established criminal liability for non-compliance 
with decisions and judgements of the European Court of Human Rights by the official 
person (Article 382 of the Criminal Code of Ukraine). The establishment of criminal lia-
bility only for the non-compliance with decisions by this International (European) Court 
is explained by the systemic problem that has arisen in Ukraine in this area.

The problems of recognition and enforcement of the decision of the International 
Commercial Arbitration Court in Ukraine and other countries are  pushed our country 
to revise not only the existing civil and civil procedural legislation, but also the crim-
inal one, especially concerning the establishment of criminal liability for committing 
crimes against justice (incl. International Justice). This approach will encourage of-
ficials and others to comply with the decisions of such courts, and persons involved 
in such proceedings to carry out their procedural duties. There is a trend forming 
in Ukraine to provide criminal justice protection of international courts decisions, 
which must be supported in order to fulfill Ukraine’s international legal obligations.

Key words. International Commercial Arbitration Court, award, criminal law 
measure, protection, crimes against justice, civil procedure.
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Проблема забезпечення кри-
мінально-правового захисту ді-
яльності міжнародних судів на 
сьогодні є актуальною та такою, 
що потребує вирішення в Украї-
ні. Тільки в одній статті розділу 
XVIII Особливої частини Кримі-
нального кодексу України (далі –  
КК України) встановлено кри-
мінальну відповідальність за 
умисне невиконання службовою 
особою рішення Європейського 
суду з прав людини (ст. 382 КК 
України). Встановлення кримі-
нальної відповідальності тіль-
ки за невиконання рішень цим 
судом із міжнародним (євро-
пейським) статусом пояснюєть-
ся системеною проблемою, яка 
сформувалася в Україні в цій 
сфері1.

Останнім часом здійснюють-
ся спроби імплементації Рим-
ського статуту Міжнародного 
кримінального суду2, що має 
призвести не тільки до приве-
дення у відповідність Загальної 
та Особливої частини КК Укра-
їни3 та процесуального законо-
1 Див.: Студенніков С. Україна в боргах: 
чому невиконання судових рішень зали-
шається системною проблемою / Судебно- 
юридическая газета. URL: https://sud.ua/ru/
news/publication/134362-ukrayina-v-borgakh-
chomu-nevikonannya-sudovikh-rishen-
zalishayetsya-sistemnoyu-problemoyu
2  Official site of International Criminal Court. 
URL: https://www.icc-cpi.int/resource-library/
documents/rs-eng.pdf 
3 Див., наприклад, проект Закону України 
«Про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо імплементації норм між-
народного кримінального та гуманітарного 
права» (реєстр. № 2689).

давства4, але й до забезпечен-
ня захисту їх діяльності за КК 
України. Слід відзначити, що 
Міжнародний кримінальний 
суд протягом останніх років 
вже здійснює попереднє роз-
слідування щодо подій на Май-
дані Незалежності, в Криму та 
на Сході України, а Україна в 
цій частині визнала його юрис-
дикцію5. Разом із цим його ді-
яльність не забезпечена кримі-
нально-правовими засобами. На 
прикладі Карних кодексів Іта-
лії та Іспанії можна віднайти ва-
ріанти забезпечення його діяль-
ності в Україні. Так, КК Італії 
включає ст. 371b та ст. 374b, що 
передбачають відповідальність 
за неправдиві заяви в Міжна-
родному кримінальному суді, а 
в КК Іспанії передбачена окре-
ма Глава ІХ «Правопорушення 
проти відправлення правосуд-
дя Міжнародним кримінальним 
судом» Титулу ХХ, в який вхо-
дить стаття 471b, що складається  

4 Особливо щодо визначення злочинів ге-
ноциду, злочинів проти людяності, воєнних 
злочинів та злочинів агресії, встановлення 
покарання за їх вчинення, а також процедур 
взаємодії національних органів криміналь-
ної юстиції із Міжнародним кримінальним 
судом.
5  4 лютого 2015 р. Верховна Рада України 
ухвалила постанову (№ 145-VIII) у формі 
Заяви «Про визнання Україною юрисдик-
ції Міжнародного кримінального суду щодо 
скоєння злочинів проти людяності та воєн-
них злочинів вищими посадовими особами 
Російської Федерації та керівниками теро-
ристичних організацій «ДНР» та «ЛНР», які 
призвели до особливо тяжких наслідків та 
масового вбивства українських громадян».
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фальсифікація доказів, пере-
шкоджання правосуддю та ко-
рупційні посягання.

Можна прогнозувати форму-
вання подібної проблеми в Укра-
їні щодо визнання та виконання 
рішень, а також забезпечення 
захисту Міжнародного комер-
ційного арбітражу. Визнання 
і виконання рішень міжнарод-
ного комерційного арбітражу є 
важливою проблемою у арбіт-
ражному механізмі врегулюван-
ня спорів, яка регламентується 
багатосторонніми конвенціями, 
двосторонніми договорами та 
національним законодавством. 
Нью-Йоркська Конвенція про 
визнання та виконання іно-
земних арбітражних рішень 
1958 р. є найбільш глобаль-
ним і найуспішнішим правовим 
інструментом. 

Нью-Йоркська Конвенція про 
визнання та виконання інозем-
них арбітражних рішень 1958 р. 
обмежує сферу юридичного захи-
сту арбітражних рішень, оскіль-
ки залишає на розгляд державно-
го суду визнання і приведення їх 
до виконання, а державні суди 
при розгляді клопотань про ви-
знання та виконання арбітраж-
них рішень наділені правом 
відмовити у такому  визнан-
ні. У цьому аспекті при вирі-
шенні цих питань може виник-
нути проблема співвідношення 
Нью-Йоркської Конвенції про 
визнання та виконання інозем-
них арбітражних рішень 1958 р. 

та внутрішнього законодавства 
країн, у яких відповідне рішен-
ня має  виконуватися. 

Міжнародно-правове регулю-
вання визнання та виконання 
арбітражних рішень спочатку 
мало створити режим імпера-
тивного обов’язку держав вико-
нувати арбітражні рішення, які 
були винесені на їх території. 
Цей обов’язок було закріпле-
но в ст. 3 Женевського Протоко-
лу про арбітражні застереження 
1923 р.1 . Пізніше, в Женевській 
Конвенції про приведення у ви-
конання іноземних арбітражних 
рішень 1927 р. держави-учасни-
ці взяли на себе зобов’язання по 
виконанню на своїй території ар-
бітражних рішень, які були ви-
несені на території інших країн- 
учасниць Конвенції і на підста-
ві арбітражних угод, які підпа-
дали під дію Женевського Про-
токолу 1923 р.2  

Отже, механізми визнання та 
виконання  іноземних та внут- 
рішніх арбітражних рішень 
складалися поступово. Але ні 
Нью-Йоркська конвенція про ви-
знання та виконання іноземних 
арбітражних рішень 1958 р., ні 
будь-які міжнародні конвенції  

1 Protocol on arbitration clauses signed at a 
meeting of the assembly of the league of na-
tions held on the twenty-fourth day of Septem-
ber, nineteen hundred and twenty-three. URL:  
http://interarb.com/vl/g_pr1923
2 Convention on the Execution of Foreign Ar-
bitral Awards, done in Geneva, 26 September 
1927. United Nations Organisation. URL : htt-
ps://goo.gl/9jRfYR.
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з питань міжнародного комер-
ційного арбітражу не містять 
дефініції “внутрішнього” арбіт-
ражного рішення та яких-не-
будь рекомендацій з питання 
про те, якими критеріями слід 
користуватися при такій квалі-
фікації арбітражного рішення.

Сфера застосування Нью- 
Йоркської Конвенції про ви-
знання та виконання іноземних 
арбітражних рішень 1958 р. ви-
значена надзвичайно широко, 
оскільки відповідно до п. 1 ст. I 
Конвенції повинні визнаватися 
і виконуватися будь-які арбіт-
ражні рішення, винесені за ме-
жами території держави, в якій 
вимагається таке визнання і 
виконання. 

При підготовці тексту Нью- 
Йоркської Конвенції про ви-
знання та виконання іноземних 
арбітражних рішень 1958 р. 
були відхилені пропозиції, спря-
мовані на звуження сфери за-
стосування Конвенції, з тих 
причин, що спори, які переда-
ні на розгляд до арбітражу, ма-
ють бути обов’язково включати 
іноземні елементи. Тим самим, 
країни – учасниці Конвенції до-
бровільно погодилися з можли-
вістю обмеження повноважень 
їх національних судів по роз-
гляду значної частини спорів, 
які можуть бути пов’язані з ді-
яльністю громадян і комерцій-
них підприємств, що мають тіс-
ний зв’язок з їх територією. 

Міжнародний комерційний 
арбітраж ухвалює різні рішен-

ня, тому у контексті їх визнан-
ня та виконання має значення 
питання законодавчого і науко-
вого тлумачення “арбітражного 
рішення”. Стаття I (2) Нью-Йорк-
ської конвенції 1958 р. не має 
чітко визначеного терміну «ар-
бітражне рішення». Так, у цій 
статті визначається, що термін 
«арбітражні рішення» вклю-
чає не тільки арбітражні рішен-
ня, винесені арбітрами, при-
значеними по кожній окремій 
справі, але також і арбітраж-
ні рішення, винесені постійни-
ми арбітражними органами, до 
яких сторони звернулися. Де-
які національні законодавства 
просто відтворюють визначення 
«арбітражного рішення», яке 
міститься в самій Нью-Йорк-
ській конвенції. Так, відбува-
ється, наприклад, в Австралії 
(Закон про міжнародний арбіт-
раж, розділ 3 (1) та Сінгапурі 
(Закон про міжнародний арбіт-
раж, розділ 27 (1)).

Значна кількість країн у сві-
товому законодавстві (Австрія, 
Бразилія, Канада, Франція, Ін-
дія, Корея, Макао, Нідерланди, 
Норвегія, Парагвай, Перу, Ве-
лика Британія, США, Уругвай, 
Венесуела та В’єтнам) не перед-
бачає жодного визначення по-
няття «арбітражного рішення». 

У цих країнах зазвичай суда-
ми чи науковцями дається певне 
тлумачення цього терміну. На-
приклад, Верховний Суд Фран-
ції дає наступне тлумачення ар-
бітражного рішення: «рішення,  
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9 прийняті арбітрами, які оста-
точно вирішують весь або части-
ну спору по суті або процесуаль-
ному питанню, яке призводить 
до припинення судового розгля-
ду». З огляду на колізійний ме-
тод тлумачення норм у питан-
нях міжнародного арбітражу 
Верховний Суд Франції вважав, 
що жоден конкретний закон не 
повинен застосовуватися для 
визначення того, чи є рішен-
ня рішенням, і прийняв суттєве 
визначення, не посилаючись на 
будь-яке інше національне за-
конодавство. Це узгоджується  
і доповнюється принципом 
французької прецедентної прак-
тики про те, що «арбітраж-
не рішення, яке не пов’язане з 
жодною національною судовою 
системою», є «міжнародним су-
довим рішенням» 1. 

У деяких країнах, у законо-
давстві зазначається, що арбіт-
ражне рішення повинно бути 
«за змістом». Наприклад, у на-
ціональному законодавстві Пор-
тугалії та Венесуели2. В зако-
нодавстві інших країн, таких 
як Швеція та Тайвань, перед-

1 Cass Civ 1, June 29 2007, Société PT Putrab-
ali Adyamulia v Société Rena Holding and So-
ciété Mnogutia Est Epices, [2007] Rev Arb 507.
2 Portuguese Voluntary Arbitration Law 2011. 
URL: https://www.international-arbitration-at-
torney.com/wp-content/uploads/2013/07/Por-
tugal-Arbitration-Law.pdf;  Arbitraje y Otros 
Procedimientos Alternativos de Solución de 
Controversias Comerciales. URL: https://www.
international-arbitration-attorney.com/wp-con-
tent/uploads/2013/07/Venezuela-Arbitration-
Law.pdf

бачається що для визначен-
ня саме арбітражного рішення 
воно повинно бути «остаточним 
і обов’язковим»3. 

У цьому відношенні звертає 
на себе увагу розділ 27 Закону 
Швеції «Про арбітраж», який 
надає три види арбітражних  рі-
шень: (1) рішення зі спору, пе-
реданих арбітрам, (2) рішення 
про припинення арбітражно-
го провадження без вирішення 
спору, і (3) затвердження ми-
рової угоди. Будь-яке інше рі-
шення  міжнародного комер-
ційного арбітражу має лише 
форму «рішення», яке не є рі-
шенням в розумінні національ-
ного законодавства4.

Для кваліфікації рішень між-
народного комерційного арбі- 
тражу як «іноземних» чи «внут- 
рішніх» необхідно виокремлю- 
вати два критерія: 1) ухвалення 
рішення міжнародного комер-
ційного арбітражу на терито-
рії іншої держави; 2) віднесення 
рішення міжнародного комер-
ційного арбітражу до сфери дії 
Нью-Йоркської Конвенції про 
визнання та виконання інозем-
них арбітражних рішень 1958 р.

Кваліфікація рішення між-
народного комерційного арбіт-
ражу як іноземного, виходячи  

3 The Republic of China Arbitration Law. URL: 
https://www.international-arbitration-attorney.
com/wp-content/uploads/2013/07/Taiwan-Ar-
bitration-Law.pdf
4  The Swedish Arbitration Act (SFS 1999:116). 
URL: https://sccinstitute.com/media/37089/
the-swedish-arbitration-act.pdf
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з його ухвалення на території 
іншої держави не викликає осо-
бливих труднощів. Що ж сто-
сується віднесення рішення 
міжнародного комерційного ар-
бітражу до сфери дії Нью-Йорк-
ської Конвенції про визнання та 
виконання іноземних арбітраж-
них рішень 1958 р., то це більш 
складне питання. 

Деякі країни зробили спро-
бу чіткіше розмежувати сферу 
застосування Нью-Йоркської 
Конвенції 1958 р. і внутріш-
нього національного законодав-
ства про арбітраж, спираючись 
на другий критерій щодо ухва-
лення рішення міжнародного 
комерційного арбітражу на те-
риторії іншої держави, сформу-
льований в ст. I (1) Нью-Йорк-
ської Конвенції 1958 р.

Так, наприклад, у США мав 
місце прецедент, коли американ-
ський суд визнав, що Нью-Йорк-
ська Конвенція 1958 р. підля- 
гає  застосуванню відносно спо-
ру між двома американськими 
компаніями (відносно контр-
акту про постачання устатку-
вання в Гвінею), рішення по 
якому повинно бути ухвалено 
міжнародний комерційним ар-
бітражем в Женеві. При цьо-
му суд послався не на той факт, 
що арбітражне рішення підпа-
дає під дію Конвенції внаслідок 
того, що воно виноситься іно-
земним (в даному випадку – не- 
американським) арбітражем, а 
на вказаний американський За-
кон, що вимагає наявності «ро-

зумного зв’язку з іноземними 
державами».1

Відомий також схожий пре-
цедент, коли італійський суд 
виконав арбітражне рішення у 
справі між двома італійськими 
фірмами, що було ухвалене у Ні-
меччині, пославшись на те, що 
таке рішення є іноземним і, як 
наслідок, предметом виконання 
відповідно до першого критерію 
п. 1 ст. I Нью-Йоркської Кон-
венції. Цей прецедент був дуже 
резонансним у зв’язку з тим, що 
італійський суд визнав поло-
ження ст. ст. 2 і 800 Цивільно-
го процесуального кодексу Іта-
лії, якими заборонялося угода 
про передачу спорів між італій-
ськими фірмами на розгляд іно-
земних арбітражів, що не під-
лягають застосуванню як такі, 
що суперечать Нью-Йоркській 
Конвенції 1958 р.2 Як бачимо, 
якщо в США теоретично мож-
ливе незастосування Конвенції 
відносно іноземного арбітраж-
ного рішення, винесеного по 
спору між двома американськи-
ми компаніями і не пов’язано-
го з іноземними державами, то 
в Італії факт ухвалення арбіт-
ражного рішення поза терито-
рією цієї країни сам по собі став 
достатньою підставою для від-
несення такого рішення до сфе-
ри застосування Конвенції. 

1 van den Berg A. J. Yearbook Commercial Ar-
bitration 1978. Volume III, (ed) (1978). P.313.
2 Codice di procedura civile. URL: http:// www.
altalex.com/documents/news/2014/12/16/ 
disposizioni-generali-degli-organi-giudiziari
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9 Отже, на підставі вищеви-
кладеного аналізу критерій  роз-
межування арбітражних рі-
шень, виникає досить слушне 
питання про те, які особливості 
повинна мати арбітражне рішен-
ня відповідно до внутрішнього 
законодавства країни, щоб вва-
жатись «іноземним» і тому під-
падати під дію Нью-Йоркської 
Конвенції 1958 р.; чи має вва-
жатися арбітражне рішення 
яке ухвалене за кордоном та-
ким, щоб воно було кваліфіко-
вано як «іноземне», чи достат-
ньо, щоб арбітражне рішення 
мало якусь особливість, яку 
можна охарактеризувати як 
«іноземну». 

Стаття I (1) Нью-Йоркської 
Конвенції 1958 р., як зазнача-
лось, містить дві ознаки визна-
чення іноземного арбітражного 
рішення. Перше визначення –  
це рішення, ухвалене на терито-
рії держави іншої, ніж держа-
ва, де порушене клопотання про 
визнання і приведення у вико-
нання таких рішень. Відповід-
но, таке визначення застосову-
ється до арбітражних рішень, 
які ухвалені у будь-якій іншій 
державі. 

Однак держава, ставши учас-
ницею Конвенції, може обме-
жити цю сферу застосування, 
використовуючи застереження 
статті I (3) Нью-Йоркської Кон-
венції 1958 р., у відповідності 
до якої будь-яка держава може 
на основі взаємності заявити, 
що вона буде застосовувати цю 

Конвенцію до визнання і при-
ведення у виконання арбітраж-
них рішень, винесених тільки 
на території іншої Договірної 
Держави. Вона може також за-
явити, що вона застосовувати-
ме цю Конвенцію тільки щодо 
спорів, що виникають з договір-
них чи інших правовідносин, 
які вважаються торговими за 
національною закону держави, 
яка робить таку заяву (так зва-
не «резервування взаємності»). 
Приблизно дві третини Дого-
вірних Держав використовують 
таке застереження.

Так, національні суди Дер-
жав-членів Нью-Йоркської Кон-
венції 1958 р. вважають, що коли 
Договірна держава застосовує 
«резервування взаємності», вона 
застосовуватиме Нью-Йоркську 
конвенцію 1958 р. лише до ар-
бітражних рішень, які ухвалені 
на території держави, яка є сто-
роною Конвенції1.

В даних випадках національ-
ні суди зазначають, що грома-
дянство сторін не має значення 
для встановлення «резервування  

1 Norsolor S.A. v. Pabalk Ticaret Limited Sir-
keti, Court of Appeal of Paris, France, 19 No-
vember 1982, I I0I92; Bundesgerichtshof 
[BGH], Germany, 14 April 1988, III ZR 
12/87; GSS Group Ltd. (Global Security Seals 
Group Ltd) v. National Port Authority, District 
Court, District of Columbia, United States of 
America, 25 May 2012, 680 F.3d 805; Ober-
landesgericht [OLG] Hamburg, Germany, 15 
April 1964, II Y.B. Com. Arb. 232 (1977); Yu-
kos Oil Co. v. Dardana Ltd., Court of Appeal, 
England and Wales, 18 April 2002, [2002] 
EWCA Civ 543.
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взаємності»1. Крім того важ-
ливим аспектом є те, що вза-
ємність існує між державою, де 
було ухвалено рішення, та дер-
жавою, де вимагається визнан-
ня та примусове виконання іно-
земного арбітражного рішення2. 
Наприклад, Апеляційний суд 
Люксембургу у справі Kersa 
Holding Company Luxembourg v. 
Infancourtage визнав, що якщо 
іноземне арбітражне рішення 
було ухвалено в Договірній кра-
їні, то не має значення що обидві 
сторони спори мали громадян-
ство держави, яка не є стороною 
Нью-Йоркської конвенції3.

В світовій судовій практи-
ці існує лише декілька випад-
ків, коли у визнанні та приму-
совому виконанні іноземного 
арбітражного рішення було від-
мовлено на підставі застережен-
ня про взаємність. Наприклад, 

1 Gas Authority of India Ltd. v. Spie Capag 
S.A. and others, High Court of Delhi, India, 
15 October 1993, Suit No. 1440, IA No. 5206; 
La Société Nationale Pour La Recherche, La 
Production, Le Transport, La Transformation 
et la Commercialisation Des Hydrocarbures 
v. Shaneen Natural Resources Company, Inc., 
District Court, Southern District of New York, 
United States of America, 15 November 1983, 
585 F. Supp. 57; Société Européenne d’Etudes 
et d’Entreprises (S.E.E.E.) v. République So-
cialiste Fédérale de Yougoslavie, Court of Ap-
peals of Rouen, France, 13 November 1984, 
982/82.
2 Oberlandesgericht [OLG] Hamm, Germany, 
6 July 1994, XXII Y.B. Com. Arb. 702 (1997).
3 Kersa Holding Company Luxembourg v. In-
fancourtage, Famajuk Investment and Isny, 
Court of Appeal of Luxembourg, Luxembourg, 
24 November 1993, XXI Y.B. Com. Arb. 617 
(1996).

у рішенні, ухваленому до того, 
як Швейцарія скасувала засте-
реження про взаємність у 1989 
році, Федеральний Суд Швей-
царії у справі Provenda S. A. v. 
Alimenta S. A.  постановив, що 
рішення, ухвалене в Лондоні, 
не може бути виконане відповід-
но до Нью-Йоркської Конвенції 
1958 р., оскільки на момент ух-
валення  рішення Велика Брита-
нія не була стороною Конвенції4.

Стаття I (1) передбачає не 
лише те, що вона застосовуєть-
ся до визнання та виконання 
арбітражного рішення, винесе-
ного в іншій державі. Друга оз-
нака визначення іноземного 
арбітражного рішення передба-
чає, що стаття I (1) Нью-Йорк-
ської Конвенції 1958 р.  застосо-
вується також до арбітражних 
рішень, які не відносяться до 
внутрішніх рішень в тій дер-
жаві, де порушене клопотання 
про їх визнання і приведення у 
виконання. Аналізуючи другу  
ознаку визначення іноземного 
арбітражного рішення можна 
зробити наступні висновки.

По-перше, вона є доповненням 
до першого визначення. Про це 
можна зробити висновок із слова 
«також» у статті I (1) Нью-Йорк-
ської Конвенції 1958 р. Іншими 
словами, якщо арбітражне рі-
шення ухвалено в іншій (Дого-
вірній) державі, Нью-Йоркська 
Конвенція 1958 р. застосовується 

4 Provenda S.A. v. Alimenta S.A. Switzerland, 
Federal Tribunal, Switzerland, 12 December 
1975, 101 Ia 521.
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згідно першого визначення.
По-друге, кваліфікація рі-

шення міжнародного комерцій-
ного арбітражу з огляду на те, 
що воно ухвалене в країні, де по-
рушене клопотання про його ви-
знання та виконання можливо 
за умови якщо воно не вважаєть-
ся внутрішнім.

