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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Дослідження основних підходів і методів аналізу ево-

люції інституціональної, функціональної та організаційної
структур державного управління судово-експертною діяль-
ністю в Україні необхідно розпочинати від початкових етапів,
що визначили форми і способи впливу влади, запроваджу-
ючи механізми інститутів управління та виконання визначе-
них функцій для потреб суспільства.

Літопис становлення і розвитку судової експертизи в
Україні бере свій початок від заснованого 4 липня 1913 року
та відкритого 2 лютого 1914 року при прокурорі Київської
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У статті досліджено історію становлення Київського Кабінету науково-судових експертиз. На-

голошено, що судова експертиза підвищує доказову силу матеріалів справи, забезпечує вста-

новлення об'єктивної істини і відіграє важливу роль у розробці і практичному впровадженні на-

укових методів і методик дослідження на основі спеціальних знань матеріальних об'єктів, явищ

і процесів, які містять інформацію про обставини справи, що перебуває у провадженні органів

дізнання, досудового та судового слідства. Проаналізовано історію створення науково-судо-

вої експертизи в Російській Імперії і в Україні. Доведено, що пройдений судовою експертизою

України за сторіччя шлях був тернистим і тяжким: це був шлях пошуків і самовідданої праці дос-

лідників різних галузей знань, яких об'єднувала одна мета — створення науково обгрунтовано-

го важеля у встановленні істини у справі правосуддя, вирішенні єдиної задачі — відстоювання

істини в науці.

The article explores the history of the formation of the Kiev Cabinet of scientific-legal expertise.

Noted that the judicial examination increases the probative value of the materials of the case, provides

the establishment of objective truth and plays an important role in the development and introduction

of scientific methods and techniques to study on the basis of special knowledge of tangible objects,

phenomena and processes that contain information about the circumstances of the case, which is in

the manufacture of bodies of inquiry, pre-trial and judicial investigations. Examined the history of

creation of scientific and forensic examination in the Russian Empire and in Ukraine. It is proved that

passed the judicial examination of Ukraine for centuries path was arduous and difficult: it was the

way searches and selfless work of the researchers of different fields of knowledge, which were United

by one goal — to create a scientifically sound lever in establishing the truth in the matter of justice,

the decision of the single task of defending the truth in science.
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судової палати Київського Кабінету (Камери) науково-судо-
вої експертизи. Заснуванням і відкриттям Київського Кабі-
нету (Камери) науково-судової експертизи започатковано
наукові зусилля вже декількох поколінь судових експертів
України.

Пройдений судовою експертизою України за сторіччя
шлях був тернистим і тяжким: це був шлях пошуків і само-
відданої праці дослідників різних галузей знань, яких об-
'єднувала одна мета — створення науково обгрунтованого
важеля у встановленні істини у справі правосуддя, вирішенні
єдиної задачі — відстоювання істини в науці. У постійній
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боротьбі за своє існування судова експертиза в Україні як
наука неупинно розвивалася і збагачувалась, множачи ос-
новоположні набутки інших країн, вдосконалювалась, по-
вною мірою засвідчуючи свої великі досягнення.

Перейнявшись ідеями сучасності, завдячуючи само-
відданій праці судових експертів Київського Кабінету науко-
во-судової експертизи, досягнення вивели наукову думку на
широкий шлях світового поступу, поставивши із не відомос-
тей і забуття в один ряд із найрозвинутішими країнами світу.

Відновлення історичної правди, висвітлення відомостей
про становлення і розвиток державного управління судо-
вою експертизою для вдосконалення діяльності судово-ек-
спертних установ України має не тільки історичну, але й
практичну цінність.

Аналіз останніх досліджень і публікацій свідчить, що
окремі статті, які періодично з'являлися в наукових видан-
нях у сфері судової експертизи в Україні, не висвітлювали
досить складний період становлення і розвитку судової ек-
спертизи, зокрема історію створення Київського Кабінету
науково-судової експертизи.

