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1НФОРМАЦШНО-ДОВ1ДКОВО1 КОЛЕКЦП РУКАВИЧОК

TO THE QUESTION OF FORMATION, MANAGEMENT AND USE
OF INFORMATIONAL-REFERENCE COLLECTIONS OF GLOVES
Анотащя. У робот! розглянута важливють шформацшно-доввдкових колекцш шд час
розслвдування злочишв по результатах анал1зу слвдчо! та експергно! практики. У кримшальному
провадженш для встановлення факпв та обставин, яш входять до предмету доказування, нередко
важливе значения мае виключно доввдкова шформацгя, що характеризуе 1ндив1дуальн1 та родов1
(видов!) ознаки людини, матер1ал1в, речовин та вироб1в, як1 зазвичай не мають причинно-наслщкових
зв’язк1в 1з самим злочином, однак сприяють рш енню д1агностичних, щентифжацшних та
класифжацшних задач. До под1бно! шформаци ввдносяться ведомости про джерела походження;
як1сний та юльшсний склад речовин, !х ф1зичш та х1м1чн1 властивосп, ведомосп про зразки вироб1в i
продукцп; шше. Авторами запропоновано алгоритм складання шформацшно! бази рукавичок для
проведення порiвняльного дослiджения дано! категорп експертиз.
Ключов1 слова: кримiналiстична iнформацiя, злочин, судовий експерт, шформацшнодовiдкова колекцiя, колекщя рукавичок.
Аннотация. В работе рассмотрена важность информационно-справочных коллекций при
расследовании преступлений по результатам анализа следственной и экспертной практики. В процессе
уголовного судопроизводства для установления фактов и обстоятельств, входящих в предмет
доказывания,
нередко важное значение имеет исключительно справочная информация,
характеризующая индивидуальные и родовые (видовые) признаки человека, материалов, веществ и
изделий, которые обычно не имеют причинно-следственных связей с самим преступления, однако
способствуют решению диагностических, идентификационных и классификационных задач. К
подобной информации относятся сведения об источниках происхождения; качественный и
количественный состав веществ, их физические и химические свойства; сведения об образцах изделий
и продукции; многое другое. Авторами предложен алгоритм составления информационной базы
перчаток для проведения сравнительного исследования данной категории экспертиз.
Ключевые слова: криминалистическая информация, преступление, судебный эксперт,
информационно-справочная коллекция, коллекция перчаток.
Abstract. This paper considers the importance o f information and reference collections in the
investigation o f crimes based on the analysis o f investigative and expert practice. In the process o f criminal
justice, in order to establish the facts and circumstances involved in the subject o f evidence, it is often
important that reference information characterizing the individual and tribal (species) characteristics o f a
person, materials, substances and products, which usually do not have a causal relationship with the crime
itself, but contribute to solving diagnostic, identification and classification problems. Such information
includes information on sources o f origin; qualitative and quantitative composition o f substances, their
physical and chemical properties; information about samples o f products and products; much more. Authors
propose an algorithm for compiling an information database o f the mittens for conducting a comparative study
o f this category o f examinations.
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Ефективтсть розсл1дування зл очи тв багато в чому залежить ввд як ост
i юлькосп кримшалштично-значущо! шформаци, 11 доступности для сл1дчих i
ошб, якi здiйснюють сл!дч! та розшуковi ди. Фактичнi данi чи ввдомостр що
знаходяться в причинно-наслiдковому зв’язку з подieю злочину i способом
його вчинення, якi характеризують особу, предмети злочинного замаху, та
д е я к обставини називають кримшалштично-значущою шформащею. 11
джерелами при цьому е найр! зном ат т т ий (матерiальнi i iдеальнi) слуди
злочинiв, а, ввдповвдно, i вс! слвдоутворююч! об’екти.
Разом з тим, у процес кримшального провадження для встановлення
фактов i обставин, як! входять до предмету доказування, нервдко важливе
значения мае виключно доввдкова шформащя, яка характеризуе шдиввдуальт
i родов! (видов!) ознаки людини, матер!ал!в, речовин i вироб!в, що найчастш е
не мають причинно-наслвдкових зв’я з т в !з подiею злочину, однак сприяють
вирiшению дiагностичиих, iдентифй кат йних та класифiкацiйних завдань. До
не1 ввдносяться ввдомост! про джерела походження; ятсн и й i кшьшсний склад
речовин, 1х Ф!зичн! i х!м!ч н властивостi; вщ омост про зразки виро6!в i
продук т !; ж ша доввдкова iнформапiя. Така iнформапiя мае потенцшне
кримiналiстичне значення [1].