По-третє, застосування стат-
ті I (1) Нью-Йоркської Конвен-
ції 1958 р. щодо визначення ар- 
бітражних рішень, які не від-
носяться до внутрішніх рішень 
в тій державі, де порушене кло-
потання про їх визнання і при-
ведення у виконання є дискре-
ційним. Про це можна зробити 
висновок із слова «вважається» 
у статті I (1) Нью-Йоркської 
Конвенції 1958 р. Суд може, 
але не зобов’язаний розгляда-
ти арбітражне рішення, вине-
сене в межах своєї юрисдикції, 
як недержавне та визначи-
ти, що воно підпадає під дію 
Конвенції.

На підставі наведеного арбіт-
ражне рішення, яке не є внутріш-
нім, а отже є за своєю природою 
«іноземним» може охоплювати 
три види рішень:

1) рішення, ухвалене в дер-
жаві правозастосування відпо-
відно до арбітражного законо-
давства іншої держави;

2) рішення, ухвалене дер-
жавою відповідно до арбітраж-
ного законодавства тієї держа-
ви, яке обирається іноземним 
елементом;

3) рішення, яке вважається 
«національним», оскільки воно 
не регулюється жодним арбіт-
ражним законом.

Що стосується рішень пер-
шого виду, то можна зробити 
висновок про те, що сторони 
можуть погодитись розглядати 
свій спір в міжнародному ко-
мерційному арбітражі в одній 
країні відповідно до арбітраж-
ного закону іншої країни. Але 
світова арбітражна практика 
показує, що таких домовлено-
стей сторони практично ніколи 
не досягали. 

Що стосується рішень друго-
го виду , то вони знаходять свої 
витоки із законодавства про ви-
конання арбітражних рішень 
в США. Так, у відповідності 
до рішення Апеляційного суду 
США у справі Бергесен проти 
Мюллера 1983 року суд надав 
дозвіл на примусове виконан-
ня рішення міжнародного ко-
мерційного арбітражу, яке ух-
валене в Нью-Йорку відповідно 
до закону Нью-Йорка між нор-
везькою та швейцарською сто-
ронами. Суд дійшов до виснов-
ку, що «арбітражне рішення» 
не розглядається як внутріш-
нє, визначаючи, що  арбітраж-
ні рішення, які підпадають під 
дію Нью-Йоркської конвенції 
1958 р. не тому, що ухвалені за 
кордоном, а тому, що ухвалені в 
законодавчих рамках іншої кра-
їни, наприклад, ухвалені відпо-
відно до іноземного закону або 
за участю сторін, які постійно 
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проживають або мають основне 
місце роботи за межами терито-
рії ухвалення рішення. Свій ви-
сновок Суд зробив на підставі 
розділу 202 Федерального зако-
ну «Про арбітраж США», який 
дає визначення арбітражного 
рішення, яке не підпадають під 
дію Нью-Йоркській конвенції 
1958 р.: вважається, що таке 
арбітражне рішення не під-
падає під дію Нью-Йоркській 
конвенції 1958 р., якщо ці від-
носини не мають якихось ін-
ших розумних стосунків з од-
нією або кількома іноземними 
державами.

Що стосується рішень тре-
тього виду, то слід зауважити, 
що у разі примусового виконан-
ня «національного» арбітраж-
ного рішення у відповідності до   
Нью-Йоркської конвенції 1958 р., 
не має значення місце, де це рі-
шення було ухвалено. Супереч- 
ливим вважається твердження 
про те, чи є «денаціоналізований» 
арбітраж і отримане в результа-
ті «національне» арбітражне рі-
шення  юридичною реальністю, і 
якщо так, то чи можна застосову-
вати до них Нью-Йоркську кон-
венцію 1958 р.1

Отже, аналізуючи «іноземне» 
арбітражне рішення можна зро-
бити висновок про те, що норма-

1 van den Berg A. J. The New York Conven-
tion of 1958: An Overview. Enforcement of Ar-
bitration Agreements and International Arbitral 
Awards – The New York Convention Practice, 
E. Gaillard and D. Di Pietro eds., Cameron 
May, 39 (2008).

тивне регулювання даної дефі-
ніції та практика її застосування 
не дають можливість прийти до 
єдиного правозастосовного ро-
зуміння. Причинами такого є 
прийняття Державами-членами  
Нью-Йоркської конвенції 1958 р. 
свого внутрішнього законодав-
ства, яке регулює питання прий- 
няття до свого провадження 
справ та відповідно питання ви-
знання та виконання арбітраж-
них рішень як на території краї-
ни, де відбувався розгляд справи 
так і за її межами.

Дещо в іншій площині знахо-
диться питання щодо «внутріш-
нього» арбітражного рішення  
і відмови у визнанні та приму-
совому виконанні іноземних ар-
бітражних рішень.

Слід відмітити, що ні Нью- 
Йоркська Конвенція про ви-
знання та виконання інозем- 
них арбітражних рішень 1958 р., 
ні будь-які міжнародні кон-
венції з питань МКА не міс-
тять дефініції «внутрішньо-
го» арбітражного рішення та 
яких-небудь рекомендацій з пи-
тання про те, якими критерія-
ми слід користуватися при та-
кій кваліфікації арбітражного 
рішення. 

Законом «Про арбітраж» 
1975 р. в Англії було введено 
поняття «внутрішнє (domestic) 
арбітражне рішення», як ар-
бітражне рішення, ухвалене 
на підставі внутрішньої  арбіт-
ражної угоди в повній відповід-
ності з другим критерієм п. 1 
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9 ст. I Нью-Йоркської Конвен-
ції1. У наступному в ході під-
готовки Закону Великої Бри-
танії «Про арбітраж» 1996 р., 
що діє на території Англії з 
певними умовами – і в Північ-
ній Ірландії і Уельсу, також 
була зроблена спроба сформу-
лювати дефініцію «внутріш-
нього» арбітражного рішення. 
Згідно ст. 85 цього Закону ар-
бітражне рішення визнається 
«внутрішнім» при дотриман-
ні двох умов : а) його сторони 
є підданими або резидентами 
Великої Британії або юридич-
ними особами, інкорпоровани-
ми в Великій Британії або чиї 
органи управління знаходять-
ся в Великої Британії; б) міс-
цем арбітражу є Велика Бри-
танія2. При цьому дефініція 
внутрішнього арбітражного рі- 
шення включена до розділу 
цього Закону, який присвя-
чений виключно внутрішньо-
му арбітражу. Більше того, ст. 
ст.  85 - 87 Закону Великої Бри-
танії «Про арбітраж» 1996 р. 
так і не набули чинності, 
оскільки вказана дефініція 
«внутрішнього» арбітражного 
рішення була визнана такою, 
що суперечить законодавству 
Європейського Союзу з огляду 
на те, що згідно цієї дефініції 
проводиться межа між рези-

1 Arbitration Act 1975. URL: http://www.
legis la t ion.gov.uk/ukpga/1975/3/pdfs /
ukpga_19750003_en.pdf
2 Arbitration Act 1996. URL: http://www.legis-
lation.gov.uk/ukpga/1996/23/data.pdf

дентами Англії і резидентами 
інших країн3.

Слід зазначити, що в різних 
країнах арбітражні рішення 
кваліфікуються як «внутріш-
ні» (згідно п. 1 ст. I Нью-Йорк-
ської Конвенції 1958 р.) по-різ-
ному. Наприклад, цивільний 
процесуальний кодекс Німеч-
чини передбачає, що рішення 
арбітражу, винесене на її тери-
торії, не розглядатиметься як 
внутрішнє, якщо сторони під-
порядкували арбітраж інозем-
ному праву (ст. 1051 Цивіль-
ного процесуального кодексу 
Німеччини) 4. 

Крім того, цивільне проце-
суальне законодавство України 
також не містить визначення 
«внутрішнього» арбітражного  
рішення, але у відповідності до 
ч. 1 ст. 482 ЦПК України зазна-
чається, що надання дозволу 
на виконання рішення міжна-
родного комерційного арбітра-
жу, якщо місце арбітражу зна-
ходиться на території України, 
здійснюється судом у поряд-
ку, встановленому цією главою,  
з особливостями, передбачени-
ми цією статтею. Таким чином 
в Україні фактично ототожню-
ється поняття «внутрішнього» 
і «іноземного» арбітражного 
рішення.

3 The Arbitration Act 1996 (Great Britain). 
URL: http://www.nadr.co.uk/articles/pub-
lished/arbitration/ArbitrationAct1996.pdf
4 German Civil Code – Bürgerliches Gesetzbu-
ch. URL: http://www.iuscomp.org/ gla/statutes/
BGB.htm.
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Наведені проблеми визнання 
та виконання рішення Міжна-
родного комерційного арбітра-
жу в Україні та інших держа-
вах, підштовхують Україну до 
перегляду не тільки чинного 
цивільного та цивільно-проце-
суального законодавства, а й 
кримінального, – особливо, що 
стосується встановлення кри-
мінальної відповідальності за 
вчинення злочинів проти пра-
восуддя (в т. ч. міжнародного 
правосуддя). Такий підхід сти-
мулюватиме службових та ін-

ших осіб до виконання рішень 
таких судів, а осіб, що прийма-
ють участь в таких проваджен-
нях до виконання своїх проце-
суальних обов’язків. 

У цілому слід дійти виснов-
ку про формування в Украї-
ні не тільки необхідності, але 
й тенденції щодо забезпечен-
ня кримінально-правового за-
хисту рішень міжнародних 
судів, що має підтримувати-
ся з метою виконання Украї-
ною свої міжнародно-правових 
зобов’язань.
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Abstract
The article is devoted to the problem of classification of treason in situation, when 

citizen adhered to the enemy. The author is tried to demonstrate situation develop-
ment in Ukraine, where is war continued from Russian aggression in Crimea and 
parts of Donetsk and Lugansk regions. It was collected materials about fixation com-
mitment of treason in Ukraine before and after 2014 (beginning of the war). Also au-
thor paid readers attention to results of prosecutors work in International Criminal 
Code (the Hague, Netherlands) and reaction of Russian officials (Russia stopped par-
ticipation in Rome Statute).

Author tried to publish this paper in Belarussian conference «Forming of effective 
criminal policy and optimal model of pre-trial – priority task of juridical science and 
practice». At the beginning organizers of the Belarussian conference invited author 
to publish this paper and confirmed it, but after the conference they refused to pub-
lishing this papers. Because of the topical interest in this problem in Ukraine and demo-
cratic countries, author decided to publish it in leading international Journal on topics 
of criminal law, procedure and criminalistics.

Key words. Treason, classification of treason, criminal law, martial law, Crimi-
nal Code. 

ON THE PROBLEM  
OF CLASSIFICATION OF TREASON  
IN SITUATION, WHEN CITIZEN ADHERED 
TO THE ENEMY*

Oleksiy ZAYTSEV
PhD in Law, Associate Professor of Criminal Law Department 
of Yaroslav the Wise National Law University (Ukraine)**

Участие в конференции – 
это всегда возможность ознако-
миться с тенденциями развития 
науки представителями различ-
ных школ, а также предоста-
вить коллегам результаты своей 
деятельности, услышать реак-
цию по высказанным размыш-
лениям. Указанные суждения 

были определяющими в при-
нятии решения о подаче заяв-
ке на заочное участие в Между-
народной научно-практической 
конференции «Формирование 
эффективной уголовной поли-
тики и оптимальной модели до-
судебного производства – при-
оритетная задача юридической 
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9 науки и практики», органи-
зованной Следственным коми-
тетом Республики Беларусь. 
Письмо-приглашение поступи-
ло в Национальный юридиче-
ский университет имени Яро- 
слава Мудрого в январе 2019 г., 
а затем передано на профиль-
ные кафедры. В дальнейшем 
был подготовлен доклад на тему 
«К проблеме квалификации го-
сударственной измены при пе-
реходе на сторону врага (ст. 111 
УК Украины)», направленный 
организаторам конференции. 
Материалы были получены, о 
чем свидетельствовало ответное 
письмо с благодарностью за про-
явленный к конференции инте-
рес. О включении статьи в сбор-
ник и порядке его получения 
следовало ожидать дополни-
тельных уведомлений.

Однако последующая оцен-
ка доклада оказалась неожи-
данной. Отдел методического 
обеспечения предварительного 
расследования центрального ап-
парата Следственного комитета 
Республики Беларусь сообщил 
(уже после проведения конфе-
ренции), что «по решению редак-
ционной коллегии статья не была 
включена в сборник материалов 
конференции». Подобный от-
вет организаторов научного ме-
роприятия вызвал недоумение, 
так как ни одного замечания 
к тесту доклада высказано не 
было. Оставаясь при этом акту-
альным для обсуждения в науч-
ных кругах Украины и других 

демократических государств, 
текст выступления предлагает-
ся ученым-криминалистам для 
ознакомления на страницах ли-
дирующего издания «Кримина-
лист первопечатный».

Уголовное производство по 
ст. 111 УК Украины «Государ-
ственная измена» за годы незави-
симости Украины было крайне 
редким явлением. Так, по сооб-
щению Службы безопасности 
Украины в период 2001-2011 гг. 
в производстве следственных 
органов СБУ находилось все-
го 17 уголовных дел, возбужден-
ных по ст. 111 УК Украины. По 
четырем из них осуждено семь 
человек1.

С 2014 г. количество открытых 
производств по государственной 
измене постоянно увеличивает-
ся. В 2014 г. их было 67, в 2015 –  
892. Согласно данных Единого 
отчета об уголовных правонару-
шениях по Украине за 2018 г. 
таких производств уже 1273. 

Заметим, что отмеченный ска-
чок в количестве расследуемых  

1 За 10 років в Україні за державну зраду за-
судили 7 людей. Інтернет видання «Тиж-
день». 28.04.2012 г. URL : http://tyzhden.ua/
News/48897
2 Піти наліво від країни: кого і як звинувачу-
ють у державній зраді в Україні. Інтернет ви-
дання «Тиждень». 09.12.2016. URL: https://
daily.rbc.ua/ukr/show/uyti-nalevo-strany-kogo-
obvinyayut-gosudarstvennoy-1481276999.html
3 Єдиний звіт про кримінальні правопору-
шення за січень-грудень 2018. Oфіційний 
веб-сайт Генеральної прокуратури Украї-
ни. URL: https://www.gp.gov.ua/ua/stst2011.
html?dir_id=113281&libid=100820#
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дел был дважды основанием для 
изменений в УК Украины (в 
апреле и октябре 2014 г.) в час- 
ти увеличения наказания для 
лиц ее совершивших. Так, в 
санкции ч. 1 ст. 111 УК Украи-
ны повышена нижняя граница 
основного наказания в виде ли-
шения свободы с 10 до 12 лет, 
верхняя – осталась максималь-
ной (15 лет). Включена в санк-
цию конфискация имущества 
в качестве альтернативного до-
полнительного наказания.

Диспозиция ч. 1 ст. 111 УК 
Украины предусматривает три 
формы объективной стороны 
состава преступления: переход 
на сторону врага в условиях во-
енного положения или в период  
вооруженного конфликта, шпи-
онаж, оказание иностранному 
государству, иностранной ор-
ганизации или их представи-
телям помощи в проведении 
подрывной деятельности про-
тив Украины. Анализ судебной 
практики 2014-2018 гг. позво-
лил выделить проблемы квали-
фикации государственной из-
мены при переходе на сторону 
врага, совершаемого в условиях 
военного положения или в пе-
риод вооруженного конфликта.

Военное положение вводи-
лось в десяти областях Украины 
Указом Президента Украины 
от 26 ноября 2018 г. № 2630-
VIII «О введении военного по-
ложения в Украине» с 14 часов  
00 минут 26 ноября 2018 г. сро-
ком 30 суток до 14 часов 00 ми-

нут 26 декабря 2018 г. Это про-
изошло в связи с очередным 
актом вооруженной агрессии 
со стороны Российской Федера-
ции, которая произошла 25 но-
ября 2018 г. в районе Керчен-
ского пролива против кораблей 
ВМС Вооруженных Сил Укра-
ины, угрозой широкомасштаб-
ного вторжения в Украину во-
оруженных сил Российской 
Федерации и т.д. Утверждение 
Законом Украины этого Ука-
за Президента Украины под-
тверждает факт введения воен-
ного положения и период его 
действия.

Единый государственный ре-
естр судебных решений Украи-
ны содержит информацию о 57 
приговорах по ст. 111 УК Укра-
ины, вынесенных с 2014 г. по 
2018 г. Отметим, что обвини-
тельные приговоры при пере-
ходе на сторону врага касают-
ся лишь случаев совершения 
преступления в период воору-
женного конфликта Украины и 
Российской Федерации на тер-
ритории Автономной Респуб- 
лики Крым. Значительная их 
часть прошла или находится 
на стадии апелляционного или 
кассационного обжалования. Ос-
новным доводом в жалобах лиц, 
обвиняемых за переход на сто-
рону врага, является указание 
на отсутствие вооруженного 
конфликта либо завершение пе-
риода его существования. 

Напомним, что термин «во-
оруженный конфликт» был 
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9 включен в международное пра-
во после Второй мировой вой-
ны. Он содержится во всех че-
тырех Женевских конвенциях о 
защите жертв войны 12 августа 
1949 г. Однако в международно-
правовых актах не содержится 
самого определения вооружен-
ного конфликта или войны.

Национальное законодатель-
ство Украины раскрывает по-
нятие вооруженного конфлик-
та в Военной доктрине Украины 
2015 г. и Законе Украины от  
21 июня 2018 г. «О Националь-
ной безопасности Украины».  
В частности, п. 7 ст. 1 этого За- 
кона раскрывает вооружен-
ный конфликт как вооружен-
ное столкновение между го-
сударствами (международный 
вооруженный конфликт, воо-
руженный конфликт на госу-
дарственной границе) или меж-
ду враждующими сторонами в 
рамках территории одного госу-
дарства, как правило, при под-
держке извне (внутренний воо-
руженный конфликт)1.

Факт международного воо-
руженного конфликта между 
Украиной и Российской Федера-
цией на территории Автономной 
Республик Крым подтвержда-
ется рядом нормативно-право-
вых актов. Так, 4 ноября 2014 г. 
Верховной Радой Украины при-
нят Закон Украины «Об обеспе-

1 Про Національну безпеку України. За-
кон Украины от 21.06.2018. Законодавство 
України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/
show/2469-19#n355

чении прав и свобод граждан 
и правовой режим на времен-
но оккупированной территории 
Украины». Закон определил 
статус Автономной Республики 
Крым и г. Севастополя, внут- 
ренние воды Украины этих тер-
риторий как временно оккупи-
рованные вследствие военной 
агрессии Российской Федера-
ции. Установлена дата оккупа-
ции – 20 февраля 2014 г. Сле- 
дует учесть положения Резо-
люции Генеральной Ассамблеи 
ООН «О территориальной це-
лостности Украины» от 27 мар-
та 2014 г. № 68/262, которые 
подчеркивают нелигитимность 
проведения в Автономной Рес- 
публике Крым референдума и 
призывают международное со-
общество не признавать любое 
изменение статуса Автономной 
Республики Крым и г. Севасто-
поль на основании результатов 
указанного референдума, а так-
же Резолюции Генеральной Ас-
самблеи ООН «Состояние дел в 
сфере прав человека в Автоном-
ной Республики Крым и г. Се-
вастополь (Украина)» от 19 де-
кабря 2016 г. № 71/205 и от 19 
декабря 2017 г. № 72/190, ко-
торые признают Автономную 
Республику Крым и город Се-
вастополь территорией, времен-
но оккупированной Российской 
Федерацией.

Особую важность имеет оцен-
ка событий в Крыму, проведенная 
Канцелярией Прокурора Меж-
дународного уголовного суда по  



Le Criminaliste Premier Imprimeur № 19/2019

91
п

е
р

в
о

п
е

ч
а

т
н

ы
й

К
Р

И
М

И
Н

А
Л

И
С

Т
Ъ

 №
 1

9
/2

0
1

9

результатам предварительно-
го расследования. Оно было на-
чато 25 апреля 2014 г. после по-
дачи правительством Украины 
декларации, признающей юрис-
дикцию Суда в отношении пред-
полагаемых преступлений, со-
вершенных на территории 
Украины. 14 ноября 2016 г. кан-
целярия Прокурора опублико-
вала отчет о действиях по пред-
варительному расследованию за 
2016 г.1. В этом документе си-
туация на территории Крыма и 
Севастополя квалифицированы 
как международный вооружен-
ный конфликт между Украиной 
и Российской Федерацией, воз-
никший не позднее, чем 26 фев-
раля 2014 г. Согласно оценке 
Прокурора, к ситуации в Кры-
му остается применимым право 
международных вооруженных 
конфликтов и после 18 марта 
2014 г. постольку, поскольку в 
Крыму и Севастополе фактиче-
ски сохраняется состояние окку-
пации. Несмотря на предвари-
тельный характер этой оценки, в 
ней определяется правовая осно-
ва для текущего анализа инфор-
мации о преступлениях, пред-
положительно совершенных в 
контексте ситуации в Крыму в 
период с 20 февраля 2014 г.

Прокурором Международ-
ного уголовного суда обраща-

1 Отчет о действиях по предварительному 
расследованию за 2016. Канцелярия Проку-
рора Международного уголовного суда. Ре-
жим доступа: https://www.icc-cpi.int/iccdocs/
otp/161114-otp-rep-PE-Ukraine.pdf

ется внимание на то, что уста-
новление факта правомерности 
изначальной интервенции Рос-
сийской Федерации, которая 
повлекла за собой оккупацию, 
не требуется. Для целей Рим-
ского статута вооруженный 
конфликт может быть междуна-
родным по своей сути, если одно 
или более государств частич-
но или полностью оккупируют 
территорию другого государ-
ства вне зависимости от того, 
сопровождается ли оккупация 
вооруженным сопротивлением. 
5 декабря 2018 г. Канцелярия 
Прокурора опубликовала отчет 
по предварительному расследо-
ванию за 2018 г., который со-
держал выводы идентичные от-
чету за 2016 г.2. 

Обращает на себя внимание 
на тот факт, что уже через два 
дня после публикации канце-
лярией Прокурора Междуна-
родного уголовного суда перво-
начального отчета о событиях в 
Крыму, Президент Российской 
Федерации 16 ноября 2016 г. 
подписал распоряжение «О на-
мерении Российской Федера-
ции не стать участником Рим-
ского статута Международного 
уголовного суда»3.

2 Отчет о действиях по предварительному 
расследованию за 2018. Канцелярия Проку-
рора Международного уголовного суда. URL: 
https://www.icc-cpi.int/itemsDocuments/2018-
otp-rep-PE-Ukraine.pdf 
3 Россия вышла из Международного уголовно-
го суда. Интерфакс. Новости от 16.11.2016 г. –  
Режим доступа: https://www.interfax.ru/
russia/537268
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9 Таким образом, националь-

ное законодательство Украи-
ны, Резолюции Генеральной 
Ассамблеи ООН и выводы Кан-
целярии Прокурора Между-
народного уголовного суда по 
результатам предварительно-
го расследования позволяют 
оценить ситуацию на террито-
рии Крыма и Севастополя как 
международный вооруженный 
конфликт между Украиной и 

Российской Федерацией, воз-
никший 20 февраля 2014 г. и 
продолжающийся по сей день 
оккупацией полуострова и его 
внутренних вод. Изложенное 
дает основание квалифициро-
вать по ст. 111 УК Украины 
«Государственная измена» дей-
ствия граждан Украины по пе-
реходу на сторону врага как со-
вершенные именно в период 
вооруженного конфликта.
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* Незаконный оборот сигарет в Литве и возможности использования специальных методов 
расследования.
** Балтрунене Юргита – прокурор окружной прокуратуры города Каунас (Литва).

