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§ 1. Поняття криміналістичної техніки та її галузі

  

Криміналістична техніка — важливий розділ криміналістики, який виник у результаті
впровадження досягнень природничо-технічних наук у практику боротьби зі
злочинністю. Методи фізики, хімії, біології, медицини та інших галузей знань
пристосовувалися для виявлення слідів злочину та одержання інформації з метою
здійснення кримінального судочинства. Кримінальна, або поліцейська, техніка в XIX ст.
заклала підґрунтя сучасної криміналістики.

  

Науково-технічні засоби криміналістики — це прилади, пристосування та матеріали, які
використовуються для збирання і дослідження доказів або створення умов, що
ускладнюють вчинення злочинів. Такі засоби можуть бути поділені на кілька груп:

  

1) взяті без змін із різних технічних і природничо-технічних наук;

  

2)  спеціально пристосовані для криміналістичних цілей;

  

3)  спеціально розроблені для цілей криміналістики.

  

Основними формами застосування криміналістичної техніки є:

  

1)  використання науково-технічних засобів оперативними працівниками при проведенні
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оперативно-розшукових заходів;

  

2)  застосування науково-технічних засобів слідчими при проведенні слідчих дій;

  

3)   використання науково-технічних засобів спеціалістами та експертами під час
відповідних досліджень;

  

4)   застосування науково-технічних засобів учасниками судового розгляду.

  

Виділення таких форм використання криміналістичної техніки пов’язано із суб’єктом,
який її застосовує.

  

Криміналістична техніка розвивається в трьох основних напрямах: оперативно-слідча,
науково-дослідна, профілактична. Кожний з напрямів передбачає розроблення не
тільки відповідних приладів, пристосувань, інструментів, матеріалів, а й
найефективніших прийомів, методів використання науково-технічних засобів.

  

Найскладнішим напрямом є розвиток науково-дослідної техніки, яка застосовується в
основному в лабораторних умовах висококваліфікованими фахівцями. До
науково-дослідної техніки належать різноманітне обладнання та апаратура, які дають
змогу здійснювати дослідження в рентгенівських променях, застосовувати радіоактивні
ізотопи, проводити люмінесцентний чи спектральний аналіз тощо.

  

Для ефективної реалізації науково-технічних засобів необхідно враховувати вимоги щодо
їх застосування (принципи):

  

1) принцип законності використання науково-технічного засобу;

  

 2 / 9



Розділ 5 Загальні положення криміналістичної техніки

2)  принцип етичності застосування науково-технічного засобу;

  

3)  принцип науковості;

  

4)  принцип безпеки науково-технічного засобу;

  

5)  принцип цілісності об’єктів у незмінному вигляді;

  

6)  принцип ефективності використання науково-технічного засобу.

  

Використання криміналістичної техніки є припустимим, якщо при

  

цьому не порушуються законні права та інтереси громадян, моральні та етичні норми.
Засоби і методи криміналістики повинні мати наукову основу, бути науково
обґрунтованими, базуватися на вивчених об’єктивних закономірностях, а тому не можуть
використовуватися в доказуванні пристрої і прилади, що засновані на невстановлених
наукою явищах.

  

На даний час система криміналістичної техніки складається з таких основних галузей:

  

1) судова фотографія;

  

2)  судова кінематографія і відеозапис;

  

3)  трасологія;
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4)  судова балістика;

  

5)  криміналістичне дослідження письма;

  

6)  техніко-криміналістичне дослідження документів;

  

7)  ідентифікація особи за ознаками зовнішності;

  

8)  кримінальна реєстрація.

  

В основу системи криміналістичної техніки покладено предметний принцип, що
відображає особливості кожної галузі.