Тому, сьогодні існує нагальна потреба консолідації зу-
силь науковців в галузі наук з державного управління щодо
ознайомлення громадськості із сторінками історії станов-
лення і розвитку судової експертизи в Україні та Київського
Кабінету науково-судової експертизи.

МЕТА СТАТТІ
Мета статті дослідити історію становлення і розвитку

судової експертизи в Україні та створення Київського Кабі-
нету науково-судової експертизи.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Джерельну базу при написанні цієї статті складають безцінні

архівні документи. Щоб зберегти на покоління джерела науко-
вих пошуків деякі документи наводяться мовою оригіналу.

Вихідному моменту створення науково-судової експер-
тизи в Російській Імперії, і в Україні зокрема сприяло стрімке
науково-технічне та бурхливе промислове зростання, лібе-
ралізація владних режимів, масовий вихід до міст селян, ос-
лаблення патріархальних устоїв у кінці XIХ століття. Внаслі-
док цього науково-технічного прогресу поширилась органі-
зована злочинність, озброївшись новітніми засобами зв'язку
та транспорту, використовуючи все більш витончені й нау-
комісткі методи вчинення та приховування злочинів. Ця нова
хвиля злочинності, перед якою виявилося безсилим право-
суддя, полонила не тільки Росію, але і Європу, і Америку.

Тому, на протидію організованій злочинності в Італії,
Швейцарії і Франції (в Римі, Турині, Лозанні, Женеві і Па-
рижі) було засновано особливі кабінети або лабораторії, які
знаходилися в завідуванні спеціально підготованих кримі-
налістів, судових лікарів, вчених хіміків і фотографів [1, с.
239], пов'язавши дослідження "німих свідків" — речових
доказів, з іменами таких вчених, як Буринский, Рейсс (Швей-
цария), Ломброзо й Оттоленги (Італія), Гейндль (Німеччи-
на), Локар (Франція) та ін.

Час вимагав зробити колосальний крок вперед і Рос-
ійську Імперію: по-перше, синтезувати багатовіковий світо-
вий процес, по-друге, запропонувати вирішення багатьох
проблем, залучаючи "знаючих осіб" з різних галузей науки.
Так, кількість нерозкритих злочинів і в світі, і в Російській
Імперії різко зростала. Серед причин низького розкриття
злочинів часто зазначалися відсутність експертних установ
і технічного обладнання, необхідного для нормального фун-
кціонування цих установ, кваліфіковано підготовлених
кадрів. Отже, "…треба відкрити ширше двері суду для на-
уки", писав професор Л.Є. Владимиров в 1911 р. [2]

У відповідь на вимоги часу, на потреби органів слідства
і суду науковою дисципліною, поставленою на службу пра-
восуддя, стала судова експертиза.

Вперше ідею утворення наукової судової експертизи
ініціював Статс-секретар, сенатор, діючий таємний радник
Міністр Юстиції Російської Імперії Іван Григорович Щеглови-
тов, який був захопленим прибічником втілення нових крим-
іналістичних методів дослідження в практику правосуддя.

"И.Г. Щегловитов, который в течение последних лет
бодро охранял русское правосудие с одной стороны, от
нападок, с другой стороны — от разрушительных пополз-
новений врагов русской государственности" [3], будучи
Міністром Юстиції, приклав чимало зусиль для організації
судової експертизи в Росії на державному рівні: він не лише
сприяв, але і підготував проект закону про створення пер-
шого Кабінету науково-судової експертизи.

Його перу вже належало багато наукових робіт, зокрема:
— "Судова експертиза документів (в кримінальному

суді)" (Журнал гражданского и уголовного права, 1891, кн.
6, с. 45—72);

— "Фотографічна експертиза при дослідженні докумен-
тов" (Юридическая летопись, 1891, март, с. 201—214);

— "Судебная фотография" (Северный Вестник, 1892,
кн. II, с. 71—102) та ін.