ILLEGAL CIGARETTE TRAFFICKING  
IN LITHUANIA AND POSSIBILITIES  
OF SPECIAL INVESTIGATION METHODS’ 
USING*

Jurgita BALTRŨNIENÉ
Prosecutor of  Kaunas Regional Prosecutor‘s Office, Kaunas 
District Prosecutor‘s Office (Lithuania)**

Abstract
This study aims to reveal the challenging aspects of implementation of Article 19 

of the Protocol to Eliminate Illicit Trade in Tobacco Products in Lithuania, reviewing 
this phenomenon in the context of eastern Europe.

In addition to the desktop methods – review of legal instruments, academic and 
empirical articles – the research focused on interviews with experts who are directly 
involved with the issue, namely representatives of the National Customs Department, 
National Tax Authority, State Border Control Service and Criminal Police Bureau of 
Lithuania. They were consulted and interviewed using the methods of statistical data 
analysis. Furthermore, registers of legal acts of Lithuania were examined, and court 
practices analysed, along with criminal cases related to cigarette smuggling in the  
INFOLEX system.

This study focuses on the tools and methods used when investigating offences re-
lated to illicit tobacco trade (ITT). It also highlights whether the modern forensic 
strategy and the international cooperation in criminal proceedings across the EU du- 
ring investigation of such offences also provide preconditions for efficient coopera-
tion in the area of forensic science. This paper discusses in detail methods of inves-
tigation of offences related to ITT, prioritizing other methods by the level of impor-
tance, focusing on specific investigative measures.  

Key words. Smuggling, smuggling of cigarettes, illegal trade of tobacco products.

РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ

CRIMINAL INVESTIGATION

Введение
Явление контрабанды стало 

особо ощутимым после провоз-
глашения независимости Лит-
вы и принятия её в Европейский 

Союз. Принимая во внимание 
общую политику Евросоюза, 
Литве пришлось в срочном по-
рядке совершенствовать свою 
правовую систему, институции, 
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издавать новые законы и дру-
гие правовые акты, так как ко-
ренным образом изменилось 
понятие и сущность контра-
банды. Поэтому основное вни-
мание сейчас и уделяется не-
законной торговле табачными 
изделиями, то есть контрабан-
де сигарет.

Незаконная торговля табач-
ными изделиями, после провоз-
глашения независимости Лит-
вы, стало объектом исследования 
ряда наук – права, криминали-
стики, экономики, социологии и 
других. Подтверждением тому, 
что тема очень актуальная, слу-
жит и данный проект – Illicit To-
bacco Trade in the European Union 
2017-2019. В нём обращается 
внимание и на Литву, где неза-
конная торговля табачными из-
делиями занимает весомое ме-
сто в плане контрабанды по 
сложившимся историческим и 
социальным причинам. 

По данным Службы охраны  
государсвенной границы, кон-
трабанда табачных изделий со-
ставляет 86% всех случаев за-
фиксированной контрабанды. За 
весь 2019 г. установлено 170 слу- 

чаев незаконной торговли табач-
ными изделиями. В 2018 г. –  
143. 

Количественный анализ не-
законной торговли табачными 
изделиями представлен на сле-
дующей диаграмме1. Из дан-
ных, приведённых в диаграмме, 
видно, что в 2019 г. изъято не-
законных табачных изделий на 
46% меньше чем в 2018 г., но 
на 15% больше, чем в 2017 г.2. 

Незаконная торговля табач-
ными изделиями – это слож-
ное явление, поэтому всем от-
ветственным за его контроль, 
предъявляются все более слож-
ные вызовы. Только при ком-
плексном подходе по достиже-
нию интегрированных целей, 
при всесторонней оценке явле-
ния контрабанды сигарет, удаст-
ся решить поставленные задачи. 

1 Представлено в источнике: Отдел инфор-
мации и анализа Управления контроля уго-
ловным процессом Службы охраны государ-
ственной границы при МВД Литвы.
2 Диаграмма составлена автором при ис-
пользовании данных Отдела информации 
и анализа Управления контроля уголовным 
процессом Службы охраны государствен-
ной границы при МВД Литвы.
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В борьбе с контрабандой сига-
рет недостаточно использовать 
только свои национальные пра-
вовые средства. Совершенство-
вание данного вида преступле-
ний требует ведения контроля 
за ним в международном пла-
не. При расследовании преступ- 
лений по незаконной торговле 
табачными изделиями необхо-
димо сотрудничество по обмену 
информацией всех компетент-
ных институций Евросоюза. Не 
обойтись в этом правовом процес-
се и без криминалистики (крими-
налистических доказательств). 
Международное сотрудничество 
в уголовном процессе несомнен-
но зависит от взаимного при-
знания принципа страны-члена  
Евросоюза и соответственно нау-
ки криминалистики. Это помог-
ло бы осуществить в реальной 
жизни требования ч. 1 ст. 1 Уго-
ловно-процессуального кодекса 
(УПК) Литвы: “…при защите че-
ловека, прав и свобод граждан, 
государственных и обществен-
ных интересов быстро и всесто-
ронне раскрыть преступные де-
яния и надлежащим образом 
применить закон, чтобы лицо, 
совершившее преступное дея-
ние, получил справедливое на-
казание и никто не пострадал, 
будучи невиновным”. 

Данное исследование ориен-
тировано на принимаемые меры, 
средства и способы при расследо-
вании преступлений по незакон-
ной торговле табачными издели-
ями. Обращается внимание на 

то, как современная кримина-
листическая стратегия и между-
народное сотрудничество в уго-
ловном процессе по раскрытию 
указанных преступлений, соз-
даёт предпосылки эффектив-
ного сотрудничества в области 
криминалистики в масштабах 
Евросоюза.

Исследование опирается на 
источники данных, которые 
друг друга дополняют и пре-
умножают – было проанализи-
ровано 239 уголовных дел по не-
законной торговле табачными 
изделиями. С целью более под-
робного отражения действий 
по обнаружению, раскрытию 
и превенции преступлений по 
незаконной торговле табачны-
ми изделиями, были опрошены 
сотрудники департамента госу-
дарственной Таможни, государ-
ственной Налоговой инспекции, 
Службы охраны государствен-
ной границы, Бюро криминаль-
ной полиции Литвы. С ними 
проведены беседы-интервью, 
применены методы сбора и ана-
лиза статистических данных  
и др.

Используя систему практики 
судов Литвы INFOLEX, ставка 
делалась на качество принима-
емых решений судами Вильню-
са, Каунаса и Клайпеды, а не 
на количественные показатели. 
Указанные 239 уголовных дел 
были отобраны вручную, так 
как в них преступления по не-
законной торговле табачными 
изделиями фиксировались на 
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границе Литвы с Россией и Рес- 
публикой Беларусь.

Установлено, что среди рас-
смотренных 239 уголовных дел, 
в одном случае (0,4%) досудеб-
ное расследование прекращено, 
по 68 (28,5%) уголовным делам 
принят обвинительный приго-
вор, по 168 (70,3%) уголовным 
делам принят уголовный при-
каз суда и в двух случаях (0,8%) 
судом принят оправдательный 
приговор.

Проводился сравнительный 
анализ дел, по которым принят 
судом обвинительный приго-
вор, и делами, по которым был 

принят уголовный приказ суда, 
на предмет продолжительно-
сти досудебного расследования  
(см. табл. 1).

Распределение дел по неза-
конной торговле табачными из- 
делиями согласно продолжи-
тельности досудебного рассле-
дования (рис. 1).

Досудебное расследование 
длится до двух месяцев в 29,2% 
рассмотренных дел (см. пер-
вый столбик диаграммы), от  
2 до 6 месяцев – 36,4%, от 6 до 
24 месяцев – 28%, 24 месяца и 
более – 6,4% рассмотренных 
уголовных дел.

Решение суда
Продолжение досудебного 

расследования Всего
До 6 месяцев Больше 6 месяцев

n(%)

Принят обвинительный 
приговор 29 (42,6) 39 (57,4) 68 (100,0)

Принят уголовный при-
каз суда 126 (75) 42 (25,0) 168 (100,0)

Табл. 1. Распределение дел, согласно решения суда и затрата времени  
на расследование 

Рис. 1 — Распределение дел по незаконной торговле табачными изделиями  
согласно продолжительности досудебного расследования 
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На втором рисунке отраже-
но по каким статьям уголовного 
кодекса (УК) Литвы были воз-
буждены уголовные дела и на-
чато досудебное расследование 
(рис. 2).

Установлено, что основанием  
для начала досудебного рас-
следования при незаконной 
торговле табачными изделия-
ми является ст. 199 УК Литвы 
(контрабанда) (48,7%) и ст. 199-
2 УК Литвы (незаконная диспо-
зиция товарами, подлежащими 
акцизному налогообложению) 
(48,3%). Довольно редко досу-
дебное расследование при неза-
конной торговле табачными из-

делиями начинается по ст. 199-1 
УК Литвы (таможенный обман) 
(3,0%).

Рассматривая материалы уго-
ловных дел, обратила внимание 
на участие специалиста при про-
ведении отдельных следствен-
ных действий (рис. 3).

Из рассмотренных 239 уго-
ловных дел специалист прини-
мал участие в 160 случаях, а это 
составляет 67,8% всех дел. Ри-
сунок 3 показывает, что при рас-
следовании дел по незаконной 
торговле табачными изделиями, 
специалист чаще всего прини-
мает участие при осмотре места 
происшествия (61,4%). При-

Рис. 2  — Распределение дел по статьям уголовного кодекса (УК) Литвы

Рис. 3 — Участие специалиста в следственных действиях 
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качественного осмотра места 
происшествия для дальней-
шего расследования преступ- 
ления, несомненно участие 
специалиста при осмотре всех 
мест происшествий. Сотрудни-
ки, проводящие расследования 
дел по незаконной торговле та-
бачными изделиями отметили 
особую важность участия спе-
циалиста при осмотре места 
происшествия. При этом под-
черкнули особенности места 
происшествия при незаконной 
торговле табачными изделия-
ми и отсутствие у специалистов, 
порою, научной информативно-
сти и практических навыков. 
Выводы:

– для повышения качества 
расследования преступлений по 
незаконной торговле табачны-
ми изделиями необходимо бо-
лее качественно проводить ос-
мотры мест происшествий;

– для более качественного ос-
мотра мест происшествий не-
обходимо повышение квали-
фикации всех сотрудников и 
особенно специалистов в плане 
получения специальных зна-
ний и навыков.

В 21,2% рассмотренных дел  
специалист проводил исследо- 
вания объектов и делал экс- 
пертизы.

В 16,1% случаев специалист 
участвовал при проведении по-
казаний на месте происше-
ствия. В 11% – при проведении 
допроса, в 6,4% – при проведе-

нии следственного эксперимен-
та и очной ставки.

В ходе осмотра места проис-
шествия по незаконной торгов-
ле табачными изделиями при-
менялись технические средства 
(90,7%). По 12 делам (5,1%) 
технические средства вообще  
не применялись.

Наряду с протоколом – основ-
ным способом фиксации резуль-
татов осмотра места происше-
ствия по незаконной торговле 
табачными изделиями – при-
менялись и другие средства и 
способы фиксации информа-
ции. Чаще всего (84,7%) приме-
нялось фотографирование (см.  
рис. 4). К сожалению, только в 
74,2% случаев фотографии сде-
ланы качественно и являются 
информативными. Нередко иг-
норируются правила кримина-
листической фотографии, отсут-
ствуют данные о фотоаппаратуре, 
материалы, условия фотографи-
рования, фотографии не подкле-
ены, отпечатаны некачественно. 
Если они в электронном виде, 
нет при деле носителя – CD. 

Вывод – для повышения ка-
чества осмотра места происше-
ствия по незаконной торговле 
табачными изделиями необхо-
димо активнее и эффективнее 
использовать технические сред-
ства (рис. 4).

Кроме фотографирования, 
составлялись планы, чертежи, 
схемы (73,7%), использовалась 
видеозапись (37,7%) и другие 
средства (63,6%).
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Используя протоколы осмот- 
ра мест происшествий, имею-
щиеся фотографии и другие 
данные по конкретному делу по 
незаконной торговле табачны-
ми изделиями только в 39,8% 
случаев можно полностью смо-
делировать (представить) ме-
сто происшествия (рис. 5). 

В 47,9% рассмотренных дел 
это можно сделать частично и в 
10,6% случаев представить ме-
сто происшествия было невоз-
можно. Крайне отрицательно 
на фиксацию факта незаконной 
торговли табачными изделия-
ми оказывают неблагоприят-
ные погодные условия, а так-
же наличие только груза без 
транспортного средства, нали-
чие или отсутствие очевидцев 
и свидетелей. Если груз нахо-
дится на открытой местности, 
процессуальные действия не-
обходимо осуществить в крат-
чайшие сроки. Особенно важно 
обнаружение, фиксация и изъ-
ятие следов с груза, упаковоч-
ных материалов, транспортного 

средства, так как под действием 
окружающей среды они могут 
исчезнуть.

Очень важную роль в рас-
следовании дел по незаконной 
торговле табачными издели-
ями играют первоначальные 
процессуальные действия. Со-
ответствует ли их проведение 
рекомендациям криминали-
стической литературы и отве-
тил анализ упомянутых дел 
(рис. 6).

Опираясь на рекомендации 
учёных и практику проведён-
ных исследований учёными, 
видим, что чаще всего в тече-
нии трёх суток проводится до-
прос подозреваемого (94,1%), 
осмотр места происшествия 
(93,6%) и опрос свидетелей 
(86,4%). Дальше следует обыск 
(55,1%) и назначение исследо-
ваний объектов (54,2%). Менее 
часто за первые трое суток осу-
ществляется проверка показа-
ний (30,9%), предъявление для 
опознания (23,7%), и совсем 
редко – выемка (14,0%), очная 

Рис. 4 — Использование технических средств в ходе осмотра места 
происшествия 
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ставка (8,5%) и эксперимент 
(4,7%). 

Анализ рассмотренных уго-
ловных дел показал, что исклю-
чительно большое влияние на 
дальнейшее эффективное рас-
следование преступлений по не-
законной торговле табачными 
изделиями имеют допрос подо-
зреваемого (94,5%), осмотр места 
происшествия (93,2%) и опрос 
свидетелей (86,9%) (рис.7).

Комментируя это явление, 
эксперты (сотрудники, имею-
щие большой опыт расследо-
вания преступлений по неза-
конной торговле табачными 
изделиями) подчеркнули, что 
сотрудники досудебного рас-
следования, работая на месте 

происшествия, порой не в со-
стоянии качественно собрать 
первоначального, так необхо-
димого, материала. Частично 
объясняется это отсутствием у 
сотрудников надлежащего тео-
ретического багажа и сложно-
стью места происшествия.

Далее довольно эффектив-
ными являются назначение ис-
следований объектов (55,9%) и 
обыск (53,4%). Менее часто за 
первые трое суток осуществляет-
ся проверка показаний (39,4%), 
предъявление для опознания 
(28,0%). И совсем редко – выем-
ка (15,0%), очная ставка (9,7%) 
и эксперимент (4,2%).

Изложенное наглядно показы-
вает, что рекомендации учёных- 

Рис. 5 — Моделирование места происшествия 

Рис. 6 – Соответствие процессуальных действий рекомендацяим  
криминалистической литературы 
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криминалистов и действия 
практических работников в те-
чении первых трёх суток по рас-
следованию преступлений по 
незаконной торговле табачны-
ми изделиями почти полностью 
совпадают.

По мнению автора, пробле-
му с осмотром места происше-
ствия можно решить, повышая 
квалификацию сотрудников до-
судебного расследования и под-
готовкой соответствующего ме- 
тодического материала, кото-
рого ныне на государственном 
языке нет. 

Осмотр места происшествия 
в случаях незаконной торговли 
табачными изделиями позволя-
ет определить способ переправ-
ления контрабанды, груз, кото-
рым маскировались табачные 
изделия, субъект, особенности 
исследуемой ситуации и прочее. 
Местом происшествия в таких 
делах может быть местность, по-
мещение, часть пространства, 
где находились табачные изде-
лия, транспортное средство, до-
кументы и т. д. Практика сви-
детельствует, что осматривая 

перечисленные объекты, ино-
гда забываем главное – осмотр 
ящиков с сигаретами, осмотр 
блоков сигарет, упаковочный 
материал и т. д. 

Проводился анализ на пред-
мет определения времени прове-
дения осмотра места происше-
ствия. Из всех рассмотренных 
239 уголовных дел осмотр ме-
ста происшествия проводился в 
80,9% дел, а в 19,1% вообще не 
проводилось  (рис. 8).

На рис. 8 видим, что боль-
ше половины осмотров мест 
(21,6 и 31,8) происшествий про-
ведены в течении часа после 
получения извещения о неза-
конной торговле табачными из-
делиями. Это довольно хоро-
шо, учитывая что параллельно 
с осмотром места происшествия 
должна вестись активная ра-
бота по сбору другой информа-
ции – опрос свидетелей и дру-
гих лиц, выявление их личных 
данных и контактной инфор-
мации, принятие мер по задер-
жанию скрывшихся преступ-
ников и др. Анализ уголовных 
дел подтверждает, что качество  

Рис. 7 – Эффективность расследования незаконной торговли табачных изделий
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проводимого осмотра места 
происшествия в основном за-
висит от индивидуальных спо-
собностей следователя и его от-
ношения к своим обязанностям. 
Нередко осмотр места происше-
ствия проводится в сложных  
и в неблагоприятных условия 
(лесистая местность, в поездах, 
на судне и т. д.). Если следова-
тель неопытный, или не имеет 
мотивации, преступление по не-
законной торговле табачными 
изделиями может остаться не-
раскрытым или расследование 
станет затяжным.

Вызывает тревогу тот факт, 
что в 19,1% случаев осмотр ме-
ста происшествия вообще не 
проводился. Это можно рассмат- 
ривать как резерв для улучше-
ния расследований дел по не-
законной торговле табачными 
изделиями.

Эксперты в своих интервью 
более подробно характеризовали 
состояние незаконной торговли 
табачными изделиями на грани-
це с Россией и Республикой Бе-
ларусь на сегодняшний день.

Государственная грани-
ца Литва–Республика Бела-
русь. На данном участке госу-
дарственной границы в 2019 г. 
зафиксировано 112 случаев не- 
законного перевоза товаров 
(2018 г. – 94). Изъято 272 723 
пачки сигарет (за тот же период 
в прошлом году – 287 173 пач-
ки сигарет). В 87 случаях товар 
контрабанды задержан на по-
граничной полосе (2018 г. – 65), 
а в 25 случаях на ПКП (2018 г. –  
29). По сравнению с 2018 г., не-
законный товарооборот возрос 
почти на 20%. О более интен-
сивной контрабанде из Респуб- 
лики Беларусь информирует и 
пограничная служба Латвии. 
Поток сигарет из Республики 
Беларусь через Латвию возрос в 
два раза1.

Следует обратить внимание 
на то, что с 1 января 2019 г. 
вступили в силу изменения в 

1 Bi-monthly report on illegal migration and 
border security, Latvia, (January – February) 
2019; Bi-monthly report on illegal migration 
and border security, Latvia, (March – April) 
2019.

Рис. 8 — Определение времени проведения осмотра места происшествия 
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Уголовном кодексе Литвы. Уго-
ловная ответственность сейчас 
применяется, если стоимость 
контрабанды составляет 150 
МПУ (7500 евро) (минималь-
ный прожиточный уровень). 
До этого было 250 МПУ (12 500 
евро)1.

Государственная граница  
Литва – Россия. На данном 
участке государственной гра-
ницы в 2019 г. зафиксирова-
но 11 случаев незаконного пе-
ревоза товаров (2018 г. – 8).  
Изъято 13 795 пачек сигарет 
(за тот же период в прошлом 
году – 5466 пачек сигарет). Ко-
личественное увеличение изъя-
тых пачек в этом году – резуль-
тат успешного задержания на 
территории пограничной заста-
вы груза свыше 10 тысяч пачек 
сигарет.

По данным таможенной 
службы обнаруженных и изъя- 
тых пачек сигарет на данном 
участке границы в 2019 г. воз-
росло на 41%2.

Анализ уголовных дел и ин-
тервью практических работни-
ков позволило установить, что:

– контрабанда сигарет более 
интенсивная на участках госу-
дарственной границы, которые 

1 199 straipsnis. Kontrabanda. Lietuvos Respub-
likos baudžiamasis kodeksas (Žin., 2000, Nr. 
89-2741). Šaltinis: (https://www.infolex.lt/ta/6
6150#Xe29a6cec9f3747c6abbda300f912c072) 
[2019-11-05],
2 https://www.lrmuitine.lt/web/guest/naujienos/ 
a k t u a l i j o s / a k t u a l i j a ? p _ p _ i d = E X T _
WPLISTALLNEWS&p_p_lifecycle=0&_EXT_
WPLISTALLNEWS_obj_id=0922a1af849279cb

не имеют технических средств 
наблюдения, имеются хорошие 
подъездные пути, недалеко на-
ходятся населённые пункты;

– умело используются геогра-
фические особенности и пересе-
чённость местности, деревья и 
строения, которые затрудня-
ют применение технических 
средств наблюдения;

– кроме традиционных мето-
дов перевоза контрабанды та-
бачных изделий (на теле чело-
века, в тайниках транспортных 
средств (автомобилей, поездов, 
морских судов, даже тракто-
ров и специального транспор-
та) и замаскированные под раз-
личный груз, используются и 
нетрадиционные – груз перево- 
зится по воде или под водой, за-
брасывается с помощью дрона с 
воздуха, выбрасывается из дви-
жущегося поезда и т. д.

– незаконным перевозом та-
бачных изделий занимаются ор-
ганизованные группы лиц, ко-
торые оснащены средствами 
наблюдения высокого качества, 
новейшими средствами связи, 
блокираторами мобильной те-
лефонной сети, надёжными и 
мощными транспортными сред-
ствами, с виду не отличающи-
мися от серийных автомобилей;

– при задержании груза с не-
законными табачными издели-
ями, хотя вполне известно, что 
это дело организованной груп-
пы, довольно трудно это уста-
новить и доказать, так как за-
частую организатор находится 
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9 в другой стране. Крайним оста-
ётся водитель транспортного 
средства;

– во всех рассмотренных де-
лах не обнаружено просьбы к со-
трудникам России или Респуб- 
лики Беларусь оказать право-
вую помощь в плане расследо-
вания контрабанды табачных 
изделий. Сотрудники Службы 
охраны границ и Таможенной 
службы отметили, что сотруд-
ничество ведётся с коллегами из 
Республики Беларусь, хотя об-
щих мероприятий по пресече-
нию или раскрытию контрабан-
ды не было. Сотрудничество с 
коллегами из Калининградской 
области крайне затруднительно, 
так как оно должно вестись че-
рез Москву;

– хотя отмечалось, что учас- 
ток государственной границы 
Литвы с Республикой Беларусь 
является довольно уязвимым, 
в настоящее время ситуация 
улучшается. Внедряются но-
вые системы наблюдения, при-
меняется более эффективная 
тактика защиты границ и кри-
минальной разведки, привлека-
ются усилия других институций.  
В результате этого стойкость к 
нарушениям на данном участке 
повышается;

– основным фактором про-
цветания незаконной торговли 
табачными изделиями является 
экономический. Цены на табач-
ные изделия в Литве и в Респуб- 
лике Беларусь отличаются в 4 – 
5 раз (цена пачки сигарет в Рес- 

публике Беларусь – 0,74 евро, 
а аналогичные сигареты в Лит-
ве – 3,39 евро. Цены на табач-
ные изделия в Литве и в России 
отличаются примерно в 3 раза. 
Можно быстро получить доход 
после продажи незаконных та-
бачных изделий. 