  

  

  

  

§ 2. Правові основи використання криміналістичної техніки

  

Застосування техніко-криміналістичних засобів і прийомів у боротьбі зі злочинністю
визнається правомірним, якщо це прямо передбачено законом (чи іншими нормативними
актами), або рекомендовано законом, або не суперечить закону за своєю сутністю.
Загальні правові основи використання технічних засобів визначено в ст. 2 КПК України,
яка регламентує завдання кримінального судочинства. У ст. 22 КПК визначено, що
прокурор, слідчий і особа, яка проводить дізнання, зобов’язані вжити всіх передбачених
законом заходів для всебічного, повного і об’єктивного дослідження обставин справи.
Для виконання таких завдань необхідно використовувати всі передбачені законом
засоби, у тому числі технічні.
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У кримінально-процесуальному законодавстві відсутня спеціальна норма, за якою б
визначались правові основи застосування криміналістичної техніки. У ст. ст. 79, 85, 851,
85
2

, 191, 194, 195 КПК наведено окремі прийоми і засоби фіксації речових доказів, місця
події та умови проведення інших слідчих дій. У ст. 87
1

КПК передбачено процедуру фіксування судового процесу технічними засобами. Ці
норми надають можливість у необхідних випадках використовувати ті або інші технічні
засоби.

  

Статті 75 і 76 КПК регламентують порядок призначення експертизи і, зокрема,
вказують, що експертиза призначається у випадках, коли для вирішення певних питань
при провадженні в справі потрібні наукові, технічні або інші спеціальні знання. Для того
щоб використання науково-технічних засобів при розслідуванні злочинів сприяло
підвищенню ефективності праці слідчого, необхідно широко використовувати допомогу
спеціалістів (ст. 1281 КПК). Названі статті кримінально- процесуального законодавства є
передумовами застосування спеціальних знань і технічних засобів у кримінальному
судочинстві.

  

У літературі висловлювалася думка про необхідність перелічення в законі всіх
науково-технічних засобів, прийомів та методів, що можуть бути використані при
розслідуванні та розкритті злочинів. Це стосується насамперед нових науково-технічних
засобів роботи з доказами, технічних засобів та прийомів, що можуть бути використані
під час проведення слідчих дій. Однак у законі неможливо передбачити всі прийоми і
засоби роботи з доказами через їх постійне вдосконалення і відновлення. Залежно від
особливостей конкретної обстановки місця події або специфіки проведення інших слідчих
дій та з огляду на раціональність їх використання слідчий на власний розсуд обирає
відповідні технічні засоби і прийоми. Таким чином, може йтися про ситуаційну
зумовленість застосування науково-технічних засобів, технічних прийомів та методів.

  

Поповнення арсеналу науково-технічних засобів, що застосовуються у боротьбі зі
злочинністю при здійсненні кримінально-процесуальної процедури, ставить на порядок
денний питання про необхідність перевірки їх науковості, заборону використання
антинаукових прийомів та таких, що не відповідають принципу демократичності
кримінального судочинства.
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При використанні технічних засобів необхідно процесуально оформити:

  

1)  факт застосування технічних засобів і прийомів;

  

2)  матеріали, які одержані в результаті їх застосування.

  

Використання криміналістичної техніки доцільно відображати в протоколі за такою
схемою: де, коли, у зв’язку з чим, щодо яких об’єктів, ким, для чого і що застосовано, що і
як саме виявлено або одержано в результаті застосування технічних засобів. У протоколі
обов’язково зазначається, що перед застосуванням технічних засобів про це були
сповіщені особи, які беруть участь у проведенні слідчої дії.