У січні 1913 року юрист-консультант Міністерства юстиції
Російської імперії С.М. Трегубов писав, що "..ми можемо впев-
нено сказати, що із заснуванням кабінету науково-судової
експертизи займається зоря нового життя в судових устано-
вах. Звичайно, попереду необхідно зробити багато-чого.
Пройдуть роки, можливо, довгий період років, але хочеться
вірити, що настане час, коли судова наука і практика досяг-
нуть такої технічної досконалості в своїх способах розсліду-
вання істини, яких досягли математичні науки; коли судді, із
науковою безсумнівністю відновлюватимуть фактичні обста-
вини злочину. Чим більше і швидше отримають поширення
технічні наукові методи дослідження в судовій справі, тем
ближче підійде кримінальна юстиція до здійснення своєї ос-
новної задачі, щоб жодний злочин не залишався нерозкри-
тим, і правда царювала в судах" [1, с. 258].

"На подлинном Высочайше утвержденном одобренном
Государственным Советом и Государственною Думою Законе
"Об учреждении кабинетов научно-судебной экспертизы в го-
родах Москве, Киеве й Одессе" Собственною Его Императорс-
кого Величества Николая ІІ рукою написано: "БЫТЬ ПО СЕМУ"
(Собр. Узак.1913г. июля 25, отд. 1, ст.1441) та викладено в на-
ступній редакції: "статтю 4291. При прокурорах судебных па-
лат, в округах, где сие штатами определено, состоят кабинеты
научно-судебной экспертизы для производства исследований
по уголовным и гражданским делам посредством фотографии,
дактилоскопии, химического и микроскопического анализов и
иных приемов, за исключением исследований, производимых
врачебными отделениями губернских правлений, а также для
оказания, в особо важных случаях, содействия следственной
власти к обнаружению виновного и выяснению преступления
или к установлению невиновности подозреваемого".

Із затвердженням його Імператорською величністю
Миколою ІІ Закону "Про заснування Кабінетів науково-су-
дової експертизи в містах Москві, Києві і Одессі" [4] розпо-
чалася активна підготовка до створення умов для роботи
найстарішого на теренах України Київського Кабінету нау-
ково-судової експертизи.

Із спогадів сучасників: в 1854 р., в центрі площі, яка із
1869 року стала йменуватися Софійською, будується:
"…здание присутственных мест, в котором помещается це-
лый ряд правительственных учреждений, а именно: судеб-
ная палата, окружной суд, казенная палата с губернским
казначейством, губернское правление, губернская чертеж-
ная и типография, нотариальный архив, городское полицей-
ское управление и др" [5].

Господар будинку Присутственних місць (Міністерство
внутрішніх справ), де розмістилися губернське правління,
казенна палата, губернське казначейство, друкувалася одна
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із найстаріших київських газет "Киевские губернские ведо-
мости" (1838—1917), та інші установи, дозволив Міністерству
юстиції розмістити у ньому свої окремі установи: судову па-
лату, камери (кабінети) прокурорів і судових слідчих, окруж-
ний суд тощо. Але, саме в найвеличнішому і найповажнішо-
му приміщенні — "Присутніх", де здійснювали також адміні-
стративно-поліцейський нагляд в суворо визначених сферах
суспільного життя, проводили селянську реформу, розгля-
дали скарги селян, контролювали виконання постанов і роз-
поряджень земств та органів міського самоуправління, при-
зов на військову службу, контролювали діяльність фабрик і
заводів, було призначено виділити приміщення для роботи
Кабінету науково-судової експертизи [7].

Отже, до початку відкриття своєї діяльності, Київсь-
кий кабінет зайняв особливо вибудуване для нього при-
міщення, у вигляді надбудови над частиною приміщення
присутніх місць. Всього в розпорядженні кабінету було
дванадцять робочих кімнат, із яких вісім було призначе-
но для проведення досліджень шляхом відповідних фо-
тографічних і лабораторних приборів, три — для занять
керуючого Кабінетом і його помічників, і одна — для кан-
целярії [8].