Кроме этого, удобное геогра-
фическое расположение Литвы 
в Европе содействует транзиту 
незаконной торговли табачны-
ми изделиями.

Резюме 
Преступления по незаконной 

торговле табачными изделиями 
становятся всё более изощрён-
ными, сложными и дерзкими. 
Они не признают государствен-
ных границ. Поэтому борьба с 
этим явлением в одиночку – это 
гибельное дело. Стратегическая 
перспектива в этом деле – со- 
единение общих усилий и люд-
ских ресурсов, обмен положи-
тельным опытом в рамках всего 
Евросоюза в борьбе с незакон-
ной торговлей табачными изде-
лиями всех стран Европы и не 
только.

Очень важное значение в 
борьбе с незаконной торговлей 
табачными изделиями имеет  
сотрудничество институций от-
дельных стран по правовым во-
просам. Внедряя это в повсед-
невную жизнь, необходимо в 
кратчайшие сроки внедрить 
те средства, которых предла-
гает своим членам Евросоюз  
в плане обмена информацией.  
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Существующие различные сис- 
темы по обмену информацией 
необходимо объединить с помо-
щью технико-криминалистиче-
ских средств, так как они имеют 
большую важность в борьбе с не-
законной торговлей табачными 
изделиями.

Международное сотрудни-
чество в сфере незаконной тор-
говли табачными изделиями, 
выявление и расследование 
этих преступлений является 
жизненно необходимым для 
отдельных стран. Эффектив-
ное сотрудничество возможно 
только зная особенности про-
явления таких преступлений 

в отдельных странах, практи-
ку выявления и расследова-
ния незаконной торговли та-
бачными изделиями. Поэтому 
необходимо уже сейчас пред-
ставить себе будущее крими-
налистической науки (кри-
миналистическая стратегия), 
динамику международной пре-
ступности (прогностический 
аспект), развитие криминали-
стических технических и так-
тических средств и особое вни-
мание обратить применению 
специальных методов рассле-
дования в плане борьбы с неза-
конной торговлей табачными 
изделиями. 
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ПРОБЛЕМИ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ ТАКТИКИ

CRIMINALISTIC TACTICS ISSUES

PECULIARITIES OF THE TACTICS  
OF WITHDRAWAL, SUBMISSION  
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* Особенности тактики выемки, выдачи и истребования в уголовном процессе Латвии.
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*** Ниманде Элита Висвалдовна – доктор права, доцент кафедры уголовно-правовых наук 
Юридического факультета Латвийского университета (Латвия).

Abstract
Tactics of withdrawal is the section of criminalistic tactics summarizing scienti- 

fic knowledge about regularities of conducting investigative withdrawal. Scientific 
base for investigative withdrawal is theories of observation and comparison. With-
drawal (Izņemšana) is investigative activity the content of which is the removal of 
objects or documents significant to a case, if the performer of the investigative acti- 
vity knows where or by whom the specific object or document is located and a search 
for such object or document is not necessary, or such object or document is located in 
a publicly accessible place. Because withdrawal is a coercive investigative activity it 
shall be conducted with the decision of the person directing the proceedings. Factu-
al basis for performing withdrawal can be: 1) information about location of specific 
object or document significant to a case in a factual possession of the person (in pre- 
mises, in other place, on him/her), 2) danger for the specific object or document to be 
hidden or destroyed, 3) there isn’t any necessity for coercive seeking of the objects 
and documents.

Tactics of submission is the section of criminalistic tactics describing regulari-
ties of conducting investigative submission. The idea of submission (Izsniegšana) is 
in fact that objects and documents, significant to a case in the opinion of the person 
submitting them, are submitted on his/her initiative, but not on the basis of  the ini-
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9 tiative of the person performing this investigative activity. Submission is carried out 
by direct passing of the objects and documents to the person performing this investi-
gative activity.

Tactics of demanding is the section of criminalistic tactics describing regularities 
of conducting investigative demanding. The idea of demanding (Pieprasīšana) is that 
the person directing the proceedings, without conducting the withdrawal is entitled 
to request from natural or legal persons, in writing, objects, documents and informa-
tion regarding the facts that are significant to criminal proceedings. If natural per-
son or legal entity do not submit the objects and documents requested by the person 
directing the proceedings during the term specified by such person directing the pro-
ceedings, the person directing the proceedings shall conduct a withdrawal or search 
in accordance with the procedures laid down in the Criminal Procedure Law. Fixing 
of performing and the results of  withdrawal, submission or demanding is carried out 
according to general provisions about fixing investigative activities. Objects and doc-
uments got during performing the relevant investigative activity have to be added to 
the minutes of withdrawal, submission or demanding.

Key words. Criminal procedure, criminalistic tactics, conducting of investigative 
activities.

Особенностью уголовного 
процесса как формы уголовного 
правоприменения является то, 
что в каждом государстве исто-
рически накапливается свой 
опыт справедливого урегулиро-
вания уголовно-правовых отно-
шений. Этот опыт отражается 
не только в уголовно-правовом 
и уголовно-процессуальном за-
конодательстве конкретного го-
сударства, но и проявляется в 
традициях и взглядах кримина-
листов этого государства на про-
изводство отдельных следствен-
ных действий. В этой статье 
авторы продолжают знакомить 
читателей с особенностями про-
изводства отдельных следствен-
ных действий в уголовном про-
цессе Латвии1.

1 Подробно см.: Терехович В. Н., Ниман-
де Э. В. Особенности тактики осмотра в 
уголовном процессе Латвии. Криминалист 
первопечатный. № 16. 2018. С.77-88; Терехо-
вич В. Н., Ниманде Э. В. Особенности так-
тики опроса в уголовном процессе Латвии. 

Тактика выемки – это раздел 
криминалистической тактики, в 
котором обобщены научные по-
ложения о закономерностях про-
изводства следственной выемки. 
Научной основой следственной 
выемки являются теории наблю-
дения и сравнения. Слово «вы-
емка» происходит от глагола 
«вынуть», т.е. что-нибудь взять 
изнутри или переместить что-
либо изнутри наружу.

Согласно ст. 186 Уголовно-
процессуального закона2 (УПЗ) 
Латвии, выемка (Izņemšana) – 
это следственное действие, со-
держанием которого является 
принудительное изъятие пред-
метов или документов, имею- 
щих значение по делу, если 
лицу, производящему след-
ственное действие, известно, где 

Криминалист первопечатный. № 17. 2018.  
С. 65-72.
2 Kriminālprocesa likums: https://likumi.lv/doc.
php?id=107820 (дата просмотра 10.12.2019).
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или у кого находится конкрет-
ный предмет или документ, и 
нет необходимости его разыски-
вать, или он находится в обще-
доступном месте. В виду того, 
что выемка является прину-
дительным следственным дей-
ствием, то выемка произво-
дится только после вынесения 
постановления лицом, ведущим 
процесс, о производстве выем-
ки. В постановлении о выемке 
указывается, кто, где, у кого, по 
какому делу и какие предмета 
или документы будет изымать.

Фактическими основания-
ми для производства выемки 
служат: 1) сведения о нахож-
дении определенного предмета 
или документа, имеющего зна-
чение для уголовного дела, в 
фактическом владении опреде-
ленного лица (в конкретном по-
мещении, ином месте, при нем 
или на нем); 2) наличие опасно-
сти сокрытия или уничтожения 
данного предмета или докумен-
та; 3) отсутствие необходимо-
сти принудительного поиска 
определенных предметов или 
документов.

Порядок организации и про-
изводства выемки такой же, как 
и при обыске. Сведения о место-
нахождении искомых предме-
тов или документов при выемке 
должен носить не вероятный, 
а достоверный характер. Этим 
выемка отличается от обыска. 
Для производства выемки так-
же необходимо законное владе-
ние каким-либо лицом помеще-

нием, участком местности или 
иным местом, где производится 
данное следственное действие, в 
противном случае производится 
другое следственное действие – 
следственный осмотр.

Приступая к выемке, лицо, 
производящее это следственное 
действие, знакомит лицо, у ко-
торого производится выемка с 
постановлением о выемке, о чем 
это лицо расписывается в по-
становлении. Затем лицо, про-
изводящее выемку, предлагает  
ему незамедлительно выдать 
изымаемый объект. Изъятые 
предметы или документы опи-
сываются в протоколе выемки. 
Копия протокола выемки после 
ее окончания выдается лицу, 
у которого произведена выем-
ка. Если лицо отказывается вы-
дать изымаемый объект, либо 
изымаемый предмет или доку-
мент не находится в указанном 
месте, но есть основания пола-
гать, что он находится в другом 
месте, то в порядке, установлен-
ном в УПЗ Латвии может быть 
вынесено постановление о про-
изводстве обыска с целью его 
обнаружения. При выемке при-
меняются аналогичные обыску 
гарантии: недопустимость изъя- 
тия предметов и документов, не 
относящихся к делу, неразгла-
шение обстоятельств частной 
жизни лиц, у которых произво-
дится выемка, и др.

Среди особенностей произ-
водства выемки отмечают сле-
дующие обстоятельства:
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9 1. Перед выемкой лицо, ве-
дущее процесс, предлагает лицу 
или руководителю учреждения 
выдать объекты, подлежащие 
изъятию, а в случае отказа произ-
водит изъятие принудительно.

2. Если в данном месте иско-
мых предметов не оказывает-
ся, то искать их в других местах 
нельзя без вынесения постанов-
ления о производстве обыска.

3. Если была выдана только 
часть требуемых предметов, то 
при наличии достаточных осно-
ваний лицо, ведущее процесс, 
выносит постановление и про-
изводит обыск для обнаруже-
ния скрываемых объектов.

4. Выемка предметов и доку-
ментов, содержащих государ-
ственную или иную охраняемую 
законом тайну, производится с 
согласия следственного судьи.

5. Выемка предметов и доку-
ментов в жилище, а также доку-
ментов, содержащих информа-
цию о вкладах и счетах граждан 
в банках и иных кредитных ор-
ганизациях, производится на 
основании решения следствен-
ного судьи.

Близкими по смыслу выемке 
являются другие следственные 
действия: выдача и истребова-
ние. Тактика выдачи – это раз-
дел криминалистической так-
тики, в котором описываются 
закономерности производства 
следственной выдачи. Выдать –  
это значит дать, предоста-
вить что-нибудь, снабдить чем-
нибудь. Например, выдать день-

ги или драгоценности, выдать 
документы, выдать преступни-
ка (экстрадиция), выдать про-
виант и т.п. Определение след-
ственной выдачи не дано в УПЗ 
Латвии. Однако смысл выда-
чи (Izsniegšana), согласно ч. 1 
ст. 189 УПЗ Латвии, заключа-
ется в том, что лицу, ведущему 
процесс, могут быть в порядке 
инициативы выданы предме-
ты или документы, которые, 
по мнению лица, выдающего 
их, могут иметь значение в уго-
ловном процессе. Следственное 
действие «выдача» не являет-
ся действием, инициатива кото-
рого должна исходить от лица, 
производящего это следствен-
ное действие. Поэтому стадия 
подготовки производства выда-
чи может включать лишь полу-
чение предварительной инфор-
мации о желании какого-либо 
лица добровольно, по личной 
инициативе выдать следствию 
документы или предметы, ко-
торые, по мнению этого лица, 
могут быть важными для след-
ствия. После получения этой 
информации лицо, производя-
щее это следственное действие, 
информирует лицо, выразившее 
желание выдать имеющиеся у 
него документы или предметы, 
о времени и месте возможного 
производства выдачи.

Производство выдачи осу-
ществляется в виде непосред-
ственной передачи лицом, в рас-
поряжении которого находятся 
документы или предметы, этих 
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документов или предметов 
лицу, производящему след-
ственное действие. Факт вы-
дачи фиксируется в протоколе 
выдачи, в котором указывают-
ся идентифицирующие призна-
ки предметов или документов, 
а также пояснения выдавшего 
их лица об обстоятельствах воз-
никновения или получения вы-
даваемых объектов. Если лицо 
выдает предмет или документ 
во время производства како-
го-либо другого следственного 
действия, то это фиксируется в 
протоколе данного следственно-
го действия. Если выясняется, 
что выданный предмет или до-
кумент не имеет значение для 
дела, он возвращается выдав-
шему его лицу.

Тактика истребования – 
это раздел криминалистической 
тактики, в котором описывают-
ся закономерности производства 
следственного истребования. Ис- 
требование – это получение че-
го-нибудь на основе предъяв- 
ленного требования или предъ-
явление требования для полу-
чения чего-нибудь. Например, 
истребование собственником 
имущества, незаконно у него от-
торгнутого; истребование долж- 
ностным лицом у конкретно-
го лица (физического, юри-
дического) документов, необ-
ходимых для проверки и т.п. 
Определение следственного ис-
требования также не дано в УПЗ 
Латвии, а смысл следственного 
истребования (Pieprasīšana), со-

гласно ч. 1 ст. 190 УПЗ Латвии, 
заключается в том, что лицо ве-
дущее процесс, не производя 
предусмотренную ст. 186 УПЗ 
Латвии выемку, вправе пись-
менно истребовать у физиче-
ских и юридических лиц име-
ющие значение для уголовного 
дела предметы и документы. На 
стадии подготовки производ-
ства истребования лицо, про-
изводящее это следственное 
действие, 1) определяет необхо-
димость для следствия истребо-
ванных документов или пред-
метов, 2) устанавливает точные 
идентифицирующие признаки 
истребованных документов или 
предметов, 3) направляет за-
прос конкретному физическо-
му или юридическому лицу, в 
котором описывает идентифи-
цирующие признаки истребо-
ванных документов или пред-
метов и указывает срок выдачи 
истребованных документов или 
предметов.

Если физическое или юри-
дическое лицо не выдает истре-
бованные лицом, ведущим про-
цесс, предметы или документы 
в установленный срок, лицо, 
ведущее процесс, производит 
обыск или выемку в установлен-
ном в УПЗ Латвии порядке. Ру-
ководители юридических лиц 
по требованию лица, ведуще-
го процесс, обязаны в пределах 
своей компетенции произве-
сти документальную ревизию, 
инвентаризацию, ведомствен-
ную или служебную проверку и 



112

Криміналіст першодрукований № 19/2019

п
е

р
в

о
п

е
ч

а
т

н
ы

й
К

Р
И

М
И

Н
А

Л
И

С
Т

Ъ
 №

 1
9

/2
0

1
9 в установленное время предста-

вить документы вместе с соот-
ветствующими приложениями 
об исполненном истребовании. 
Если важный для уголовного 
процесса документ или предмет 
находится в каком-либо админи-
стративном, гражданском или 
уголовном деле, лицо, ведущее 
процесс, истребует его у лица, в 
производстве которого находит-
ся конкретное дело. Оригиналы 
предметов или документов по 
истребованию выдаются только 
на время производства экспер-
тизы. В других случаях истребо-
вания выдают удостоверенную 
копию документа или изображе-
ния предмета.

На стадии завершения вы-
емки составляется протокол 
выемки, при необходимости 
производится фотографирова-
ние (видеозапись), составление 
схем и планов обстоятельств вы-
емки, упаковываются объекты, 
изъятые при производстве вы-
емки, лицу, у которого произ-
ведено изъятие определенных 
предметов и документов, вруча-
ется копия протокола выемки. 
При производстве выдачи или 
истребования законом не пред-

усмотрена выдача копии прото-
кола выдачи или истребования, 
лицу, в отношении которого 
произведено конкретное след-
ственное действие. Фиксация 
хода и результатов выемки, 
выдачи или истребования про-
изводится по общим правилам 
фиксации следственного дей-
ствия. В протоколах выемки, 
выдачи или истребования ука-
зывается: 1) место и дата произ-
водства соответствующего след-
ственного действия; 2) время и 
начало соответствующего след-
ственного действия; 3) долж-
ность имя и фамилия, лица про-
изводящего это следственное 
действие; 4) имя, фамилия и 
персональный код лица – участ-
ника этого следственного дей-
ствия; 5) ход этого следствен-
ного действия и установленные 
факты, если таковые имеются; 
6) используемые научно-техни-
ческие средства; 7) должность, 
имя и фамилия лица, составив-
шего протокол. К протоколу вы-
емки, выдачи или истребования 
приобщаются предметы и доку-
менты, полученные в ходе со-
ответствующего следственного 
действия.
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* Von der Blutspur zum komplexen Blutspurenmuster – Die Blutspurenmusteranalyse als krimina- 
ltechnische Wissenschaft im Dienste der Ermittlungen.
** Dr. Silke M. C. Brodbeck – Öffentlich bestellte und vereidigte Sachverständige für Blutspurenmus-
teranalyse und Tathergangsrekonstruktion, Blutspureninstitut, Usingen (Deutschland).

FROM A BLOODSTAIN TO A COMPLEX 
BLOODSTAIN PATTERN – BLOODSTAIN 
PATTERN ANALYSIS – AN APPLIED 
FORENSIC SCIENCE AND ITS USE  
FOR THE INVESTIGATIONS OF MURDERS*

Dr. Silke M.C. BRODBECK
MD, Appointed and Sworn Expert for Bloodstain Pattern 
Analysis and Crime Scene Reconstruction, Blutspureninstitut 
(Germany)**

СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА

FORENSIC EXAMINATION

 Abstract
Bloodstain Pattern Analysis is an applied forensic science, which can be used within 

the investigation of crimes. The main purposes for the use of this method are the recon-
struction of events, the comparison between evidence and statements and for the spe-
cific search of perpetrator relevant DNA-samples at crime scenes of murder. Addition-
al it has proven useful in cases, where DNA is of a reduced use, such as cases, where the 
suspects were e.g. living at the scene of crime. This article explains the difference 
between a simple bloodstain and a complex bloodstain pattern and shows examples 
for the use of the method. 

Key words. Bloodstain pattern analysis, crime scene reconstruction, murder inves-
tigation, DNA, blood pool, forensic science.

Einführung
In Delikten, in denen es zur 

Verletzung des Körperkreislau-
fes kommt, tritt Blut aus dem 
Körper aus. Die Entstehung der 
Blutspuren, die nach Verletzun-
gen des menschlichen Körpers 
am Tatort auftreten folgen phy-
sikalischen Prinzipien und kön-
nen zur Rekonstruktion von 

Geschehenshergängen genutzt wer- 
den. Die angewandte, interdis-
ziplinäre Wissenschaft, welche  
sich mit der Auswertung von 
Blutspuren an Tatorten be-
schäftigt, bezeichnet man als 
Blutspurenmusteranalyse. 

Die Blutspurenmusteranalyse 
dient im Ermittlungsverfahren 
zur Beantwortung verschiedener 
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9 fallspezifischer Fragen. Es fin-
den sich vier Fragen, die oftmals 
mittels der Methode beantwortet 
werden:

1. Rekonstruktion von Ges- 
chehensabläufen

2. Aussagevergleichen zwischen  
Beteiligtenaussagen und den 
vorgefundenen Spuren

3. Eingrenzung von DNA-Spu-
ren zum Zwecke des Täter- 
nachweises

4. Einsatz an Tatorten, an de-
nen der oder die Tatverdäch-
tige tatortbefugt waren.

Den häufigsten Einsatzgrund 
findet man in der Tathergangs-
rekonstruktion. Gerade in Tö-
tungsdelikten kommt es oftmals 
zu Situationen, in denen die To-
ten aufgefunden werden und oft-
mals große Unklarheiten beste-
hen bzgl. der Geschehnisse. Diese 
können oftmals unter Zuhilfe-
nahme der Blutspuren rekonst-
ruiert werden. Im Gegensatz zu 
anderen etablierten Spurenme-
thodiken wie die Daktyloskopie, 
die Formspurenkunde und die 
Schuhspurenkunde kommt den 
Blutspuren besondere Bedeutung 
zu. Da Blutspuren nur nach Ver-
letzungen der Gefäße existieren, 
sind sie in jedem Falle mit einer 
Verletzung von Körpern assozi-
iert, so dass in dem größten Teil 
der Fälle die Blutspuren direkt 
tatkorreliert sind.

Oftmals findet man in Er-
mittlungsverfahren auch Situa-

tionen, in denen Beteiligte Aus-
sagen machen. Ein einfaches 
Beispiel hierfür ist zum Beispiel 
die Angabe „Ich habe nur reani-
miert.“ durch jemanden, der eine 
Person leblos aufgefunden hat. 
In einem Teil der Fälle stimmen 
diese Angaben, während in dem 
anderen Teil der Fälle die Aussa-
genden zu den Verletzungen bei-
getragen haben. In diesen Fällen 
kann die Blutspurenmusterana-
lyse oftmals Klärung bringen.

Die dritte Indikation für den 
Einsatz der Blutspurenmus-
teranalyse ist die Eingrenzung 
von DNA-Spuren. Mit der Zunah-
me der DNA-Labore und dem Be-
wusstsein um die Bedeutung der 
DNA-Spuren hat auch die Ar-
beitsmenge der Labore zugenom-
men. Da die Labore oftmals stark 
ausgelastet sind, ist es sinn-
voll zu Beginn der Ermittlun-
gen, wenn der Täter noch nicht 
bekannt ist, die Proben mit der 
höchsten Wahrscheinlichkeit für 
das Vorliegen von Täter-DNA in 
das DNA-Labor zu senden. Die 
Untersuchungen weniger Proben 
gehen in der Regel schneller, als 
die Untersuchungen großer Men-
gen an Proben in den DNA-La-
boren. Für die Eingrenzung der 
DNA-Proben mit hoher Täter-
wahrscheinlichkeiten am Tatort 
kann die Blutspurenmusterana-
lyse genutzt werden.

Als Beispiel sei hier genannt 
ein Fall in dem drei Menschen 
umgebracht wurden und im 
Nachgang die Wohnung durch 
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den Täter in Brand gesteckt wur-
de. Aufgrund des Einsatzes eines 
Sachverständigen für Blutspu-
renmusteranalyse konnten in der 
Wohnung ca. 10 Spuren entdeckt 
werden, die eine hohe Täterwahr-
scheinlichkeit hatten und schnell 
im Labor abgearbeitet werden 
konnten. Davon war der Großteil 
der Blutspuren der tatverdäch-
tigen Person zuzuordnen. Hät-
te man auf die normale Spuren-
sicherung gewartet, so hätten in 
dem Labor mehr als 500 Spuren 
bearbeitet werden müssen. Auf-
grund der blutspurenmusterana-
lytischen Eingrenzung war so 
eine schnelle Festnahme möglich.