  

Існують певні вимоги, що забезпечують доказове значення результатів застосування
науково-технічних засобів. При оформленні матеріалів, одержаних у результаті
застосування криміналістичної техніки, треба прагнути, аби:

  

1)  спостерігався зв’язок між виявленими за допомогою технічних засобів фактами та
проведеною слідчою дією;

  

2)  додатки були засвідчені підписами учасників слідчої дії;

  

3)  додатки мали технічні засоби захисту від фальсифікації об’єктів;

  

4)  додатки до протоколу містили стислі пояснювальні написи.
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§ 3.  Техніко-криміналістична оснащеність органів досудового слідства

  

Криміналістична техніка використовується при проведенні слідчих дій для вивчення та
фіксації матеріальної обстановки злочину, виявлення, фіксації, вилучення і збереження
доказів, їх попереднього дослідження, а також при підготовці об’єктів для експертизи.
Науково- технічні засоби можуть застосовуватися окремо або в комплектах. Спеціальні
комплекти науково-технічних засобів розроблено у вигляді слідчих валіз, портфелів,
оперативних сумок тощо. Слідча валіза (портфель, сумка) — це комплект
техніко-криміналістичних та інших засобів (приладів, інструментів, матеріалів) для роботи
з доказами під час проведення огляду та інших слідчих дій.

  

На практиці слідчі набори бувають трьох типів: універсальні (призначені для вирішення
різноманітних завдань), спеціалізовані (для роботи експерта-криміналіста, працівника
ДАІ, спеціаліста- вибухотехніка та ін.) та набори із змінним змістом (формуються
безпосередньо перед проведенням певної слідчої дії). Останнім часом в Україні
розпочато розроблення комплектів науково-технічних засобів вузької спрямованості:
комплект пошукових засобів слідчого (набір- пошук); комплект науково-технічних засобів
огляду місця дорожньо- транспортної події; комплект науково-технічних засобів для
огляду місця пожежі (набір-пожежа); комплект науково-технічних засобів для огляду
вибухових пристроїв і місця вибуху (набір-вибух); комплект науково-технічних засобів для
роботи з мікрооб’ єктами (набір-мікро); комплект науково-технічних засобів для роботи зі
слідами рук (дактилоскопічний набір); комплект слідчого для огляду документів;
оперативний одорологічний комплект.

  

Поняттю універсального набору відповідає комплект для слідчого, який складається з
двох основних частин: слідчої валізи і фотонабору. Фотонабір, розміщений у шкіряній
сумці з наплечним ременем, складається з малоформатного дзеркального фотоапарата
(наприклад, «Зеніт»), електронної лампи спалаху, фотоелектричного експонометра,
жовтого світлофільтру (ЖС-17), подовжувальних кілець (застосовуються при
великомасштабній зйомці), двох касет, масштабної лінійки та цифрових таблиць (для
позначення найважливіших деталей обстановки, що фотографуються).
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Поширеним у практичній діяльності органів прокуратури є універсальний переносний
криміналістичний комплект слідчого (рис. 1), який за своєю структурою складається з
семи розділів:

  

1)  пошукове приладдя (щуп для м’яких меблів і невеликих ємкостей із сипучими, грузлими
речовинами і рідинами; набір деталей, з яких збираються щуп для щільного ґрунту та щуп
для пошуку в сипучих і рідких середовищах; приладдя (насадка на щуп) для збирання
проб ґрунту; магнітний шукач (підіймач); викрутка-індикатор напруги «Ю-500»);

  

2)  вимірювальне приладдя (лінійка масштабна (довідкова), лінійка візирна, рулетка
велика 10-метрова, рулетка мала 2-метрова, розсувний трикутник із транспортиром,
циркуль-вимірювач, штангенциркуль, планшет із компасом);

  