При відкритті всі Кабінети науково-судових експертиз
— Петербурзький (1912), Московський (1913), Київський та
Одеський (1914) отримали однакові прибори, необхідні для
можливих фотографічних робіт, інструменти для мікроско-
пічних досліджень, спектрального аналізу, дактилоскопіч-
них експертиз та т.п. В кожному з них були обладнані неве-
личкі хімічні лабораторії. Обидва репродукційних апарати
у Київському Кабінеті розміщалися в особливому зашторе-
ному павільйоні. Для необхідної обробки фотографічних
пластинок було призначено дві темні лабораторії. Мікрос-
копічні дослідження Кабінету проводились у спеціально при-
стосованій для цього кімнаті, освітленій крім денного ще і
штучним світлом. Враховуючи важливість хімічних дослід-
жень, до окремої кімнати із хімічним столом було підведе-
но воду і газ, устатковано аналітичною вагою, необхідними
приборами і хімічним посудом. Всі кабінети було забезпе-
чено сучасним європейським устаткуванням для репродук-
тивної, проекційної та мікрофотографії, для фотознімання
в ультрафіолетових променях, спектрографи та інше, що
сприяло активізації виконання експертиз.

Зазначимо, що підготовка до роботи Київського Кабі-
нету організовувалась із дотриманням ст. 4292. "…заведы-
вание кабинетами и производство в них изследований воз-
лагаются на управляющих кабинетами и их помощников.
Упомянутые должностные лица вступают в отправление
должности по принесении присяги в публичном заседании
судебной палаты (прил. IV, форма II) [4] керуючим кабіне-
том, колишнім судовим слідчим Петроградського окруж-
ного суду С.М. Потаповим та двома його помічниками —
колишнім прозектором Імператорського Університету Св.
Володимира, доктором медицини М.М.  Туфановим і при-
ват-доцентом того ж університету по природничому
відділенню фізико-математичного факультету В.І. Фа-
ворським, який в майбутньому став керівником Київсько-
го кабінету науково-судової експертизи, а пізніше — пер-
шим директором Київського наукового інституту судових
експертиз.

Для виконання технічних робіт у Кабінеті було три техніки
по вільному найму, а в числі службовців канцелярії знаходилась
перекладач з англійської, французької та німецької мов [6].

У середині грудня 1913 року було відкомандировано до
Києва керуючого С.-Петербурзьким Кабінетом науково-су-
дової експертизи А.М.Попова, який особисто засвідчив го-
товність Київського Кабінету до відкриття.

Так, із прийняттям Закону "Про заснування кабінетів
науково-судової експертизи в містах Москві, Києві і Одесі"
Міністерством юстиції було визначено, що:

— Петроградський Кабінет науково-судової експерти-
зи обслуговуватиме Петроградську, Віденську, Омську та
Іркутську судові палати;

— Московський Кабінет науково-судової експертизи —
Московську, Казанську, Саратовську та Ташкентську судові
палати;

— Київський Кабінет науково-судової експертизи —
Київську, Харківську та Варшавську судові палати;

— Одеський Кабінет науково-судової експертизи —
Одеську, Новочеркаську і Тифліську судові палати з питань
проведення науково-судової експертизи.

ВИСНОВКИ
Отже, 2 лютого 1914 року, із благословіння спеціально

прибулих Міністра юстиції статс-секретаря І.Г. Щегловитова,
юрисконсульта міністерства С.М. Трегубова, сенатора Г.Г.
Чаплинського та представників різних відомств розпочав
свою роботу перший на теренах України Кабінет науково-су-
дової експертизи при прокурорі Київської судової палати, і
діяльність на Україні в цілому — за погодженням Держав-
ною радою та Державною думою Російської імперії Закону
"Про заснування кабінетів науково-судової експертизи в
містах Москві, Києві і Одесі" від 4 липня 1913 року, на оригі-
налі якого на рейді і яхті "Штандарт", Власною Його Імпера-
торської величності рукою написано: "БЫТЬ ПО СЕМУ".

Перспективою подальших розвідок даної проблемати-
ки є дослідження основних підходів і методів аналізу ево-
люції інституціональної, функціональної та організаційної
структур державного управління судово-експертною діяль-
ністю в Україні.
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