Der letzte, wesentliche Punkt 
wiederum liegt in der Schwäche 
des DNA-Beweises in bestimmten 
Situationen begründet. Die DNA 
ist nur wenig bis gar nicht aussa-
gekräftig in Fällen, in denen die 
tatverdächtige Person tatortbe-
fugt gewesen ist. Auch hier dient 
die Blutspurenmusteranalyse mit 
der Fähigkeit Geschehnisse zu re-
konstruieren den Ermittlungen, 
in Bereichen, in denen der DNA 
Grenzen aufgezeigt sind.

Dies trifft insbesondere auf 
Fälle zu, in denen es im häusli-
chen Milieu zu Gewaltdelikten 
kommt.

Blutspurenmusteranalyse – eine 
angewandte, interdisziplinäre 

Wissenschaft
Die Basis der Blutspuren-

musteranalyse sind die Natur-
wissenschaften, allen voran die 

Materialkunde und die Flüssig-
keitsphysik. Aber auch wesentli-
che Elemente der Kriminaltech-
nik, der Medizin, der Biologie und 
der Chemie haben Einfluss auf 
die Blutspurenmusteranalyse.

Wichtig ist auch zu erwähnen, 
dass es sich um eine angewandte 
Wissenschaft am Tatort handelt. 
Somit kommen auch die Prinzipi-
en guter Tatortarbeit, wie sie in 
der Kriminalistik verwendet wer-
den hinzu.

Die Qualität eines Sachver-
ständigen ist somit direkt abhän-
gig von der Qualität seiner blut-
spurenspezifischen Ausbildung 
und auch von der Erfahrung, die 
ein Sachverständiger der Blut-
spurenmusteranalyse im Um-
gang mit Tatorten hat. Aber 
die wesentlichen, naturwissen-
schaftlichen Prinzipien müssen 
erlernt sein. Weder eine tatort-
tätige Person noch ein Laborwis-
senschaftler sind automatisch 
Blutspurenmusteranalysten.

Wesentlichen Einfluss auf die 
Entstehung von Blutspuren ha-
ben nicht die Verletzung und 
die Waffe. Dies ist ein häufiger 
Irrtum.

Wesentliche Bedeutung kom-
men insbesondere den Oberflä-
chen zu, auf denen die Bluts-
puren auftreffen und auch dem 
Blut selbst, seinem Flüssigkeits- 
und Medikationsgehalt zum Bei-
spiel. Wesentlich ist das Vorhan-
densein des Körperkreislaufes, 
der bedingt durch das Herz noch 
zirkuliert und in der Lage ist, 
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zen. Somit ist die Blutspuren-
musteranalyse die Wissenschaft, 
die die physikalischen Entste-
hungsmechanismen rekonstru-
iert auf der Basis der vorgefun-
denen Spuren. Sie beschreibt wie 
Blutspuren sich dreidimensional 
durch den Raum bewegt haben 
um auf zweidimensionalen Ober-
flächen bestimmte Spurenmuster 
zu hinterlassen.

Kurze Geschichte der 
Blutspurenmusteranalyse

Bereits Hans Gross beschrieb 
in seinem Handbuch für Unter-
suchungsrichter ausführlich den 
Umgang mit Blutspuren. Er be-
schrieb verschiedene Methoden 
zur Sicherung von Blutspuren 
und beschrieb bereits den ballis-
tischen Flug von Spritzspuren.

Später schrieb ein Arzt an der 
Universität Krakau, Dr. Eduard 
Piotrowski, die erst nachgewiese-
ne experimentelle Arbeit über die 
Entstehung von Blutspuren nach 
Kopfverletzungen. Er nahm tote 
Kaninchen oder tötete Kanin-
chen mit unterschiedlichen Waf-
fen und zeichnete die Blutspu-
ren. Aus dieser Zeit stammt die 
Annahme, dass Blutspuren nicht 
oder nur sehr selten bereits beim 
ersten Schlag entstehen. Die-
se Annahme ist in heutiger Zeit 
widerlegt.

Immer wieder tauchen in der 
europäischen Rechtsgeschich-
te vereinzelte Fälle auf, in denen 
die Blutspuren zur Ermittlungs-

arbeit beigetragen haben. Jedoch 
kommt es erst wieder beginnend 
mit einem amerikanischen Fall 
zu einer systematischeren Ar-
beit an Blutspuren durch Prof. 
Dr. Paul Leland Kirk, der seiner-
zeit Gutachter im Marilyn-Ree-
se-Sheppard-Mord war. Aus die-
ser Begutachtung entsteht eine 
systematischere Beschäftigung 
mit Blutspuren, die an Tatorten 
entstehen können und es entwi-
ckelt sich in der Folge die Metho-
de der Blutspurenmusteranalyse, 
die heutzutage im Englischen als 
Bloodstain Pattern Analysis, ab-
gekürzt „BPA“ bezeichnet wird.

Von der einfachen Blutspur zum 
komplexen Blutspurenmuster

Wenn Menschen beginnen 
über Blutspuren an Tatorten zu 
lernen, dann beginnen sie mit 
den verschiedenen Entstehungs-
mechanismen. In der Realität am 
Tatort ist die Arbeit eine komple-
xere. In natürlicher Entstehung 
kommen Blutspuren meistens 
nicht als Einzelspuren vor, son-
dern als Spurenkomplexe. Dies 
sei in dem folgenden Beispiel ver-
deutlicht, siehe Abbildung 1

Häufig entstehen bei der Ein-
wirkung eines physikalischen 
Mechanismus gleichzeitig meh-
rere Formen von Blutspuren. Ab-
bildung 1 zeigt als Beispiel eine 
Blutlache, die am Rande verän-
dert ist und hier Kontaktspuren 
aufweist. Das Bild ist entstan-
den, nachdem eine getötete Per-
son mit blutender Kopfverlet-
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zung aufgefunden und gedreht 
wurde. Durch die Drehung ent-
standen vereinzelte Spritzer, die 
Veränderungen am Lachenrand 
sowie die Kontaktspuren in der 
Nähe. Somit hat ein physikali-
scher Ursprung zu einer Entste-
hung von Blutspurenkomplexen 
geführt. 

Im Gegensatz dazu ein Bild von 
einer anderen Blutlache, zu sehen 
in Abbildung 2. Im Gegensatz zu 
der ersten sieht man in der direk-
ten Umgebung der Blutlache ra-
diär ausstrahlend angeordnete 
Spritzspuren, die eine einheitli-
che Charakteristik im Sinne eines 

Spritzfeldes ergeben. Während 
die Blutlache in Abbildung 1 nur 
Blutspurenmuster aufzeigt, die 
im Einklang mit einem Wenden 
des Körpers stehen, so zeigt sich 
in der Umgebung von Blutlache 
2 ein Spritzfeld, welches im Ein-
klang steht, dass hier eine Ein-
wirkung auf den Körper in dieser 
bodennahen Position stattgefun-
den hat. 

Der Vollständigkeit halber, 
muss aus wissenschaftlicher 
Sicht angemerkt werden, dass 
im Allgemeinen unterschiedli-
che Mechanismen Spritzer er-
zeugen können. Dies bedeutet, 
dass Spritzer sowohl durch Ein-
wirkungen auf Körper, als auch 
durch andere Mechanismen, 
z.B. Ausatmung entstehen kön-
nen. Dies verlangt fachkundige 
Differenzierung. 

Abb. 1 Blutlache nach 
Leichenauffindung. Bedingt durch 

Trocknung sieht man die Flüssigkeit 
bereits in Absplitterung begriffen. 

Jedoch sind die Form und die weiteren 
Spurenmuster gut erhalten. Links 
oben im Bild lineare und parallel 
verlaufende Kontaktspuren im 

Einklang mit der Bewegung einer 
bebluteten Hand. Unterschiedliche 

Farbdichten in der Blutlache als 
Ausdruck von Serumseparation. Im 
oberen Anteil geringere Farbdichte 
sowie Kontaktspuren als Hinweis 
auf ein Wenden des Körpers nach 

Entstehung der Lache. Größere 
Spritzer in der Umgebung.

Abb. 2 Radiär ausgehendes 
Spritzmuster von Spritzern 

unterschiedlicher Größe. Beachten 
Sie, dass an den Wänden bedingt 

durch die unterschiedliche 
dreidimensionale Raumstruktur die 

Spritzer sich rund darstellen, währen 
sie hingegen ellipsoid länglich auf dem 

Boden geformt sind.
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9 Fazit
Die Blutspurenmusteranaly-

se ist eine angewandte, krimi-
naltechnische Wissenschaft, die 
auf den Naturwissenschaften ba-
siert. Sie behandelt die flüssig-
keitsphysikalische Frage, wie 
sich Blut im Raum bewegt um 
Spuren unterschiedlicher Klas-
sifikation zu verursachen. Sie 
ist in geschulten Händen in der 

Lage Antworten auf viele Fra-
gen zu geben, die bezüglich der 
Geschehen in Ermittlungsver-
fahren entstehen. Sie dient oft-
mals der Rekonstruktion, aber 
auch dem Aussagenvergleich, 
der Eingrenzung von DNA-Spu-
ren und insbesondere greift sie 
auch an Tatorten, an denen die 
Tatverdächtigen tatortberech-
tigt gewesen sind. 
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PECULIARITIES OF THE PHYSICAL 
EVIDENCES PACKING DURING 
APPOINTMENT OF FORENSIC 
COMMODITY EXAMINATION*

Olena ZUYEVA
Chief Forensic Expert of Commodity and Gemological De-
partment of  Kharkiv Scientific Research Expert and Crim-
inalistic Centre of Ministry of Internal Affairs of Ukraine 
(Ukraine)**

Oksana KOSTORNA
Chief Forensic Expert of Commodity and Gemological Depart-
ment of Kharkiv Scientific Research Expert and Criminalistic 
Centre of Ministry of Internal Affairs of Ukraine  (Ukraine)***

Abstract 
The article is devoted to the features of packing material evidence in the course  

of investigation. Physical evidence is subject of forensic examination, and their pro- 
per packaging ensures maximum accuracy of the results obtained during the research.  
Authors are researched legislation in sphere of collection, packaging and storage of 
physical evidence.

Authors tried to show problems of forensic experts in researches in the sphere of fo-
rensic examination of commodity field. Forensic experts are confronting with problems 
of quality packing of physical evidences and as a logical consequence – problems of anal-
ysis of subject of forensic research. Special  attention was paid to analysis of possibili-
ties researches of perishable objects.

Key words. Physical evidence, packing of physical evidence, forensic examination, 
forensic commodity examination.

Роль судово-товарознавчої екс- 
пертизи за останні роки значно 
зросла. Досить часто така екс-
пертиза призначається і при роз-
слідуванні пограбувань, розбо-
їв, вбивств, крадіжок та інших 
злочинів, коли речовими дока-

зами у справі є продовольчі і не-
продовольчі товари, для дослі-
дження яких необхідні знання 
в галузі товарознавства. 

У випадках, коли необхід-
но вирішити питання стосовно 
якості продуктових або продо-
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9 вольчих товарів, правильністю 
їх транспортування, зберігання 
призначають судово-товарознав-
чі експертизи. 

Чинним Кримінальним про-
цесуальним кодексом України 
передбачено дві стадії призначен-
ня судово-товарознавчої експер-
тизи: 1) на стадії досудового роз-
слідування; 2) на стадії судового 
розгляду в суді першої інстанції.

Під час досудового слідства 
чи судового розгляду криміналь-
них проваджень, цивільних, ад-
міністративних, господарських 
справ часто виникає необхід-
ність у застосуванні спеціальних 
знань у галузі товарознавства, 
тобто у проведені товарознавчих 
експертиз. 

Приписами ст. 1 Закону Ук- 
раїни «Про судову експертизу» 
надано визначення поняття су-
дова експертиза, а саме судова 
експертиза – це дослідження на 
основі спеціальних знань у га-
лузі науки, техніки, мистецтва, 
ремесла тощо об’єктів, явищ і 
процесів з метою надання вис-
новку з питань, що є або будуть 
предметом судового розгляду1.

Одним із різновидів експер-
тиз є судово-товарознача екс-
пертиза, яка досліджує власти-
вості товарів.

Судово-товарознавча експер-
тиза є одним із способів збирання 
доказів, який має на меті встанов-
лення суб’єктивних і об’єктив-

1 Закон України «Про судову експертизу» 
від 25 лютого 1994 року № 4038-XII. URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4038-12

них ознак кримінального право-
порушення. Такі факти можуть 
бути встановлені спеціалістом- 
товарознавцем шляхом дослі-
дження відповідних об’єктів. 

До об’єктів товарознавчих 
експертиз можна віднести про-
довольчі і непродовольчі това-
ри, упаковку і тару, сировину 
і напівфабрикати, документи, 
в яких зазначаються наймену-
вання, артикул, сорт, комплект- 
ність товару або виробу, підпри-
ємство і країна-виробник, умови 
зберігання, транспортування і 
використання виробів. Товаро- 
знавчій експертизі підлягають 
також і об’єкти, які вже були  
у вжитку, що вибули з ужитку  
і навіть частини виробу.

Таким чином, судово-товаро- 
знавча експертиза має на меті до-
слідження товарів задля вста-
новлення об’єктивних обставин 
справи.

Проаналізувавши вище ви-
кладене можна надати визначен-
ня поняття судово-товарознавча 
експертиза. Судово-товарознав- 
ча експертиза – це спеціальне 
дослідження споживчих власти-
востей й інших показників то-
варних виробів на основі доку-
ментальних відомостей та (або) 
дослідження безпосередньо то-
варів. Крім того, під час судово- 
товарознавчої експертизи екс-
пертом може досліджуватися і 
документація, яка супроводжує 
певний товар. 

Експертне дослідження є про-
цесуальним порядком збирання  
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доказів слідчим в ході кримі-
нальної справи, за допомогою 
залучення експерта, як фахівця 
в конкретній галузі знань. Су-
дова експертиза є спеціальним 
дослідженням, тобто є одним із 
різновидів експертизи. 

До товарознавчих експертиз 
відносять експертизу машин, об-
ладнання, сировини та товарів 
народного споживання. До чис-
ла об’єктів товарознавчої екс-
пертизи належать: товари народ-
ного споживання, обладнання 
та сировина. Об’єктами експер-
тизи цього виду можуть бути й 
інші товари. Різновидом това-
рознавчої експертизи є автомо-
більно-товарознавча експертиза 
(автотоварознавча та транспорт-
но-товарознавча експертиза), 
об’єктами якої є колісні тран-
спортні засоби і їх комплектуючі1.

За допомогою судово-това-
рознавчої експертизи можна: 
визначити групову належність 
промислових або продовольчих 
товарів, час, спосіб виготовлен-
ня товару; встановити підпри-
ємство-виготовлювач, характер 
і механізм утворення дефектів 
товару та їхній вплив на його 
вартість; перевірити правиль-
ність проведеного зниження 
ціни, переоцінки, розбраковки; 
визначити розміри природних 
1 Інструкція про призначення та проведен-
ня судових експертиз та експертних дослі-
джень та Науково-методичні рекомендації 
з питань підготовки та призначення судо-
вих експертиз та експертних досліджень від 
08.10.1998 р. № 53/5. URL: https://zakon.rada.
gov.ua/laws/show/z0705-98

втрат, причину браку, обґрун-
тованість списання, попередню 
і наступну ціни товару.

Зважаючи на те, що в ході 
проведення судово-товарознав-
чої експертизи експертами до-
сліджуються речові докази, 
тому досить актуальним є пи-
тання правильності пакування 
та роботи з речовими доказами, 
що у тій чи іншій мірі залежить 
від осіб, які приймають участь 
у пакування (експерт-криміна-
ліст) та тих, які працюють у по-
дальшому з даним матеріалом. 

Згідно ст. 98 КПК України 
речовими доказами є матеріаль-
ні об’єкти, які були знаряддям 
вчинення кримінального пра-
вопорушення, зберегли на собі 
його сліди або містять інші ві-
домості, які можуть бути вико-
ристані як доказ факту чи об-
ставин, що встановлюються під 
час кримінального проваджен-
ня, в тому числі предмети, що 
були об’єктом кримінально про-
типравних дій, гроші, цінності 
та інші речі, набуті криміналь-
но протиправним шляхом або 
отримані юридичною особою 
внаслідок вчинення криміналь-
ного правопорушення.

Приписами п. 2 ст. 100 КПК 
України встановлено, що речо-
вий доказ або документ, нада-
ний добровільно або на підставі 
судового рішення, зберігається 
у сторони кримінального про-
вадження, якій він наданий. 
Сторона кримінального прова-
дження, якій наданий речовий 
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зберігати їх у стані, придатному 
для використання у криміналь-
ному провадженні. 

Речові докази та документи, 
надані суду, зберігаються в суді, 
за винятком випадків речових 
доказів у вигляді громіздких 
або інших предметів, що вима-
гають спеціальних умов збері-
гання, які можуть знаходитися 
в іншому місці зберігання. Ре-
чові докази, що не містять слі-
дів кримінального правопору-
шення, у вигляді предметів, 
великих партій товарів, збері-
гання яких через громіздкість 
або з інших причин неможливо 
без зайвих труднощів або витра-
ти по забезпеченню спеціальних 
умов зберігання яких співмірні 
з їх вартістю, а також речові до-
кази у вигляді товарів або про-
дукції, що піддаються швидко-
му псуванню: 1) повертаються 
власнику (законному володіль-
цю) або передаються йому на 
відповідальне зберігання, якщо 
це можливо без шкоди для кри-
мінального провадження; 2) пе-
редаються за письмовою згодою 
власника, а в разі її відсутнос- 
ті – за рішенням слідчого суд-
ді, суду для реалізації, якщо це 
можливо без шкоди для кримі-
нального провадження; 3) зни-
щуються за письмовою згодою 
власника, а в разі її відсутності –  
за рішенням слідчого судді, 
суду, якщо такі товари або про-
дукція, що піддаються швидко-
му псуванню, мають непридат-

ний стан; 4) передаються для 
їх технологічної переробки або 
знищуються за рішенням слід-
чого судді, суду, якщо вони від-
носяться до вилучених з обігу 
предметів чи товарів, а також 
якщо їх тривале зберігання не-
безпечне для життя чи здоров’я 
людей або довкілля.

Речові докази, за рішенням 
слідчого судді знищуються, 
якщо вони відносяться до вилу-
чених з обігу предметів чи то-
варів, а також якщо їх трива-
ле зберігання небезпечне для 
життя чи здоров’я людей або до-
вкілля, проте такі речові дока-
зи фіксуються за допомогою фо-
тографування або відеозапису 
та докладно описуються. У разі 
необхідності може бути збере-
жений зразок речового доказу, 
достатній для його експертно-
го дослідження або інших цілей 
кримінального провадження.

Значна частина речових до-
казів, які зібрано у ході розслі-
дування, задля встановлення 
об’єктивних обставин справи, 
направляються для проведення 
необхідних експертиз.

Отже, речові докази це мате-
ріальні об’єкти, які були знай-
дені на місці події та містять на 
собі сліди, які можуть бути вико-
ристані як доказ факту чи обста-
вин, що встановлюються під час 
кримінального провадження.

У разі необхідності отри-
мання зразків для проведен-
ня експертизи вони відбира-
ються стороною кримінального 
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провадження, яка звернулася 
за проведенням експертизи або 
за клопотанням якої експер-
тиза призначена слідчим суд-
дею. У випадку, якщо проведен-
ня експертизи доручено судом, 
відібрання зразків для її прове-
дення здійснюється судом або 
за його дорученням залученим 
спеціалістом.

Умови зберігання речових 
доказів регулюється Порядком 
зберігання речових доказів сто-
роною обвинувачення, їх реалі-
зації, технологічної переробки, 
знищення, здійснення витрат, 
пов’язаних з їх зберіганням і пе-
ресиланням, схоронності тим-
часово вилученого майна під 
час кримінального проваджен-
ня, який затверджено постано-
вою Кабінету Міністрів Укра-
їни від 19.11.2012 р. № 1104. 
Загальними положеннями вка-
заного Порядку встановлено, 
що речові докази, за винятком 
документів, що зберігають-
ся разом з матеріалами кримі-
нального провадження, повинні 
бути належним чином упакова-
ні та опечатані.

Спосіб упаковки повинен за-
безпечувати неможливість підмі-
ни або зміни вмісту без порушен-
ня її цілісності та схоронність 
вилучених (отриманих) речо-
вих доказів від пошкодження, 
псування, погіршення або втра-
ти властивостей, завдяки яким 
вони мають доказове значення.

На речові докази, які не мо-
жуть бути належним чином 

упаковані через громіздкість 
чи з інших причин, прикріп-
люється бирка у спосіб, що уне-
можливлює її зняття, зміну або 
пошкодження. На упаковці (би-
рці) проставляються підписи 
осіб, які брали участь у проце-
суальній дії, та зазначається ін-
формація про вміст упаковки, 
найменування проведеної про-
цесуальної дії, дата її прове-
дення та номер кримінального 
провадження.

Умовою зберігання речових 
доказів повинно бути забезпе-
чення збереження їх істотних оз-
нак та властивостей. Забороня-
ється зберігання речових доказів 
в умовах, що можуть призвести 
до їх знищення чи псування.

Документи, які є речови-
ми доказами, повинні зберіга-
тися вкладеними між чистими 
аркушами паперу в конвертах. 
На таких документах забороня-
ється робити будь-які помітки, 
написи і перегинати їх. У разі 
наявності великої кількості до-
кументів вони складаються в 
окремий пакет. На конверті (па-
кеті) зазначається перелік доку-
ментів, що вкладені в нього1.

Пунктом 20 Порядку № 1104 
встановлено, що зберігання  
речових доказів у вигляді авто-

1 Порядок зберігання речових доказів сто-
роною обвинувачення, їх реалізації, техно-
логічної переробки, знищення, здійснення 
витрат, пов’язаних з їх зберіганням і переси-
ланням, схоронності тимчасово вилученого 
майна під час кримінального провадження, 
затв. постановою Кабінету Міністрів Украї-
ни від 19.11.2012 № 1104.
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9 мобілів, автобусів, а також са-
мохідних машин, сконстру-
йованих на шасі автомобілів, 
мотоциклів усіх типів, марок і 
моделей, причепів, напівпри-
чепів, мотоколясок, інших при-
рівняних до них транспортних 
засобів та мопедів, здійснюєть-
ся на спеціальних майданчиках 
і стоянках територіальних ор-
ганів Національної поліції для 
зберігання тимчасово затрима-
них транспортних засобів.

Речові докази у вигляді това-
рів або продукції, що піддають-
ся швидкому псуванню, мають 
непридатний стан, знищуються 
за письмовою згодою власника, 
а в разі її відсутності – за рішен-
ням слідчого судді, суду.

Речові докази у вигляді пред-
метів чи товарів, що належать 
до вилучених з обігу, а також 
якщо їх тривале зберігання не-
безпечне для життя чи здоров’я 
людей або довкілля, на підста-
ві відповідного рішення слідчо-
го судді, суду передаються для 
їх технологічної переробки або 
знищуються.

Отже, вказаним Порядком 
регулюється порядок пакуван-
ня та зберігання речових дока-
зів, зважаючи на те об’єктами 
судово-товарознавчої експер-
тизи, яка здійснюється в ході 
кримінального провадження є 
речові докази. Вважаємо, що 
доцільно при зберіганні чи па-
куванні досліджуваних об’єк-
тів керуватися вище зазначе-
ними нормами.