Серед сладв, я к зустрiчаються на мшщ поди, достатньо поширеними
т с л я сладв взуття е слвди рукавичок, причому це пов’язано не з погодними
умовами т1 е1 чи шшо! пори року - злочинщ досить часто використовують
рукавички для захисту сво1х рук ввд можливого контакту з р !зними об’ектами
та уиеможливлеиия подальшо! вдентифшаци.
Не зважаючи на те, що кримшалштичне значення сл щ в рукавичок
досить значне, вони рвдко використовуються з метою розшуку i викриття
злочинщв. Багато в чому це пов’язано з недостатньою обiзнанiстю про
можливост трасолопчно! експертизи, слабким чи недостаттм володтням
методами i засобами виявлення i фшсаци сладв рукавичок, невмiнням
правильно 1х дiагностувати, визначати придаттсть для подальшого
використання з метою вдентифшаци. Нерiдко слвди рукавичок не фшсуються i
не вилучаються з riel причини, що 1х ж в !рно ввдносять до змазаних сладв рук,
або у зв’язку з н еч ^к стю ввдображення та ввдсуттстю якого-небудь рисунку
вважають 1х непридатними для використання в як ост доказiв [2].
З метою встановлення типу та виду рукавичок т д час проведення
трасолопчних експертиз, виготовлення розшукових таблиць по следах
рукавичок, вилучених з мшць тяжких та резонансних злочитв, у Черкаському
НДЕКЦ МВС Укра1ни бшьш як п ’ять р о к в тому створено шформацшнодоввдкову колекпiю рукавичок (1ДКР). Зввдси, метою ще! статп е надання
допомоги експертам-трасологам у веден т, формуваннi та використаннi дано1
колекци виходячи !з вищезазначеного досв!ду.
Особливост формування колекци рукавичок
Формування будь-яко1 колекци кримiналiстичного облшу в Експертнш
служ6! МВС Укра1ни регламентуеться наказом МВС Укра1ни ввд 10.09.2009
№390, зареестрованим у МЮ Укра1ни 15.10.2009 за №963/16979 «Про
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затвердження 1нструкцн з оргатзацн функц1онування кримшалштичних
облЫ в експертно! служби МВС».
У п. 1.6.2. зазначено! 1нструкцп
«1нформацшно-доввдков1 колекци призначет для використання об'екпв,
умиттених до них, т д час проведения експертних дослщжень, створення
науково-дослвдних та дослвдно-конструкторських розробок, оновлення
методично! та нормативно! бази судово! експертизи, тдготовки ор1ентовно!
1нформац1!, узагальнення ведомостей про причини й умови вчинення злочин1в
та !нших правопорушень з метою запобидння !м» [3].
Особливост формування !нформац!йно-дов1дково! колекц1! рукавичок
в 1нструкцп не зазначено, однак п. 2.1.7. передбачае, що «у раз1 необхвдност!
перел1к об'ект1в та слщ в, з яких формуються центральн1, о б л аст та м1сцев1
колекц1!, може бути розширений» [3].
Сл1д зазначити, що перед створенням 1ДКР, експертами-трасологами
була проведена к роттк а анал1тична робота, пов’язана !з визначенням
переважаючих вид1в рукавичок, я к застосовувались правопорушниками п1д
час вчинення злочитв. Для цього було проведено групування зображень вс1х
слвд1в рукавичок, як1 надходили на експертизи по кримшальних
провадженнях.
В результат! проведено! роботи встановлено застосування певних вилш
рукавичок, як1 можливо класиф1кувати за матер1алами, що застосовуються п1д
час !х виготовлення, за призначенням тощо [4]. Однак, враховуючи
поширен1сть застосування, основний акцент колекци було зроблено на т а к
види рукавичок (в залежност! в1д частоти використання):
рукавички робоч1 трикотажн1 !з захисним гумовим вкрапленням
на внутр!шн!й поверхн1 долонно! частини («рукавички з пухирцями»).
рукавички господарсько-побутов1 гумов1;
рукавички м ед и ч т латексн1;
Пр1оритетн1сть застосування злочинцями саме таких рукавичок
пояснюеться р1зними факторами:
поширен1сть точок продажу рукавичок. Господарськ та робоч1
рукавички можливо придбати як у величезних буд1вельних г1пермаркетах,
розташованих у великих мштах, так i в найменших с1льських господарських
магазинах, а також на численних «стихiйних» торпвельних точках та на
базарах;
низька варт!сть рукавичок. Для пiдготовки до вчинення
правопорушення злочинцю немае потреби купувати рукавички за декiлька
сотень гривень. Зазначенi види рукавичок привертають увагу перш за все
низькою цiною, адже в залежностi ввд як ост вони коштують до 15 гривень за
пару. Не дивлячись на низьку варт!сть рукавичок, певна кшьшсть
правопорушнишв все ж залишають рукавички для подальшо! «роботи». Це
можливо спостер^ати пiд час об’еднання слiдiв рукавичок, вилучених пiд час
скоення рiзних злочинiв одного виду (наприклад, ряду розбiйних нападiв).