3)  інструменти (пасатижі комбіновані, ножиці, викрутка, ніж складаний, пінцет, алмазний
склоріз);
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  4)   засоби для виявлення невидимих і слабковидимих слідів (акумуляторнийелектричний ліхтар «ФКА-10», лупи 3,5х та 7х, йодна трубка в пластмасовому футлярі,набір дактилоскопічних порошків (окис кобальту, двуокис титану, порошок відновленоговоднем заліза, порошок карбонільного заліза), дактилоскопічна щіточка із синтетичнихволокон, пензель магнітний, пенал із засобами для попереднього визначення крові);  5)   засоби фіксації та вилучення слідів (силіконові пасти у тубах одноразовоговикористання (пасти «К», «У-4»), каталізатори до силіконових паст у скляних флаконахіз крапельницею (каталізатор № 18 для пасти «К», каталізатор № 21 для пасти «У-4»),пластмасова платівка і металева лопатка для приготування силіконового компаунду,скальпель, гіпс у поліетиленовому пакеті, коробка пластмасова, в якій знаходиться гіпс,що використовується для приготування гіпсової пасти, ложка пластмасова, дакрил уполіетиленовому пакеті, флакони для розчину синтетичних смол та ін., пульверизатор ізгумовою грушею, універсальний розприскуючий пристрій, дактилоскопічна плівка —світла і темна);  6)  засоби для дактилоскопіювання трупів і живих осіб (друкарська фарба в тюбику,платівка скляна для нанесення фарби, дактилоскопічний валик, пристрій длярозгинання пальців рук трупа);  7)   папка з креслярським приладдям (лінійка масштабна, лінійка візирна, розсувнийтрикутник, планшет, циркуль-вимірювач, каталог кольорів).  Комплекти науково-технічних засобів вузької спрямованості мають інше наповнення. Так,комплект науково-технічних засобів для роботи зі  слідами рук (дактилоскопічний набір)призначено для виявлення, фіксації, попереднього дослідження та вилучення слідів рукна місці події (під час проведення слідчих дій), а також для дактилоскопіюван- ня живихосіб і трупів. Габаритні розміри набору 500 х 400 х 180 мм, маса не більш ніж 6 кг. Докомплектації набору входять: щіточки магнітна та флейцева, порошки дактилоскопічнімагнітні та немагнітні, хімічні реактиви для виявлення слідів рук (алоксан, нінгідрин,малахітова зелень, азотнокисле срібло та ін.), йодна трубка, ліхтар електричнийакумуляторний, дактилоплівки (темні та світлі), валик дактилоскопічний, фарбадрукарська, скельце предметне, подушечка та ложка для дактилоскопіювання,рукавички гумові, пінцет анатомічний, пристрій для розгинання пальців трупа, ножиці,скальпель, лупи вимірювальна і криміналістична, дактилокарти, лінійки масштабна івимірювальна, олівці кольорові, олівець графітовий, склограф, ручка кулькова, ластик,конверти, папір, голка швейна, нитки, етикетки для речових доказів.  Портативний набір «Молекула» призначено для роботи з мікрооб’єктами на місці події.Його габаритні розміри 205 х 90 х 50 мм, маса — 0,8 кг. До комплекту набору входять:лупа 4-складна, пробірки з пробкою, піпетка, липка стрічка, щіточка, шкребок,лопатка-шпатель, зонд штиковий, пінцети прямий і вигнутий, ножиці манікюрні, скельцяпредметне та предметне із заглибленням, пакети поліетиленові з замком, шкребоквигнутий.  Пересувна криміналістична лабораторія (ПКЛ) — автомобіль спеціального призначення(як правило, мікроавтобус) із розміщеним у його кузові комплексом приладів і апаратів,різними криміналістичними комплектами для проведення досліджень на місці події.Широко застосовуються ПКЛ, створені на базі різних моделей автомобілів «РАФ»,«УАЗ», «Газель». Останнім часом використовуються автомобілі імпортного виробництвависокої прохідності (наприклад. «Mazda»).  Основними завданнями ПКЛ є: 1) своєчасне транспортування науково-технічних засобівдо місця провадження слідчої дії; 2) забезпечення виїзду учасників слідчої дії на місце їїпроведення; 3) використання приміщення ПКЛ для провадження процесуальних дій іззастосуванням техніко-криміналістичних методів, фіксації їх ходу і результатів; 4)проведення попередніх досліджень предметів, документів, слідів.  