 Інструкцією про порядок ви-
лучення, обліку, зберігання та 
передачі речових доказів у кри-
мінальних справах, цінностей та 
іншого майна органами дізнан-
ня, досудового слідства і суду (в 
новій редакції) від 27.08.2010 р. 
№ 51/401/649/471/23/125, зо-
крема передбачено порядок збе-
рігання речових доказів, а від-
так досліджуваних об’єктів1. 

Так, вказаною Інструкцією 
забороняється розміщення на 
зберігання речових доказів та 
інших об’єктів в умовах і ста-
ні, що може призвести до їх по-
шкодження та неможливості 
подальшого дослідження та ви-
користання як доказів. У разі 
необхідності повинні вжива-
тися невідкладні заходи щодо 
приведення вилучених об’єктів 
у стан, який дозволяє їх подаль-
ше зберігання.

Вилучені товари і продук-
ція, а також майно, які можуть 
швидко псуватися, втратити 
свою вартість у зв’язку з мораль-
ним старінням, зберігання яких 
утруднено або витрати по забез-
печенню спеціальних умов збе-
рігання яких прирівнюються до 
їх вартості і не можуть бути по-
вернуті власнику, негайно піс-
ля вилучення, огляду, прове-
дення необхідних досліджень  

1 Інструкція про порядок вилучення, облі-
ку, зберігання та передачі речових доказів у 
кримінальних справах, цінностей та іншого 
майна органами дізнання, досудового слід-
ства і суду (в новій редакції) від 27.08.2010 р. 
№ 51/401/649/471/23/125.
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і перевірки їх якості органа-
ми Державної інспекції по яко-
сті товарів (або органами сані-
тарного нагляду) передаються 
спеціально виділеним підпри-
ємствам відповідно до вимог 
Кабінету Міністрів України1.

У разі непридатності зазна-
чених товарів до використання 
та реалізації вони можуть бути 
знищені або передаватись під-
приємствам-виробникам анало-
гічної продукції для переробки.

Вилучення та зберігання не-
безпечних для здоров’я про-
дуктів харчування, хімічних та 
радіоактивних речовин, біоло-
гічних матеріалів проводиться 
у порядку, передбаченому чин-
ним законодавством України

Продукти або промтовари, 
які були об’єктами злочинних 
дій або зберегли на собі сліди 
злочину, передаються для екс-
пертного дослідження повністю 
або в необхідній частині (проби, 
зразки).

При можливості, крім проб 
або зразків, які надсилаються на 
дослідження, виділяються про-
би або зразки, які в опечатаному 
вигляді приєднуються до спра-
ви для забезпечення можливого 
повторного дослідження. 

Таким чином, законодавець 
встановлює не тільки методи 
збирання та пакування речових 

1 Постанова Кабінету Міністрів України від 
25.08.1998 № 1340 «Про порядок обліку, 
зберігання, оцінки конфіскованого та іншо-
го майна, що переходить у власність держа-
ви, і розпорядження ним».

доказів, а й регулює питання 
щодо зберігання об’єктів, які є 
речовими доказами. 

Інструкцією про призначен-
ня та проведення судових екс-
пертиз та експертних дослі-
джень та Науково-методичними 
рекомендаціями з питань підго-
товки та призначення судових 
експертиз та експертних дослі-
джень від 08.10.98 р. № 53/5 
передбачено вилучення об’єктів, 
що підлягають дослідженню, та 
відібрання зразків оформлюють-
ся протоколом згідно з вимогами 
процесуального законодавства.  
У них, крім загальних реквізи-
тів такого роду документів, за-
значається, які саме зразки були 
вилучені або відібрані, їх кіль-
кість, умови відбору або вилучен-
ня, а також інші обставини, що 
мають значення для вирішення 
поставлених питань. Протокол 
підписується всіма особами, які 
брали участь у вилученні об’єк-
тів, відібранні зразків.

Об’єкти дослідження надси-
лаються до експертної устано-
ви (експертові) в упаковці, яка 
забезпечує їх збереження, та за-
свідчуються особою у передба-
ченому законодавством поряд-
ку. Речові докази і порівняльні 
зразки упаковуються окремо.

Для відібрання зразків ор-
ган (особа), який (яка) призна-
чив (ла) експертизу (залучив 
(ла) експерта), може залучити 
спеціаліста.

Оскільки під час розслідуван- 
ня кримінальних правопорушень,  
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9 де споживчі товари є предметом 
протиправних посягань, судово- 
товарознавча експертиза має на 
меті вирішення завдань, перед-
бачених п. 6 ч. 2 ст. 242 КПК 
України, то вона призначається 
на початку досудового розсліду-
вання слідчим, прокурором або 
судом за власною ініціативою, а 
також за умов задоволення кло-
потання потерпілого чи сторо-
ни захисту стороною обвинува-
чення, слідчим суддею, судом 
або на договірних умовах між 
стороною захисту та експертом. 
Проведення експертного това-
рознавчого дослідження є про-
цесуальним порядком збирання 
доказів сторонами криміналь-
ного провадження за допомо-
гою експерта, який самостійно, 
на підставі постанови слідчого, 
вивчає необхідні об’єкти, що 
зібрані у кримінальному про-
вадженні, з метою встановлен-
ня нових фактичних даних з 
питань поставлених перед ним 
суб’єктом розслідування кри-
мінального правопорушення. 
Продовольчі товари вилуча-
ються у повному обсязі, однак 
експерту на дослідження на-
правляється середня проба від 
однорідної продукції (сипучої, 
рідкої чи в’язкої консистенції). 
Такий порядок регламентуєть-
ся відповідними Постанова-
ми Кабінету Міністрів України 
або наказами міністерств та ві-
домств. Відбір проб має здійс-
нюватися у точній відповід-
ності до вимог нормативних 

документів, відносно порядку, 
кількості та методів проб із ви-
користанням відповідного об-
ладнання та устаткування.

Якщо в матеріалах справи 
є дані про особливості виявлен-
ня, вилучення, зберігання об’єк-
та дослідження або про інші об-
ставини, що могли вплинути на 
його властивості та ознаки, про 
них слід зазначити в докумен-
ті про призначення експерти-
зи (залучення експерта) та на-
діслати засвідчені належним 
чином копії протоколів проце-
суальних дій в експертну уста-
нову (експертові).

Коли об’єкт дослідження не 
може бути представлений екс-
пертові, експертиза може про-
водитись за фотознімками та 
іншими копіями об’єкта (крім 
об’єктів почеркознавчих дослі-
джень), його описами та інши-
ми матеріалами, доданими до 
справи в установленому законо-
давством порядку, якщо це не 
суперечить методичним підхо-
дам до проведення відповідних 
експертиз. Про проведення екс-
пертизи за такими матеріалами 
вказується в документі про при-
значення експертизи (залучен-
ня експерта) або письмово по-
відомляється експерт органом 
(особою), який (яка) призна-
чив(ла) експертизу (залучив(ла) 
експерта).

Всіма діючими нормами за-
конодавства наведено загаль-
ні методи пакування речових 
доказів, більш детально це пи-
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тання описується безпосеред-
ньо в методичних посібниках 
виданих Міністерством внут- 
рішніх справ. Зокрема Прак-
тичними рекомендаціям з вилу-
чення, фіксації та упакування 
слідової інформації при прове-
денні слідчих дій і оператив-
но-розшукових заходів встанов-
лено порядок пакування одягу, 
а саме одяг потрібно згорнути 
в рулон зовнішньою поверхнею 
всередину, переклавши арку-
шами чистого паперу; загорну-
ти в щільний не ворсистий па-
пір. Щодо пакування взуття та 
одягу, які в подальшому також 
можуть стати об’єктами судо-
во-товарознавчої експертизи, то 
їх пакують в окремі герметичні 
пакети1.

Методичними рекомендаці-
ями наведено тільки два при-
клади пакування об’єктів, які 
в подальшому можуть стати 
об’єктами судово-товарознавчої 
експертизи. Таким чином, мож-
на зробити висновок, що дію-
че законодавство не дає чітких 
вказівок, щодо пакування ре-
чових доказів, цим питанням 
займаються безпосередньо екс-
перти, працівники НДЕКЦ як 
фахівці в певній галузі знань.

Однією з особливостей судово- 
товарознавчої експертизи поля-
гає в тому, що при визначенні 

1 Дорошенко Ю. В., Думанський Р. В. Прак-
тичні рекомендації з вилучення, фіксації та 
упакування слідової інформації при прове-
денні слідчих дій і оперативно-розшукових 
заходів: метод. посібник. Київ, 2011. 132 с.

моменту її призначення слідчо-
му необхідно враховувати тео-
ретичні та методологічні заса-
ди експертизи товарів характер 
і обсяг об’єкта дослідження. 

Так, якщо в якості об’єктів 
дослідження виступають швид-
копсувні зразки, або які не під-
лягають тривалому зберіганню, 
наприклад, продовольчі това-
ри, експертиза призначається в 
максимально короткий термін 
і повинна бути виконана протя-
гом 24-48 годин з моменту от-
римання постанови. В інших 
випадках час виконання екс-
пертизи в кримінальному про-
цесуальному законодавстві не 
регламентовано. Термін вико-
нання експертизи встановлю-
ється в межах 3-10 днів залежно 
від обсягу робіт та складності2. 

Зважаючи на те, що зазвичай 
речові докази є основними дока-
зами у справі, а експертне дослі-
дження, має на меті встановлен-
ня обставин задля об’єктивного 
і правильного вирішення спра-
ви, досліджувані об’єкти повин-
ні збиратись, пакуватись, а та-
кож зберігатись у відповідних 
умовах. 

Непродовольчі та продоволь-
чі товари мають різні критерії 
відбору, пакування, зберіган-
ня чи дослідження. Адже про-
дукти харчування вимагають 
особливих методів пакування, 

2 Актуальні проблеми теорії і практики екс-
пертизи товарів: матеріали ІІІ міжнар. на-
ук.-практ. інтернет-конф. / за ред. М. П. Гре-
чук. Полтава, 2016. С. 13-14.
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гості чи температурі приміщен-
ня чи зберігання, а що стосу-
ється непродовольчих товарів, 
то рідко їх пакування та збері-
гання вимагає особливих умов. 
При невідповідному пакуванні, 
транспортуванні та зберіганні 
об’єктів експертизи, а в даному 
випадку такими об’єктами ви-
ступають речові докази, резуль-
тати експертизи не можна вва-
жати достовірними, а інколи 
такий метод дослідження є єди-
ним методом задля об’єктивно-
го вирішення справи.

Діючими нормативно-право-
вими актами не повністю врегу-
льовані питання пакування ре-
чових доказів, тому вважаємо, 
що доцільним було б розробити 
інструкції, які б містили прави-
ла за якими слід пакувати, транс- 
портувати та зберігати речові 
докази, які в подальшому мо-
жуть бути об’єктами експерти-
зи. Адже дослідження товарів, 
які спочатку були відібрані для 
проведення судово-товарознав-
чої експертизи і дослідження 
речових доказів, мають низку 
відмінностей. Не завжди речо-
ві докази пакуються, зберіга-
ються, транспортуються так як 
цього вимагають об’єкти екс-
пертного дослідження. Тому, 
задля більш точного проведен-
ня дослідження, такі вказів-
ки повинні міститися в одно-
му документі щодо різних груп 
товарів, оскільки на даний час 
існують методичні рекоменда-

ції стосовно окремих товарів. 
На нашу думку, зручніше вико-
ристовувати систематизований 
нормативно-правовий акт.

Отже, з наведеного вище 
можна зробити висновок, що 
пакування, транспортування та 
зберігання проб харчових про-
дуктів мають низку особливос-
тей, чого не скажеш про непро-
довольчі товари. Наприклад, 
пакування одягу чи взуття не 
вимагає ніяких особливих ме-
тодів. Такий об’єкт просто не-
обхідно помістити в чистий су-
хий пакет, прикріпити бирку і 
забезпечити належне транспор-
тування, щоб не пошкодити 
об’єкт дослідження.

Таким чином, на підставі 
аналізу чинного законодавства 
у статті досліджено способи па-
кування речових доказів при 
призначенні судово-товарознав-
чої експертизи. Проаналізував-
ши вище викладений матеріал 
слід зробити такі висновки. Су-
дово-товарознавча експертиза –  
це процесуальна дія, яка має 
на меті проведення науково-об-
ґрунтованого дослідження това-
рів, робіт і послуг, з метою вста-
новлення об’єктивних обставин 
справи. Даний вид експертизи 
проводиться експертом-товаро- 
знавцем із застосуванням сис-
тем і методів, які оформляють-
ся у вигляді висновку експерта. 
Оскільки основним завданням 
товарознавчої експертизи є до-
слідження речових доказів для 
встановлення фактичних обста-
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вин справи, тому задля точнос-
ті і достовірності даних об’єкти 
дослідження, а вданому випад-
ку речові докази, повинні упа-
ковуватися належними чином 
та зберігатися таким способом, 
щоб не втратити первинні дані 
про об’єкт. Зважаючи на те, що 
об’єктами судово-товарознав-
чої експертизи можуть об’єк-
ти, які швидко псуються, пи-
тання пакування та зберігання 
має важливе значення у такому 
досліджені.

Вважаємо, що відбору проб 
(зразків), пакуванню, тран-
спортуванню, зберіганню ре-
чових доказів необхідно приді-
ляти достатньо уваги, оскільки 

кожен із чинників в ході прове-
дення експертного досліджен-
ня має своє істотне значення 
в кінцевому результаті дослі-
дження. На нашу думку, експер-
ти-криміналісти, під час огляду 
місця події чи злочину повин-
ні бути максимально забезпе-
чені всіма необхідними засоба-
ми задля належного пакування 
речових доказів. Насамперед 
це стосується продуктів хар-
чування, оскільки більшість 
з них досить швидко псують-
ся або втрачають свій первин-
ний стан, тому необхідно за-
безпечити таке пакування та 
зберігання, щоб об’єкт зазнав 
як найменших змін.
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ХУАН ВУЧЕТИЧ*

видатний криміналіст, засновник дактилоскопії, керів-
ник Антропометричного відділу поліції Ла-Плата (Буе- 
нос-Айрес, Аргентина). Його ім’ям названа Школа поліції 
Ла-Плата та Центр судової експертизи (Загреб, Хорватія)**

*  Juan Vucetich – eminent criminalist, founder of dactyloscopy, head of Anthropometric department 
of police of La Plata (Buenos Aires, Argentina), Police School of La Plata and Center of Forensic 
Examinations (Zagreb, Croatia) were named after him.
**  The essay is devoted to the eminent criminalist Juan Vucetich. This biography is demonstrating 
historical procedure of Criminalistics development, foundation of dactyloscopy in Argentina and 
transit of his ideas in South America and all over the world.

ПОРТРЕТНА ГАЛЕРЕЯ ВИДАТНИХ
КРИМІНАЛІСТІВ

PORTRAIT GALLERY OF THE FAMOUS
    CRIMINALISTS

Хуан Вучетич (Juan Vucetich) 
народився 20 липня 1858 р. на 
о. Хвар (Австро-Угорська імпе-
рія, тепер – Хорватія). Народже-
ний під ім’ям Іван Вучетич (Ivan 
Vučetić). Служив на флоті Ав-
стро-Угорської імперії. Одружу-
вався тричі, мав четверо дітей.

24 лютого 1884 р. разом із 
братом Мартіном та групою дру-
зів емігрував до Аргентини, яка 
мала велику хорватську діаспо-
ру. 15 листопада 1888 р. після 
роботи майстром-сантехніком 
став на службу в бухгалтерії по-
ліції Ла-Плата (Буенос-Айрес). 
Знаючи кілька мов, швидко був 
віднесений до еліти поліцей-
ської служби.

Вже у вересні 1889 р. був 
призначений керівником Відді-
лу статистики поліції Ла-Пла-
та. Готуючи впровадження ан-
тропометричного методу, якого 
навчався в Буенос-Айресі, за-
цікавився ідеями Ф. Гальтона, 

Паспорт Хуана Вучетича
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прочитавши наукову статтю  
в французькому журналі «Revue 
Scientifique». Так, Хуан Ву-
четич зацікавився ідентифі-
кацією людини за відбитками 
пальців та почав їх збирати та 
групувати. Він розвинув ідеї, 
які були викладені в цій стат-
ті, спромігся створити власну 
систему класифікації відбитків 
пальців та впровадити на прак-
тиці під час розслідування зло-
чинів. На відміну від Ф. Галь-
тона, який використовував 40 
ознак для класифікації відбит-
ків пальців, Х. Вучетич вико-
ристав 101 ознаку, однак розді-
лив їх на 4 групи. Свою систему 
класифікації відбитків пальців 
він назвав «дактилоскопією» й 
використовував її, поєднуючи 

із антропометричним методом 
А. Бертильона. У 1891 р. полі-
ція Ла-Плата відкрила Антро-
пометричний відділ, який очо-
лив Хуан Вучетич.

Саме в період 1891-1893 рр. 
Хуан Вучетич за власною сис-
темою зібрав колекцію відбит-
ків пальців в провінції Буа-
нос-Айреса з 3800 карток, які 
фіксував у спеціальному реє-
стрі. В 1903 р. Федеральна по-
ліція вже зібрала 600 000 та-
ких карток.

У 1892 р. надав експертну до-
помогу в розкритті резонансної 
справи про вбивство двох мало-
літніх дітей у м. Некочеа, іден-
тифікувавши їх мати-вбивцю за 
відбитком пальця, який був за-
лишений нею на місці злочину 
(справа Франчески Рохас). Та-
ким чином, неправдиво обвину-
вачений фермер Педро Веласкес 
та сусід вбитих був виправда-
ний, а Хуан Вучетич став відо-
мим своїми дослідженнями слі-
дів рук людини.

Особова справа Хуана Вучетича

Х. Вучетич та Ф. Пачеко  
працюють в Бюро Ідентифікації 

Ріо-де-Жанейро (1908)
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У 1893 р. видав «Instruccio-
nes generales para el sistema 
antropometrico», заснованої на 
методі А. Бертильона, для ін-
структування підлеглих офіце-
рів поліції. Ця інструкція вже 
включала окремий розділ про 
дактилоскопію.

Після успіхів в розсліду-
ванні злочинів за допомогою 
дактилоскопії, відкинув ідеї 
А. Бертильона, його антро-
пометричний метод та вимі-
рювання тіла людини (крім 
зросту), оскільки вважав, що 
відбитків 10 пальців рук до-
статньо для ідентифікації зло-
чинця. У 1896 р. поліції Арген-
тини прийняла цей оновлений 
метод. У 1895-1896 р. Хуан 
Вучетич особисто допомагав в 
створенні Відділу Ідентифіка-
ції та Антропометрії Централь-
ного Поліцейського Управлін-
ня в Монтовідео (Уругвай).

 Вже в 1900 р. – спочатку Ар-
гентина, а потім й інші держа-
ви Південної Америки, впро-
вадили дактилоскопію, почали 
видавати паспорти з відбитка-
ми пальців рук. Тільки в 1903 р. 
впровадження дактилоскопії 
почалося в Бразилії після на-

лагодження контакту директо-
ра Бюро Ідентифікації Фелікса 
Пачеко із Хуаном Вучетичем.

Результатом такої активної 
діяльності Хуана Вучетича стала 
публікація в 1904 р. відомої пра-
ці «Dactiloscopía Comparada».  
У цілому розповсюдженню сис-
теми дактилоскопії Хуана Ву-
четича стала легкість у отри-
манні відбитків пальців рук та 
їх подальшому використанні 
для ідентифікації. 

В 1905 р. Перша Південно- 
Американська Поліцейська 
Конференція, в якій приймали 
участь представники Аргенти-
ни, Бразилії, Уругваю та Чилі, 
вирішили обмінюватися дани-
ми, які є корисними для поліцей-
ських цілей (включаючи «бер-
тильонаж» та відбитки пальців 
рук за системою Хуана Вучетича, 
який особисто приймав участь в 
конференції). Фактично в цьо-
му році антропометричний ме-
тод А. Бертильона був усунений 
в практичному використанні.

Хуан Вучетич став відомим  
в Аргентині та поза її межами не 

Дактилоскопічна картка Вучетича 
(1912)

Академічна нарада  
(Університет Ла-Плата, 1923)
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тільки через свої дослідження в 
дактилоскопії та через в прова-
дження даного методу на прак-
тиці, але й через свої захоплен-
ня мистецтвом (писав книги та 
музику), був винахідником та 
мандрівником. Також органі-
зував поліцейський оркестр та 
Товариство допомоги дітям по-
ліцейських, які загинули при 
виконанні обов’язків.

У 1912 р. Хуан Вучетич при-
пинив свою роботу в поліції, од-
нак його метод дактилоскопію-
вання продовжував набирати 
популярність та використову-
ватися на практиці під час іден-
тифікації злочинців. З грудня 
1912 по лютий 1914 рр. здійс-
нив наколосвітню подорож, щоб 
продемонструвати переваги сво-
го методу в Північній Америці, 
Європі та Азії. У 1913 р. Хуан 
Вучетич бажав віддати шану 
Альфонсу Бертильону в Пари-
жі, однак відомий французь-
кий криміналіст відмовив йому 
в прийнятті. У 1916 р. заснував 
Загальний реєстр ідентифікації 
осіб.

У 1924 р. Університет Ла- 
Плата відкрив факультет пра-
вових та соціальних наук, в 
якому працювала лаборато-
рія ідентифікації та музей Ву-
четича. Свою книгу «Historia 
Sintética de la Identificación» 
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(Синтетична історія ідентифі-
кації) залишив незавершеною. 
Свою бібліотеку та винаходи 
залишив у спадок Університету 
Ла-Плата.

Помер 25 січня 1925 р. в 
м. Долорес (Аргентина).

Його ім’ям була названа 
Школа поліції «Хуан Вучетич»  
(Ла-Плата, Аргентина) та Центр 
судової експертизи «Іван Вуче-
тич» (Загреб, Хорватія), а також 
в Буенос-Айресі (Аргентина) від-
крито музей Хуана Вучетича. 
У м. Пула (Хорватія) відкрито 
пам’ятний знак на його честь че-
рез його службу в цьому місті у 
флоті Австро-Угорської імперії. 
Також ім’ям Вучетича названий 
аргентинський стейк із шин-
кою, моцарелою та томатним 
соусом, що був вперше пригото-
ваний в ресторані Буенос-Айре-
са «Napoli» в 1940-х рр. італій-
ськикими іммігрантами.

Найбільш вагомі праці: «In-
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INTERNATIONAL CRIMINAL COURT REPORT ON PRELIMI-
NARY EXAMINATION ACTIVITIES 2019*

5 December 2019

UKRAINE**

СЛІДЧА ТА СУДОВА ПРАКТИКА

CRIMINAL CASES STUDY

* Звіт Міжнародного Кримінального Суду про дії з попереднього розслідування 2019.
** В межах слідчої та судової практики публікується Звіт Канцелярії прокурора Міжнародного 
Кримінального Суду (Гаага) про дії з попереднього розслідування щодо ситуації в Україні 
(5 грудня 2019). У Звіті надруковано висновки попереднього розслідування, здійснюваного 
Канцелярією Прокурора у відповідності до поданих більше ніж 20 звернень згідно Римсь-
кого Статуту щодо подій на Майдані Незалежності, в Криму та на сході України. Документ 
містить: Історію процесу, Попередні питання щодо юрисдикції, Контекст ситуації, Предмет- 
ну юрисдикцію, Дії Кацелярії Прокурора, Висновки та наступні кроки.
1  ICC-OTP, The Prosecutor of the International Criminal Court, Fatou Bensouda, opens a prelimi-
nary examination in Ukraine, 25 April 2014.