Формування колекци здшспюеться наступним чином:
в рiзних торговельних мережах закупляються по декiлька
екземплярiв рiзних за видами рукавичок. В одному мющ, особливо в
будiвельних гiпермаркетах, закупляти всi зразки не бажано, оскшьки вони
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мають схожий рельефний малюнок (логотип гшермаркету або виробника).
В1дб1р об’екпв слад проводити таким чином, щоб колекщя ум1шувала р1зт за
малюнком мшрорельефу (а не за кольором) об’екти;
рукавичкою на праву руку кожного зразка на аркуш паперу
наносяться експериментальт вщтиски. Кожен з цих ввдтисшв е неввд’емними
додатками до кожного натурного екземпляру рукавичок;
на кожну рукавичку та !! ввдтиск виставляеться картка,
присвоюеться ввдповвдний номер та робиться короткий опис рукавички та
мшрорельефу поверхнт
Таким
чином,
шформацшно-доввдкова
колекщя
рукавичок
складатиметься з наступних об’екпв:
- рукавички;
- картки з ввдтиском о д те ! з рукавичок та описом рельефного малюнку
на внутриттн т ч ас ти т долонно! поверхт рукавички.
Систематизацш колекци рукавичок слад здшснювати в залежност ввд
кшькосп об’екпв, !х вид1в, т и т в тощо.
Створення колекци та призначення ввдповвдального за 11 ведення та
наповнення регламентуеться в н у т р ш т м наказом НДЕКЦ. Зразок журналу, в
якому здшснюеться облш колекци, регламентований п. 1.10. 1нструкци [3].
У подальшому, ведення колекци здшснюеться шляхом перюдичного
придбання нових р1зновид1в рукавичок, з подальшим складанням картки з !х
описом та вщтиском.
Використання колекци рукавичок т д час проведення трасолопчних
експертиз. Кримшалштичне дослщження сл щ в рукавичок належить до
трасолопчних експертиз спещальносп 4.1. «Дослщження сл щ в людини та
слщ в тварини».
Використовуючи колекщю, експертизою можливо вирш увати наступ т
запитання:
1.
Чи е слщи, ви л учет з мюця поди, слщами рукавичок?
2.
Яким видом рукавичок зали ш ет слщи?
3.
Якою частиною рукавичок зали ш ет слщи?
4.
Який вид матер1алу вщобразився у слщ1?
5.
Який м ехатзм утворення виявлених слщ1в?
Перел1чет питання не е вичерпними та можуть бути розш ирет з
урахуванням специф1ки дослщження об’екпв [4].
Очевидно,
що
використання колекцш
сприяе
вирш енню
нещентифшацшних питань. В бшьшосп випадтв це питання встановлення
групово! належ ност слщоутворюючих об’екпв.
Пщ час встановлення групово! належ ност в слщах рукавичок
виявляеться такий комплекс ознак, за яким !х вщносять до певного виду, типу
рукавичок. Так, наявтсть у слщах рукавичок вщображення петельно!
структури, поряд з яким розташ оват паралельт ряди крапок округло! чи
т ш о ! форми св1дчать про те, що слщи залишено трикотажними рукавичками
1з захисним вкрапленням на внутрппнж частин1. При пор1внянн1 таких сл1д1в
1з об’ектами 1ДКР за розм1рами петель, особливостями вкраплень тощо
можливо встановити певний р1зновид таких рукавичок.
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KpiM цього, встановлення групово! належностi слщ в можливо
розглядати не лише в аспекй ввднесення слiдiв до певного виду чи типу
рукавичок, але й встановлення факту використання однотипних рукавичок пiд
час скоення декшькох злочинiв.
Використання 1ДКР пiд час проведения експертизи зазвичай
здiйснюеться на стади порiвняльного дослiдження, коли за результатами
роздшьного дослвдження в слвдах вже визначено певний комплекс ознак,
притаманний тому чи iншому об’екту.
Однак, бувають випадки, коли колекщя може бути використана на
стадн експертного експерименту, наприклад, коли на дослвдження над ^йтттов
динамiчний слiд рукавички i неможливо встановити ознаки з метою
встановлення групово! належностi. В такому випадку статичний вiдтиск
рукавичок, умиттених у колеквдю, не зовсiм подходить для порiвняння. Для
цього рукавичками, я к умiщенi в колеквдю, проводяться динамiчнi
експериментальнi вiдтиски для отримання найбiльш подiбних до пронесу
слвдоутворення дослiджуваних слiдiв. Отримавши найбшьш придатнi для
порiвняння вiдтиски, можливо проводити подальше порiвняльне дослiдження.