ПКЛ оснащена технічними засобами, які умовно поділяються на сім відділів: 1)електротехнічне устаткування; 2) засоби зв’язку і сигналізації; 3) засоби для виявлення,фіксації, вилучення та попереднього дослідження доказів; 4) фотовідділ; 5)протипожежні засоби та інструменти; 6) допоміжні технічні засоби; 7) спецодяг ісанітарні засоби.  Типова ПКЛ містить такі комплекти науково-технічних засобів: комплект пошуковихзасобів, комплект для роботи зі слідами, комплект для роботи з мікрочастинами,комплект для огляду і дослідження документів, комплект для роботи з трупом,фотокомплекти, комплект відеоапаратури, комплект освітлювальної апаратури, набірінструментів, набір пакувальних засобів, комплект засобів сигналізації та зв’язку,комплект засобів забезпечення безпеки, комплект допоміжних засобів.           § 4. Технічні засоби профілактики  Криміналістична техніка має велике значення в попередженні злочинів. Розробленняспеціальних захисних науково-технічних засобів та методів попередження злочинності єзавданням криміналістичної науки.  Технічні засоби профілактики розробляються на підставі вивчення та узагальненняслідчої, оперативно-розшукової та експертної практики, виявлення причин та умов, щосприяли вчиненню злочинів. Важливим є вивчення типових способів учинення певнихвидів злочинів з метою розроблення науково-технічних засобів протидії злочинності.  Відмінність технічних засобів профілактики від інших криміналістичних засобів полягає втому, що вони застосовуються до виникнення злочинного діяння. Використання такихзасобів і методів має превентивний характер. Вони перешкоджають вчиненню злочинуабо допомагають його виявленню.  Розвиток технічних засобів попередження злочинів має такі основні напрями:  1)   вдосконалення захисту документів від підробок (розроблення бланків різних типівдокументів, запропонування їх певних реквізитів, нанесення спеціальних захисних сіток,застосування поліграфічних особливостей виготовлення документів, використанняспеціальних захисних чорнил чи відбитків печаток тощо);  2)  розроблення профілактичних приладів і пристроїв (наприклад, пристроїв охоронноїсигналізації, електронних контролерів, приладів спостереження в нічний час,відеоспостереження важливих об’єктів, пристроїв різних конструкцій проти викраденняавтомобілів, хімічних засобів захисту тощо).  Злочинець під час взаємодії з такими приладами і пристроями залишає на місці подіїдодаткові сліди. До науково-технічних засобів попередження злочинів належать такожзасоби фіксації правопорушника на місці вчинення злочину. Це насамперед різноманітніхімічні пастки — спеціальні хімічні сполуки, що використовуються в профілактичній іоперативно-розшуковій діяльності для штучного слідоутворення. Потрапляючи на об’єкт,деякі спеціальні сполуки викликають появу яскраво забарвлених слідів, що поганозмиваються, або люмінесценцію в ультрафіолетових променях. Розрізняють хімічніпастки активні (поєднання спеціальної сполуки із пристроями викиду) і пасивні(слідоутворення відбувається під час контактних взаємодій). В оперативно-розшуковійдіяльності використовуються хімічні пастки «Купіль», «Катапульта» та уніфікованабагаторазова хімічна пастка «Керн».  Технічні засоби профілактики тісно пов’язані з організаційними заходами запобіжногохарактеру. Це стосується порядку реєстрації документів, процедури видання дозволів,наявності спеціальних правил обліку певних видів документів (наприклад, нотаріальних),певного порядку продажу вогнепальної чи холодної мисливської зброї та її обліку тощо.     Запитання для самоконтролю  1.  Що таке криміналістична техніка?  2.  Що являють собою науково-технічні засоби?  3.  Які існують галузі криміналістичної техніки?  4.  Чи існує специфіка використання науково-технічних засобів у кримінальному процесі?  5.  Які комплекти науково-технічних засобів використовуються в діяльності слідчого?  6.  Які завдання вирішує пересувна криміналістична лабораторія?  7.  Які існують технічні засоби профілактики?       
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