Procedural History
255. The situation in Ukraine 

has been under preliminary exa- 
mination since 25 April 2014. 
During the reporting period, the 
Office continued to receive com-
munications under article 15 of 
the Statute in relation to crimes 
alleged to have been committed 
since 21 November 2013.

256. On 17 April 2014, the 
Government of Ukraine lodged a 
declaration under article 12(3) of 
the Statute accepting the juris-
diction of the Court over alleged 
crimes committed on its territo-
ry from 21 November 2013 to 22 
February 2014.

257. On 25 April 2014, in ac-
cordance with the Office’s Poli-

cy Paper on Preliminary Exami-
nations, the Prosecutor opened a 
preliminary examination of the 
situation in Ukraine relating to 
the so-called “Maidan events”1.

258. On 8 September 2015, 
the Government of Ukraine 
lodged a second declaration un-
der article 12(3) of the Statute 
accepting the exercise of juris-
diction of the ICC in relation 
to alleged crimes committed 
on its territory from 20 Febru-
ary 2014 onwards, with no end 
date. On 29 September, based 
on Ukraine’s second declaration 
under article 12(3), the Prose-
cutor announced the extension 
of the preliminary examina-
tion of the situation in Ukraine 
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9 to include alleged crimes occur-
ring after 20 February 2014 in 
Crimea and eastern Ukraine1.

Preliminary Jurisdictional 
Issues

259. Ukraine is not a State 
Party to the Statute. However, 
pursuant to the two article 12(3) 
declarations lodged by the Gov-
ernment of Ukraine on 17 April 
2014 and 8 September 2015 re-
spectively, the Court may exer-
cise jurisdiction over Rome Stat-
ute crimes committed on the 
territory of Ukraine from 21 No-
vember 2013 onwards.

Contextual Background

Maidan events
260. At the start of the events 

that are the subject of the Office’s 
preliminary examination, the 
Government of Ukraine was dom-
inated by the Party of Regions, 
led by the President of Ukraine 
at the time, Viktor Yanukovych. 
Mass protests that began on 21 
November 2013 in the area of In-
dependence Square (Maidan Ne-
zalezhnosti) in Kyiv, prompted 
by the decision of the Ukrainian 
Government not to sign an Asso-
ciation Agreement with the Euro-
pean Union (“EU”).

261. Violence occurred at sev-
eral points over the following 

1  ICC-OTP, ICC Prosecutor extends prelimi-
nary examination of the situation in Ukraine 
following second article 12(3) declaration, 29 
September 2015. 

weeks in the context of the dem-
onstrations, resulting in inju-
ries both to protesters and mem-
bers of the security forces, and 
deaths of some protesters. From 
18-20 February violence esca-
lated sharply and scores of peo-
ple were killed and hundreds in-
jured, mostly on the side of the 
protesters. On 21 February 2014, 
under EU mediation, President 
Yanukovych and opposition rep-
resentatives agreed on a new gov-
ernment and scheduled the presi-
dential election for May 2014. On 
22 February 2014, the Ukrainian 
Parliament voted to remove Pres-
ident Yanukovych.

Crimea
262. From the last days of 

February 2014, protests against 
the new Ukrainian Govern-
ment began to grow, notably in 
the eastern regions of the coun-
try and in Simferopol, the capi- 
tal of the Autonomous Repub-
lic of Crimea. From the night 
of 26-27 February 2014, armed 
and mostly uniformed individ-
uals, whom the Russian Federa-
tion later acknowledged to be its 
military personnel together with 
locally-resident militia mem-
bers, progressively took control 
of the Crimean peninsula. On 18 
March the Russian Federation 
announced the formal incorpora-
tion of Crimea into Russian terri-
tory. Russia has continued to ex-
ercise effective control over the 
territory since that time.
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Eastern Ukraine
263. From late February 2014 

onwards, in parallel to events in 
Crimea, protests against the new 
Government took place in oth-
er regions of Ukraine, most no-
tably in the east of the country, 
and armed persons took control 
of key government buildings in 
several eastern provinces. The 
situation deteriorated rapidly 
into violence: on 15 April 2014, 
the Ukrainian Government an-
nounced the start of an “anti-
terror operation” in the east and 
by the end of April, the acting 
Ukrainian President announced 
that the Government was no lon-
ger in full control of the provin- 
ces of Donetsk and Luhansk, de-
clared that the country was on 
“full combat alert”, and reinstat-
ed conscription to the armed forc-
es. On 2 May 2014, 40 people were 
killed in Odessa when a fire start-
ed inside a building in which pro-
federalism (anti-government) 
protesters had taken refuge from 
counter protesters.

264. Following “referendums” 
held on 11 May 2014 that were 
deemed illegitimate by the Ukrai-
nian Government, representa-
tives of the self-proclaimed “Do-
netsk and Luhansk People’s 
Republics” (“DPR”/”LPR”) de-
clared the regions’ “indepen-
dence” from Ukraine.

265. Armed conflict, invol- 
ving the persistent use of heavy 
military weaponry by both sides, 
including in built-up areas, has 

since persisted in eastern Ukraine 
for more than five years, in spite 
of international attempts to end 
the fighting. The highest num-
bers of casualties were recorded 
in the first year of the conflict, 
prior to the implementation of 
the Minsk II ceasefire agreement, 
signed in February 2015, though 
casualties have continued to oc-
cur, including as a result of shell-
ing and light-arms fire.

266. In its Report on Prelimi- 
nary Examination Activities 2016, 
the Office assessed that by 30 
April 2014, the intensity of hos-
tilities between Ukrainian gov-
ernment forces and anti-govern-
ment armed elements in eastern 
Ukraine had reached a level that 
would trigger the application 
of the law of armed conflict and 
that the armed groups operat-
ing in eastern Ukraine, includ-
ing the LPR and DPR, were suf-
ficiently organised to qualify as 
parties to a non-international 
armed conflict. The Office also 
assessed that direct military en-
gagement between the respective 
armed forces of the Russian Fed-
eration and Ukraine, indicated 
the existence of an international 
armed conflict in eastern Ukraine 
from 14 July 2014 at the latest, 
in parallel to the non-internation-
al armed conflict.

Subject-Matter Jurisdiction
267. In early 2019 the Office 

completed its preliminary analy-
sis of subject-matter jurisdiction  
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9 and assessed that there was a rea-
sonable basis to believe that a 
number of crimes under the Stat-
ute had been committed both in 
the context of the situations in 
Crimea and in eastern Ukraine. 
In conducting this analysis, the 
Office examined several forms of 
alleged conduct and considered 
the various possible legal qualifi-
cations under the Statute.

268. In this regard, the Office 
encountered certain specific chal-
lenges in relation to the availabil-
ity of certain information; while 
the information available in rela-
tion to alleged crimes was volu-
minous, it was sometimes lacking 
in its comprehensiveness and de-
tail, in particular in relation the 
specific circumstances of alleged 
attacks in the context of conduct 
of hostilities, and in relation to 
the overall scale of detention re-
lated alleged crimes, especially in 
relation to non- government con-
trolled areas in eastern Ukraine. 
These challenges relate in large 
part to the context of occupa-
tion in Crimea, and the ongoing 
hostilities in eastern Ukraine, 
which hindered access to the re-
spective regions (and to relevant 
sites, witnesses and victims) by 
both Ukrainian and internation-
al organisations seeking to docu-
ment alleged violations of human 
rights and international humani-
tarian law.

269. The conclusions of the 
Office’s preliminary assessment 
of subject matter jurisdiction are 

given below, without prejudice to 
the identification by the Office of 
any further alleged crimes, or al-
ternative legal qualifications or 
factual determinations regarding 
the alleged conduct.

Crimea
270. In 2016, the Office made 

public its assessment that the 
situation within the territory 
of Crimea and Sevastopol would 
amount to an international armed 
conflict between Ukraine and the 
Russian Federation which began 
at the latest on 26 February 2014, 
and that the law of international 
armed conflict would continue to 
apply after 18 March 2014, the 
date on which Russia announced 
the incorporation of Crimea into 
the Russian Federation, to the ex-
tent that the situation within the 
territory of Crimea and Sevasto-
pol factually amounts to an ongo-
ing state of occupation1. This as-
sessment, while preliminary in 
nature, provided the legal frame-
work for the Office’s analysis of 
information concerning crimes 
alleged to have occurred in the 
context of the situation in Crimea 
since 20 February 2014.

271. For purposes of the sub-
ject-matter assessment, the Office 
examined a large volume of infor-
mation regarding a number of al-
legations of crimes that occurred 
in the context of the situation that 

1 See Report on Preliminary Examination Ac-
tivities 2016, para. 158. 
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led up to the occupation, and du- 
ring the occupation of the territo-
ry of Crimea.

272. The information avail-
able provides a reasonable basis 
to believe that, from 26 February 
2014 onwards, in the period lead-
ing up to, and/or in the context of 
the occupation of the territory of 
Crimea, the following crimes were 
committed: wilful killing, pursu-
ant to article 8(2)(a)(i); torture, 
pursuant to article 8(2)(a)(ii); 
outrages upon personal dignity, 
pursuant to article 8(2)(b)(xxi); 
unlawful confinement, pursuant 
to article 8(2)(a)(vii); compelling 
protected persons to serve in the 
forces of a hostile Power, pursu-
ant to article 8(2)(a)(v); wilful-
ly depriving protected persons 
of the rights of fair and regular 
trial, pursuant to article 8(2)(a)
(vi); the transfer of parts of the 
population of the occupied terri-
tory outside this territory (with 
regard to the transfer of detain-
ees in criminal proceedings and 
prisoners), pursuant to article 
8(2)(b)(viii); seizing the enemy’s 
property that is not imperative-
ly demanded by the necessities 
of war, with regard to private 
and cultural property, pursu-
ant to article 8(2)(b)(xiii) of the 
Statute.

273. In addition, the Office 
considered the information avail-
able with regard to alleged of-
fences under article 7 of the Stat-
ute, and found a reasonable basis 
to believe that acts amounting to 

crimes had occurred in the con-
text of the period leading up to 
and during the (ongoing) occupa-
tion of Crimea: murder, pursu-
ant to article 7(1)(a); deportation 
or forcible transfer of population 
(with regard to the transfer of de-
tainees in criminal proceedings 
and prisoners), pursuant to arti-
cle 7(1)(d); imprisonment or oth-
er severe deprivation of physical 
liberty, pursuant to article 7(1)
(e); torture, pursuant to article 
7(1)(f); persecution against any 
identifiable group or collectivity 
on political grounds, pursuant to 
article 7(1)(h); and enforced dis-
appearance of persons, pursuant 
to article 7(1)(j) of the Statute.

Eastern Ukraine
274. Between April 2014 and 

August 2019, the Office of the 
High Commissioner for Human 
Rights recorded 3,339 conflict-
related civilian deaths in east-
ern Ukraine, including at least 
147 children, 1,053 women, and 
1,804 men. In the same period, 
more than 7,000 civilians were 
reportedly injured. Most civilian 
deaths – particularly in the first 
two years of the conflict – report-
edly resulted from the shelling of 
populated areas in both govern-
ment-controlled territory and ar-
eas controlled by armed groups 
with smaller numbers alleged-
ly killed or injured by mines, ex-
plosive remnants of war, booby 
traps, improvised explosive de-
vices, and firearms.
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9 275. In addition to extensive 
loss of life and life-altering in-
juries, the use of heavy weapon-
ry by all parties to the conflict 
has reportedly caused widespread 
damage and destruction of ci-
vilian infrastructure, residen-
tial property, hospitals and oth-
er medical facilities, schools and 
kindergartens in both govern-
ment- controlled territory and ar-
eas controlled by armed groups. 
The impact on children has been 
particularly acute. Restrictions 
on movement as a result of the 
fighting, and exacerbated con-
ditions of poverty have resulted 
in higher levels of malnutrition 
and affected children’s physical 
and psychological development. 
In early 2016, UNICEF reported 
that one in five schools in Donbas 
had been damaged or destroyed, 
obliging children to travel great-
er distances to continue their 
schooling, putting them at even 
greater risk from shelling and 
other conflict-related harm.

276. The Office recorded more 
than 1,200 incidents involving 
crimes allegedly committed since 
20 February 2014 in the context 
of events in eastern Ukraine. 
Although the highest numbers 
of incidents occurred in 2014 
and 2015, during the most in-
tense phase of hostilities, alleged 
crimes continue to be committed 
up to the present time.

277. For the purpose of deter-
mining whether the otherwise 
non-international armed conflict 

involving Ukrainian armed forc-
es and anti-government armed 
groups could in fact be interna-
tional in character, the Office 
considered information that sug-
gests that the Russian Federation 
may have exercised overall con-
trol over armed groups in east-
ern Ukraine for some or all of the 
armed conflict. The existence of 
a single international armed con-
flict in eastern Ukraine would 
entail the application of articles 
of the Statute relevant to armed 
conflict of an international char-
acter for the relevant period. 
Taking into account these pos-
sible alternative classifications 
of the armed conflict(s) in east-
ern Ukraine, the Office consid-
ered the provisions of the Rome 
Statute applicable in both inter-
national and non-internation-
al armed conflict in conducting 
its analysis of the alleged crimes 
committed by the different par-
ties to the conflict.

278. In its analysis of subject-
matter jurisdiction with regard 
to eastern Ukraine, the Office ex-
amined a sample of specific at-
tacks in the context of conduct 
of hostilities, by both sides in the 
conflict. It also examined infor-
mation available regarding con-
flict-related detention, including 
allegations of arbitrary deten-
tion, summary executions of per-
sons hors de combat, ill-treat-
ment, torture, rape and other 
forms of sexual violence. The in-
formation available at this stage 
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suggests in particular that mem-
bers of armed anti-government 
entities have generally commit-
ted detention-related alleged 
crimes of a more severe nature 
and on a significantly larger scale 
than members of Ukrainian Gov-
ernment Forces. As noted above, 
however, the current availability 
of information in relation to cer-
tain conduct appears to have been 
generally impacted by the chal-
lenges that organisations docu-
menting human rights violations 
have encountered in collecting 
information relating to these 
events. This includes factors such 
as the general level of insecurity, 
denial of access to detainees, and 
concerns for the safety of wit-
nesses and victims. This in turn 
may have impacted the availabil-
ity of information regarding cer-
tain alleged crimes, both in pub-
lic reports and communications 
provided to the Office.

279. Based on its prelimi-
nary assessment of subject-mat-
ter jurisdiction, the Office has 
concluded that the information 
available provides a reasonable 
basis to believe that, in the peri-
od from 30 April 2014 onwards, 
at least the following war crimes 
were committed in the context 
of the armed conflict in eastern 
Ukraine: intentionally directing 
attacks against civilians and ci-
vilian objects, pursuant to ar-
ticle 8(2)(b)(i)-(ii) or 8(2)(e)(i); 
intentionally directing attacks 
against protected buildings, 

pursuant to article 8(2)(b)(ix) or 
8(2)(iv); wilful killing/murder, 
pursuant to article 8(2)(a)(i) or 
article 8(2)(c)(i); torture and in-
human/cruel treatment, pursu-
ant to article 8(2)(a)(ii) or article 
8(2)(c)(i)); outrages upon per-
sonal dignity, pursuant to arti-
cle 8(2)(b)(xxi) or article 8(2)(c)
(ii); rape and other forms of sex-
ual violence, pursuant to article 
8(2)(b)(xxii) or article 8(2)(e)(vi) 
of the Statute..

280. In addition, if the con-
flict was international in char-
acter, there is a reasonable basis 
to believe that the following war 
crimes were committed: inten-
tionally launching attacks that 
resulted in harm to civilians and 
civilian objects that was clearly 
excessive in relation to the mili-
tary advantage anticipated (dis-
proportionate attacks), pursuant 
to article 8(2)(b)(iv); and unlaw-
ful confinement, pursuant to ar-
ticle 8(2)(a)(vii) of the Statute.

Admissibility
281. In 2019, the Office moved 

the focus of its preliminary ex-
amination of the situation in 
Ukraine to the assessment of ad-
missibility. Since 2014 nation-
al investigative and prosecutori-
al authorities in Ukraine, and in 
other states, have initiated inves-
tigations and prosecutions of rel-
evance to ICC jurisdiction. These 
proceedings include cases against 
persons holding senior or com-
mand-level positions in relation 
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likely be the focus of any investi-
gation by the Office. These pro-
ceedings are being, or have been 
conducted, by several different 
investigative and prosecutori-
al bodies in Ukraine and in other 
states. The Office has conducted 
an initial “mapping” of relevant 
proceedings and identified the 
existence of multiple and over-
lapping jurisdictions with regard 
to conduct of relevance to ICC 
jurisdiction.

Crimea
282. Authorities overseeing, 

or conducting the investigation 
or prosecution of, relevant al-
leged crimes in Crimea, include 
the Ukrainian National Police, 
the State Bureau of Investiga-
tion (“SBI”), the Security Ser-
vice of Ukraine (“SBU”), the 
Prosecutor General’s Office (in-
cluding the Military Prosecu-
tor’s Office), and the Prosecu-
tor’s Office of the Autonomous 
Republic of Crimea.

283. In relation to Crimea, the 
Office has identified multiple ex-
isting criminal proceedings being 
conducted by the aforementioned 
authorities, including conduct 
and persons that would likely be 
the focus of any investigation of 
crimes allegedly committed in 
Crimea. In relation to these rele-
vant proceedings identified, the 
Office is currently seeking fur-
ther information for purposes of 
assessing whether the specific 

conduct that is the focus of these 
national proceedings is the same 
as that identified in the potential 
cases identified by the Office.

Eastern Ukraine
284. In relation to eastern 

Ukraine, the information available 
to the Office indicates that rele-
vant Ukrainian authorities have 
carried out a number of criminal 
proceedings against both members 
of Ukrainian Government Forc-
es and members of the armed anti-
government entities, including 
in relation to: instances of shell-
ing and other alleged crimes re-
lated to the conduct of hostilities; 
summary executions and other 
killings in detention; torture; ill- 
treatment; rape and other forms 
of sexual violence; forcible disap-
pearances; and arbitrary deten-
tion. In relation to these relevant 
proceedings identified, the Office 
is currently seeking further in-
formation for purposes of assess-
ing whether the specific conduct 
that is the focus of these nation-
al proceedings is the same as that 
identified in the potential cases 
identified by the Office.

285. For purposes of the ad-
missibility assessment, the Of-
fice is also considering whether, 
based on the information avail-
able, the crimes allegedly com-
mitted in eastern Ukraine and 
in Crimea respectively are suf-
ficiently grave within the mean-
ing and requirements of the Stat-
ute to justify the opening of an 
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investigation, in particular con-
sidering their scale, nature, man-
ner of commission, and their im-
pact on victims and affected 
communities.

OTP Activities
286. During the reporting pe-

riod, the Office continued to re-
ceive, collect and review infor-
mation from a variety of sources 
to conduct a preliminary “map-
ping” of the different investiga-
tive and prosecutorial authori-
ties conducting investigations 
and proceedings relevant to the 
potential cases that would like-
ly be the focus of any investiga-
tion. In this regard, the Office 
held a number of meetings with 
stakeholders both at the seat of 
the Court and during a mission to 
Ukraine in June 2019, to discuss 
existing proceedings and a range 
of issues of other relevance to the 
preliminary examination. Dur-
ing its June mission to Ukraine, 
the Office communicated to the 
Ukrainian authorities and civil 
society stakeholders, its prelim-
inary findings in relation to al-
leged crimes in eastern Ukraine 
and Crimea, and discussed with 
them the (phase 3) assessment of 
admissibility, and additional in-
formation of relevance to the Of-
fice’s analysis in that regard.

287. The Office has also re-
viewed additional information 
related to the period specified in 
Ukraine’s first declaration under 
article 12(3) of the Statute and is 

conducting a thorough legal as-
sessment of the information to 
determine whether it would alter 
the previous assessment of the al-
leged crimes that occurred in the 
context of the Maidan events. It 
is recalled that, in 2015, the Of-
fice considered that there was in-
sufficient information at that 
stage to support the conclusion 
that the alleged attack carried 
out in the context of the Maidan 
protests was either widespread 
or systematic. The review of ad-
ditional information includes the 
consideration of seven addition-
al article 15 communications re-
ceived since the original findings 
were made public.

Conclusion and Next Steps
288. During 2020, the Office 

will seek to finalise its assess-
ment of the admissibility of po-
tential cases that would likely be 
the focus of any investigation, 
both in relation to Crimea and 
eastern Ukraine, in order to en-
able the Prosecutor to come to a 
determination under article 15(3) 
of the Statute. In this regard, the 
Office is gathering additional in-
formation on relevant national 
proceedings and engaging with 
the Ukrainian authorities, civil 
society and other relevant stake-
holders. Given the open-ended 
nature of Ukraine’s acceptance of 
ICC jurisdiction, the Office will 
also continue to consider allega-
tions of new crimes committed in 
Ukraine.
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ХХ INTERNATIONAL CONGRESS OF PENAL LAW 2019 
«CRIMINAL JUSTICE AND CORPORATE BUSINESS»*

RESEARCH EVENTS
НАУКОВО-ПРАКТИЧНІ ЗАХОДИ

* ХХ Міжнародний Конгрес Карного Права 2019 «Кримінальна юстиція та корпоративний 
бізнес»

On 13-16 November 2019 in 
Rome (Italy) International Asso-
ciation of Penal Law (AIDP) and 
Luiss Guido Carli University held 
ХХ International Congress of Pe-
nal Law 2019. The theme of the 
Congress “Criminal Justice and 
Corporate Business” was brought 
together 700 specialists in pe-
nal law, criminal procedure law, 
criminalistics, crime investiga-
tion and international criminal 
law from 36 countries. The Con-
gress was provided participants 
with an invaluable opportunity to 
share knowledge, develop ideas 
and network with colleagues 
from around the globe.

Four days of the Congress in-
cluded registration, opening re-
ception (13 November 2019), ple-
nary and parallel sessions (14-16 
November 2019). All days of the 
Congress organizers served cof-
fee and gala dinner (14 Novem-
ber 2019) for participants of 
sessions. 

The Congress was opened by 
Paola Severino (President AIDP 
Italian Group) and Andrea Pren-
cipe (Rector Luiss Guido Car-
li University) (14 November 
2019). Opening ceremony is in-
cluded messages from the Presi-
dent of the Italian Republic and 
President from Luiss Guido Carli 

Scientific report of President AIDP 
John Vervaele

Participants of the Congress
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University. Also representatives 
from Constitutional Court, Min-
istry of Justice, Court of Cassa-
tion, Italian Bar Association and 
Unione Camera Penali were in-
vited for opening remarks. Paola 
Severino (President AIDP Italian 
Group) and John Vervaele (Pres-
ident AIDP) demonstrated their 
scientific reports during mor- 
ning session.