1люстращя використання колекци рукавичок в дослвдницькш частинi
висновку експерта здiйснюеться наступним чином: лiворуч у верхнiй ч асти т
наводиться шюстравдя слiдiв рукавичок, наданих на дослiдження, праворуч збшьшеного вiдтиску частини рукавички, подiбноl до слвдоутворення слщ в
(якщо слiди рукавичок зали ш ет пальцевими частинами - то слвд проводити
iлюстранiю вiдтискiв пальвдв рукавичок, якщо слiди долонно! частини
рукавички - то слвд iлюструвати ввдтиск долонi рукавички, якщо н а д а т на
експертизу слiди динамiчнi - то й ввдтиски слiд проводити в динамил). В
нижнiй частинi iлюструеться натурне зображення рукавичок та статичний
ввдтиск вше! рукавички (рис. 1.).

Рисунок 1. Зразок використання матерiалiв iз 1ДКР для виконання
трасолопчно! експертизи слiдiв рукавичок.
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Використання колекцп пiд час проведення розшукових заходiв для
виготовлення розшукових таблиць за слiдами рукавичок. Використання
шформацшно-доввдково! колекцп рукавичок, описане вище, внаслвдок
проведення певних слудчих дш (проведення огляду, винесення постанови про
призначення експертизи тощо) здшснюеться через певний час пiсля вчинення
самого злочину. Однак, колекцп можна використовувати у ходi розслiдування
злочинiв за «гарячими слвдами».
О дтею iз складових техтко-кримшалштичного забезпечення розкриття
та розслiдування злочи тв е виготовлення розшукових таблиць за слвдами,
вилученими п1д час оглядiв мiсць подiй по нерозкритих злочинах (здебшьшого
особливо тяжких та резонансних).
Розшуковi таблицi за сл1дами трасолопчного походження складаються
по сл1дах взуття, следах знаряддя зламу, слвдах транспортних засобiв та следах
рукавичок.
Особливштю вилучення слiдiв трасологiчного походження на мшщ
поди (це можливо ввднести i до майстерностi спецiалiста) е ввдшукання саме
тих слiдiв, я к залитттеш особами, причетними до вчинення злочину, а не
сусвдами, пращвниками швидко! допомоги, членами слвдчо-оперативно! групи
тощо. Що стосуеться слiдiв рукавичок, то в бш ьш ост випадкiв т а к слiди на
мiсцi поди е слвдами злочинця.
Маючи пiд рукою розшуковi таблицi слiдiв рукавичок, оперативний
працiвник, дшьничний офiцер чи патрульний, пiд час несення служби мають
змогу звертати увагу на рукавички, подiбнi до тих, якими залишено слiди на
мiсцi поди, що в кшцевому результат може сприяти викриттю злочинтцв.

Рисунок 2. Зразок використання матерiалiв iз 1ДКР для виготовлення
розшуково! таблицi за слвдом рукавички.
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Розшукова таблиця з використанням колекщ! рукавичок укладаеться
наступним чином: yropi зазначаеться дата та мшце вчинення злочину, при
огляд! якого виявлено та вилучено слiд рукавички, далi iлюструеться
вилучений слад, сфотографований з використанням масштабно! лшшки, нижче
- натурне зображення рукавичок, малюнок яких зб!гаеться з! сладом за
загальними ознаками (рис. 2.). 1люструвати в розшуковш таблиц! зображення
вадтиску натурно! рукавички недоцшьно, оскшьки мета виготовлення
розшуково! таблиц! - це ор!ентування правоохоронця на певну р!ч, у даному
випадку на рукавчику, якою можливо було залишити виявлений слад.
Так, наприклад, при огляд! речей у падозршого громадянина, в сумщ
було виявлено пара робочих рукавичок, виготовлених з трикотажу, як! мають
гумов! вкраплення та напис «FAR» на долоннш частин! Це защкавило
правоохоронщв, оскшьки вони мали при соб! розшукову таблицю по сладах,
вилучених пад час огляду мшця под!! по факту скоення розбшного нападу на
ломбард в м. Черкаси, в якш було зображення сл!ду рукавички у вигляд! рядхв
округлих елеменив та л!тери «R» в рами!, а також зразок аналопчних
рукавичок !з шформацшно-довадково! колекщ! рукавичок Черкаського
НДЕКЦ МВС Укра!ни.
Отже, анал!з сл!дчо! та експертно! практики вказуе на те, що хоча слади
рукавичок виявляються на мшщ под!! досить часто, використанню !х в
розкрити та розсладувант зл очи тв прид!ляеться ще недостатня увага. Це
залежить як вад умшня спещалшта на мшщ под!! виявити слади рукавичок,
провести !х попередне досл!дження, так ! об!знаност!
про можливост!
вирш ення питань по сладах рукавичок з точки зору !х трасолопчного
досладження, можливост використання шформацшно-довадково! колекщ!
рукавичок.
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