Plenary sessions (14-16 No-
vember 2019) were devoted for 
next topics: 1) Individual Liabili-
ty for Business Involvement in In-
ternational Crimes; 2) Prosecut-
ing Corporations for Violations of 
International Law: Jurisdictional 
Issues; 3) Prevention, Investiga-
tion, and Sactioning of Econom-
ic Crime; 4) Food Regulation and 
Criminal Justice; 5) Global Stan-
dards for Business Criminal Law 
and Judicial Practice; 6) Corpo-
rate Criminal Liability; 7) Mo- 
ving Towards International and 
Supranational Business Crimi- 
nal Justice. Parallel sessions (14-
15 November 2019) were devoted 
for next topics: Combating Cor-
ruption in International Busi-
ness; 2) Financial Markets: Regu-
latory and Criminal Enforcement; 
3) Corporate Criminal Law and En-
vironmental Protection; 4) New 
Technologies as Means for and 
Tools Against Crime; 5) The Curse 
of Riches: Extracting Nature’s 
Wealth, Contrasting Claims & 
Rights and Criminal Law; 6) Dig-
ital Evidence and Investigating 
Business Crime; 7) Business In-

tegrity: Comparing Experiences 
and Best Practices.

On 15 November 2019 orga-
nizers prepared visit to the Pope 
Francis (Vatican). His Holiness 
Pope Francis addressed for par-
ticipants at the World Congress 
of the International Association 
of Penal Law (Regal Room, Apo- 
stolic Palace, Vatican City). 
Pope Francis spoke about cur-
rent state of criminal law, the so-
cial damage of economic crimes, 
protection of the environment 
by criminal law, on some abuses 
of the power to sanction, call for 
responsibility and restorative 
criminal justice.

ADDRESS OF HIS HOLINESS 
POPE FRANCIS 

TO PARTICIPANTS AT THE 
WORLD CONGRESS 

OF THE INTERNATIONAL AS-
SOCIATION OF PENAL LAW1

Sala Regia
Friday, 15 November 2019

Distinguished ladies and 
gentlemen,

First of all I want to apologize 
for the delay. I am sorry, it was 
a scheduling error, two major ap-
pointments together. What hap-
pened was the opposite of what 
happened in the Book of Joshua_ 
there, the sun went backwards; 
here the clock, the sun, went 
ahead. Excuse me, and thank you 
for your patience.

1 Bulletin of the Holy See Press Office, 15 No-
vember 2019.
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I greet you cordially and, as in 
our previous meeting, I express 
my gratitude for your service to 
society and for your contribution 
to the development of justice re-
specting the dignity and rights 
of human beings. I would like to 
share with you some reflections 
on issues that also concern the 
Church in her mission of evange-
lization and service to justice and 
peace. I thank Professor Paola 
Severino for her words.

On the current state of crimi-
nal law

For several decades now, crimi- 
nal law has incorporated – main-
ly from contributions from other  
disciplines – different areas of 
knowledge about certain prob-
lems related to the exercise of the 
sanctioning function. I referred 
to some of them in the previous 
meeting1.

However, despite this episte-
mological openness, criminal law 
has not been able to protect itself 
from the threats that, in our day, 

1  Cfr Address to the delegation of the Inter-
national Association of Penal Law, 23 October 
2014.

impinge on democracies and the 
full force of the rule of law. On 
the other hand, criminal law of-
ten neglects the data relating to 
reality and in this way assumes 
the physiognomy of merely spec-
ulative knowledge.

Let us look at two important 
aspects of the current context.

1. The idolatry of the market. 
The fragile, vulnerable person 
finds himself “defenceless before 
the interests of a deified mar-
ket, which become the only rule” 
(Evangelii gaudium, 56; see Lau-
dato si’, 56). Today, some eco-
nomic sectors exercise more 
power than the States them-
selves (cf. Laudato si’, 196): a 
reality that is even more evident 
in times of globalization of spec-
ulative capital. The principle of 
profit maximization, isolated 
from all other considerations, 
leads to a model of exclusion – 
automatic, no? – that violently 
inflicts on those who suffer its 
social and economic costs in the 
present, while condemning fu-
ture generations to pay for its 
environmental costs.

Address of Hiss Holiness Pope Francis to Participants of the Congress
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The first thing jurists should 
ask themselves today is what 
they can do with their own know- 
ledge to counter this phenome-
non, which puts democratic insti-
tutions and the very development 
of humanity at risk. In real terms, 
the present challenge for every 
criminal lawyer is to contain pu-
nitive irrationality, which mani-
fests itself, among other things, 
in mass imprisonment, crowding 
and torture in prisons, arbitrari-
ness and abuse of the security 
forces, expansion of the scope of 
the penalty, the criminalisation 
of social protest, the abuse of pre-
ventive imprisonment and the re-
pudiation of the most basic crimi-
nal and procedural guarantees.

2. The risks of criminal idea- 
lism. One of the major challeng-
es of criminal science today is 
to overcome the idealistic vision 
that equates “should be” with re-
ality. The imposition of a sanction 
cannot be morally justified by the 
alleged ability to strengthen con-
fidence in the normative system 
and in the expectation that each 
individual will assume a role in 
society and behave according to 
what is expected of him.

Criminal law, also in its nor-
mativist currents, cannot be sep-
arated from the elementary data 
of reality, such as those which 
manifest the real functionality 
of the sanction. Every reduction 
of this reality, far from being a 
technical virtue, contributes to 
hiding the most authoritarian 

features of the exercise of power.

The social damage of econo- 
mic crimes

One of the frequent omissions 
of criminal law, a consequence of 
selectivity in sanctioning, is the 
scarce attention – or lack there-
fore – to crimes committed by the 
most powerful, in particular the 
macro-delinquency of corpora-
tions. I am not exaggerating with 
these words. I appreciate that 
your Congress has taken this is-
sue into consideration.

Global financial capital is the 
source of serious crimes not only 
against property but also against 
people and the environment. It is 
organized crime that is responsi-
ble, among other things, for the 
over-indebtedness of states and 
the plundering of the natural re-
sources of our planet.

Criminal law must not re-
main unconnected with con-
duct in which, by taking advan-
tage of asymmetrical situations, 
a dominant position is exploit-
ed to the detriment of collective 
welfare. This is the case, for ex-
ample, when the prices of public 
debt securities are artificially re-
duced through speculation, with-
out worrying that this will affect 
or aggravate the economic situa-
tion of entire nations (see Oeco-
nomicae et pecuniariae quaestio-
nes. Considerations for an ethical 
discernment regarding some as-
pects of the current economic-fi-
nancial system, 17).
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seriousness of crimes against hu-
manity, when they lead to hun-
ger, misery, forced migration 
and death from avoidable diseas-
es, environmental disaster and 
ethnocide of indigenous peoples.

Protection of the environment 
by criminal law

It is true that the criminal re-
sponse comes when the crime has 
been committed, that it does not 
repair damage or prevent repeti-
tion, and that it rarely has dissua-
sive effects. It is also true that, 
because of its structural selec-
tivity, the sanctioning function 
usually affects the most vulnera-
ble sectors. I am also aware that 
there is a punitivist current that 
claims to resolve the most varied 
social problems through the pe-
nal system.

Instead, an elementary sense 
of justice would require that cer-
tain conduct, for which corpora-
tions are usually responsible, does 
not go unpunished. In particular, 
all those that can be considered as 
“ecocide”: the massive contami-
nation of air, land and water re-
sources, the large-scale destruc-
tion of flora and fauna, and any 
action capable of producing an 
ecological disaster or destroying 
an ecosystem. We must introduce 
– we are thinking about it – in the 
Catechism of the Catholic Church 
the sin against ecology, the eco-
logical sin against the common 
home, because it is a duty.

In this sense, recently, the 
Synod Fathers for the Pan-Am-
azon Region proposed to de-
fine ecological sin as action or 
omission against God, against 
one’s neighbour, the community 
and the environment. It is a sin 
against future generations and is 
manifested in acts and habits of 
pollution and destruction of the 
harmony of the environment, in 
transgressions against the prin-
ciples of interdependence and in 
the breaking of networks of soli-
darity between creatures (cf. Cat-
echism of the Catholic Church, 
340-344)1.

As has been pointed out in 
your work, “ecocide” is to be 
understood as the loss, dam-
age or destruction of the eco-
systems of a given territory, so 
that its utilization by inhabit-
ants has been or can be seen as 
severely compromised. This is a 
fifth category of crimes against 
peace, which should be recog-
nised as such by the internation-
al community.

On this occasion, and through 
you, I would like to appeal to all 
the leaders and actors in this area 
to contribute their efforts to en-
suring adequate legal protection 
for our common home.

On some abuses of the power to 
sanction

1 Cfr Final Document of the Synod of Bishops 
for the Pan-Amazon Region: New Paths for the 
Church and for Integral Ecology, 26 October 
2019, 82.
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To conclude this part, I would 
like to refer to some of the prob-
lems that have worsened in the 
years since our previous meeting.

1. Misuse of pre-trial deten-
tion. I was concerned about the 
arbitrary use of pre-trial deten-
tion. Unfortunately, the situ-
ation has worsened in several 
countries and regions, where the 
number of unconvicted prisoners 
already far exceeds 50% of the 
prison population. This phenom-
enon contributes to the deteriora-
tion of detention conditions and 
is the cause of the illicit use of po-
lice and military forces for these 
purposes1. Preventive detention, 
when imposed without exception-
al circumstances or for an exces-
sive period of time, violates the 
principle that every defendant 
must be treated as innocent un-
til a final sentence establishes his 
guilt.

2. The involuntary incentive 
to violence. Reforms of the in-
stitution of legitimate defence 
have been implemented in sev-
eral countries and this has been 
claimed to justify crimes commit-
ted by agents of the security forc-
es as legitimate forms of the ful-
filment of duty2. It is important 
for the legal community to defend 
traditional criteria to prevent  

1 Cfr Address to the delegation of the Interna-
tional Association of Penal Law, 23 October 
2014.
2 Cfr Address of the Holy Father Francis to the 
Delegation of the International Commission 
against the Death Penalty, 17 December 2018.

punitive demagogy from degen-
erating into incentives to vio-
lence or a disproportionate use 
of force. They are inadmissible 
conduct in the rule of law and, in 
general, accompany racist preju-
dices and contempt for marginal-
ized social groups.

3. The culture of rejection 
and hatred. The throwaway cul-
ture, combined with other psy-
cho-social phenomena wide-
spread in welfare societies, is 
showing a serious tendency to 
degenerate into a culture of ha-
tred. There are unfortunately 
not isolated episodes, certain-
ly in need of a complex analy-
sis, in which the social hard-
ships of both young people and 
adults find their way. It is no 
coincidence that sometimes em-
blems and actions typical of Na-
zism reappear. I confess to you 
that when I hear some speeches, 
some head of the order or of the 
government, Hitler’s speech-
es in 1934 or 1936. Today. They 
are actions typical [of Nazism] 
which, with its persecution of 
Jews, gypsies, people of homo-
sexual orientation, is the quint-
essential negative model of the 
culture of rejection and hatred. 
This is what was done in that 
time and today these things are 
being reborn. It is necessary to 
be vigilant, both in the civil and 
ecclesial spheres, in order to 
avoid any possible compromise 
which is assumed to be involun-
tary – with these degenerations.
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9 4. Lawfare. It periodically emer- 
ges that false accusations are 
made against political leaders, 
made jointly by the media, op-
ponents and colonized judicial 
bodies1. In this way, with the in-
struments of lawfare, the ever 
necessary fight against corrup-
tion is exploited in order to com-
bat unwelcome governments, re-
duce social rights2 and promote a 
sense of anti-politics which bene-
fits those who aspire to exercise 
authoritarian power.

And at the same time, it is cu-
rious that the use of tax havens, 
a device that serves to hide all 
sorts of crimes, is not perceived 
as a fact of corruption and orga-
nized crime3. Similarly, wide-
spread phenomena of appropria-
tion of public funds go unnoticed 
or are minimized as if they were 
mere conflicts of interest. I invite 
everyone to reflect on this.

Call for Responsibility
I would like to extend an in-

vitation to all of you who are ex-
perts in criminal law and who, 
in your various roles, are called 
upon to perform functions rela- 
ting to the application of crimi- 

1 Cfr Homily, 17 May 2018. L’Osservatore Ro-
mano (17 May 2018).
2 Cfr Address to the Summit of Pan-American 
Leaders on Social Rights and Franciscan Doc-
trine, 4 June 2019.
3 Oeconomicae et pecuniariae quaestiones. 
Considerations for an ethical discernment re-
garding some aspects of the current economic 
and financial system, 30.

nal law. Bearing in mind that 
the fundamental aim of criminal 
law is to protect the most impor-
tant legal assets for the commu-
nity, every task and every role in 
this area always has a public res-
onance, an impact on the commu-
nity. This requires and implies at 
the same time a more serious re-
sponsibility for the operator of 
justice, at whatever level he is, 
from the judge, to the clerk of the 
court, to the agent of the public 
forces.

Every person called upon to 
perform a task in this area must 
constantly bear in mind, on the 
one hand, respect for the law, the 
provisions of which must be ob-
served with care and a duty of 
conscience appropriate to the se-
riousness of the consequences. 
On the other hand, it must be re-
membered that the law alone can 
never achieve the aims of the pe-
nal function; it must also be ap-
plied for the effective benefit of 
the persons concerned. This adap-
tation of the law to the concrete 
situation of cases and persons is 
an exercise that is as essential 
as it is difficult. In order for the 
criminal judicial function not to 
become a cynical and imperson-
al mechanism, we need people 
who are balanced and prepared, 
but above all passionate – pas-
sionate – about justice, aware of 
the serious duty and the great 
responsibility they bear. Only in 
this way will the law – all law, not 
only criminal law – not be an end 
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in itself, but at the service of the 
persons involved, whether they 
be the perpetrators of the crimes 
or those who have been offended. 
At the same time, by acting as an 
instrument of substantive justice 
and not just formal justice, crimi-
nal law will be able to perform the 
task of real and effective protec-
tion of the essential legal goods of 
the community.

And we must head, certain-
ly, towards restorative criminal 
justice

In every crime there is an in-
jured party and there are two 
damaged links: that of the per-
son responsible for the crime 
with his victim, and that of the 
perpetrator with society. I have 
pointed out that there is an 
asymmetry between punishment 
and crime1 and that one evil does 
not justify the imposition of an-
other evil as a response. It is a 
question of bringing justice to 
the victim, not of executing the 
aggressor.

In the Christian view of the 
world, the model of justice finds 
perfect incarnation in the life of 
Jesus, who, after having been 
treated with contempt and even 
violence that led to His death, 
in the final instance, in His res-
urrection, brings a message of 

1 Cfr Letter to participants in the 19th Interna-
tional Congress of the International Associa-
tion of Penal Law and the Third Congress of 
the Latin American Association for Penal Law 
and Criminology, 30 May 2014.

peace, forgiveness and reconcil-
iation. These are values that are 
difficult to achieve but neces-
sary for the good life of all. And 
I return to Professor Severino’s 
words on prisons: prisons must 
always have a window, that is, a 
horizon. Looking towards rein-
tegration and one must, in this 
sense, think deeply about the way 
of managing a prison, the way 
of sowing the hope of reintegra-
tion and thinking if the penalty 
is capable of leading this person 
... and also the accompaniment 
of this. And seriously rethinking 
the life sentence.

Our societies are called to ad-
vance towards a model of justice 
based on dialogue, on encounter, 
so that wherever possible, the 
bonds damaged by the crime may 
be restored and the damage re-
paired. I do not think it is a uto-
pia, but it is certainly a great 
challenge. A challenge that we 
must all face if we are to deal with 
the problems of our civil coexis-
tence in a rational, peaceful and 
democratic manner.

Dear friends, I thank you for 
three things: for your dual pa-
tience in waiting an hour and the 
other patience of listening to this 
long address, and again for this 
meeting. Thank you. And I as-
sure you that I will continue to be 
close to you in this arduous work 
at the service of man in the field 
of justice. There is no doubt that, 
for those of you who are called 
to live the Christian vocation of 
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9 your own Baptism, this is a priv-

ileged field of evangelical inspi-
ration of the world. All of you, 
even those among you who are 
not Christians, need the help of 
God, the source of all reason and 
justice. I invoke for each of you, 
through the intercession of the 
Virgin Mother, the light and pow-
er of the Holy Spirit. I bless you 
from the heart and, please, I ask 
you to pray for me. Thank you.

Organizers of International  
Congress of Penal Law 2019 
“Criminal Justice and Corporate 
Business” prepared final resolu-
tions for participants of the event 

and different institutions influ-
enced for criminal policy in the 
world. Next XXI International 
Congress of Penal Law 2024 will 
devoted for theme «Artificial In-
telligence and Criminal Justice». 

More detailed information in-
cluding text of resolutions is placed 
on web-sites: http://www.penal. 
org/en/resolutions-last-con-
gress; https://www.vaticannews.
va/uk/pope/news/2019-11/pa-
pa-pro-socialni-ta-inshi-viklyky-
kryminalnogo-prava.html

The Congress brief was
prepared by Secretary General

AIDP Ukrainian Group
Dr. M. Shepitko



153

Криміналіст першодрукований № 19/2019

п
е

р
в

о
п

е
ч

а
т

н
ы

й
К

Р
И

М
И

Н
А

Л
И

С
Т

Ъ
 №

 1
9

/2
0

1
9

ХХI МІЖНАРОДНИЙ КОНГРЕС СУДОВОЇ ГРАФОЛОГІЇ 
«КРИМІНАЛІСТИЧНА ТА СУДОВА ГРАФОЛОГІЯ: 

ОНОВЛЕННЯ»*

*  XXI International Congress on Forensic Graphology «Criminalistic and Forensic Graphology: 
Update».

14-16 листопада 2019 р. в 
Неаполі (Італія) відбувся ХХI 
Міжнародний конгрес судової 
графології. Тема конгресу була 
обрана «Криміналістична та су-
дова графологія: оновлення». 
Організаторами накового захо-
ду були Асоціація судової гра-
фології за підтримки Школи су-
дової графології, Школи судової 
графопатології. Патронатами 
заходу виступили Апеляційний 
суд Неаполя та бібліотека зам-
ку Капуано. У Міжнародному 
конгресі прийняли участь су-
дові експерти та криміналісти, 
що представляють наукові шко-
ли Бразилії, Греції, Італії, Лит-
ви, Польщі, України та інших 
країн.

Наступний ХХІІ Міжнарод-
ний конгрес судової графоло-
гії відбудеться 12-14 листопада 
2020 р. в Неаполі (Італія).

 
Детальна інформація про захід 

на сайті: www.agragi.it

Інформацію підготував
доктор юрид. наук, стар. наук. спів.

Михайло Шепітько

Учасники конгресу в Неаполі
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18-20 листопада 2019 р. в Ка-
париці (Португалія) Школа Нау- 
ки та Технології Нового Ліса-
бонського університету (за під-
тримки компанії «Bioscope-
group», наукового товариства 
«Proteomass», інших компа-
ній, лабораторій та зацікавле-
них осіб) провели 2 Міжнародну 
Конференцію в Капариці з Тран-
сляційної Криміналістики 2019. 
Ідея конференції була спрямова-
на на те, щоб об’єднати різні на-
прями досліджень судових дис-
циплін в одному заході, а також 
розповсюдити їх результати.

Тематика конференції охопи-
ла такі напрями: 1) нові тенден-
ції в криміналістичному аналі-
зі; 2) нові погляди на традиційну 
криміналістику; 3) судова пато-
логія; 4) розслідування смерті; 
5) судові науки; 6) судова пси-
хологія; 7) судова психіатрія;  
8) діяльність поліції; 9) юри-
дичні та судові системи.

В конференції прийняли 
участь ключові та пленарні до-
повідачі з Бельгії, Великої Бри-
танії, Данії, Ірландії, Іспанії, 
Нідерландів, Португалії, США, 
Чехії та Швейцарії.

На конференції виступили як 
ключові доповідачі: М. де ла Гу-
ардія (Університет Валенсії, Іс-

2 МІЖНАРОДНА КОНФЕРЕНЦІЯ В КАПАРИЦІ  
З ТРАНСЛЯЦІЙНОЇ КРИМІНАЛІСТИКИ 2019*

Проф. Р. Морган

панія), С. Франчесе (Універси-
тет Шефілд, Велика Британія), 
Ж. Франсуа-Фокан (Універси-
тет Льєж, Бельгія), Н. Морлінг  
(Університет Копенгагену, Да-
нія), А. Карраседо (Університет 
Сантіяго де Компостела, Іспа-
нія), Р. Морган (Центр Судо-
вої Експертизи, Велика Бри-
танія), Г. Паркер (Даві, США), 
Д. А. Кусак (Європейська Рада 
Правової Медицини, Ірландія).

Більш детальна інформація 
на веб-сайті:  

www.forensics2019.com

Інформацію підготував
доктор юрид. наук, стар. наук. спів.

Михайло Шепітько

*  2 International Caparica Conference in Translational Forensics 2019.
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Рекомендації 
до друку статей та інших матеріалів

у міжнародному науково-практичному юридичному журналі
 «Криміналіст першодрукований»

• Стаття або інший матеріал може надаватися для друку українською, англій-
ською, німецькою, французькою, російською мовами (за бажанням автора).

• Обсяг публікації може бути різний. В окремих випадках обсяг доцільно погоджу-
вати з Редакційною радою.

• Текст статті повинен супроводжуватися стислою анотацією англійською мо-
вою та даними про автора –  науковий ступінь, вчене звання, посаду, почесне звання 
(на англійській мові та мові піблікації); необхідним також є надання цифрової якіс-
ної фотографії автора.

• Матеріали, що подаються в журнал для друку, повинні відповідати Угоді про 
етику публікації та відсутність зловживань (www.crimcongress.com).

• Матеріали можуть бути надіслані на електронну адресу: apostille.ph@gmail.com

Recommendations
for articles and other materials  publishing

in International Research and Practice Juridical Journal
«A First Printed Criminalist»

• An author can choose the language for giving publication: Ukrainian,  English, Ger-
man, French and Russian.

• Publication volume may be different. In some cases volume must be discussed with 
the Editorial Board.

• The text of an article must be accompanied with abstract and reference 
for the author’s degree, academic rank, position, title and the author’s indivi- 
dual digital quality photo.

• Publication must be corresponded with Journal Publication Ethics and Publication 
Malpractice Statement (www.crimcongress.com).

• Materials must be sent to e-mail: apostille.ph@gmail.com.

Рекомендации 
к опубликованию статей и иных материалов

в международном научно-практическом юридическом журнале
«Криминалист первопечатный»

• Статья или иной материал может предоставляться для опубли- 
кования на украинском, английском, немецком, французском, русском языках (по же-
ланию автора).

• Объем публикации может быть различным. В отдельных случаях объем целесо-
образно согласовывать с Редакционным советом.

• Текст статьи должен сопровождаться короткой аннотацией на английском 
языке и данными об авторе – ученой степени, ученом звании, должности, почетном 
звании (на английском языке и языке публикации); обязательным также является 
предоставление цифровой качественной фотографии автора. 

• Предоставляемые в журнал материалы должны соответствовать Соглаше-
нию об этике публикации и отсутствии злоупотреблений (www.crimcongress.com).

• Материалы могут быть присланы на электронный адрес: apostille.ph@gmail.com
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