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етапі підготовки до вчинення злочину, його безпосереднього вчи-
нення та приховання, так і на будь якому етапі його розслідування 
або судового розгляду. Форми та способи протидії розслідуванню 
корупційних злочинів доцільно поділяти в залежності від мети, на 
яку вони спрямовані. 
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ЩО ПІДДАЛИСЯ ВПЛИВУ ВИСОКИХ ТЕМПЕРАТУР 

Коли ми маємо справу з пожежами з точки зору криміналісти-
ки, ми, фахівці, намагаємось, як можна, повно та всебічно провести 
за цими резонансними кримінальними провадженнями розсліду-
вання. Ще на етапі огляду місця події фахівці стикаються з доку-
ментами, які піддалися дії високих температур, але слідчі та пра-
цівники слідчих органів майже не беруть до уваги ці документи, 
як речові докази, і як наслідок, не призначають за ними дослі-
дження, тому що ці документи дуже проблематично вилучати при 
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огляді місця події. Потрібно знати, як це робити (треба мати спеці-
альні приладдя, розчини), як упаковувати, як зберігати до призна-
чення експертизи, як транспортувати до місця дослідження. Є го-
стра необхідність навчити, як працювати з цими документами 
експертних працівників та слідчих. 

Експертизи спалених або частково спалених документів, є, як 
правило, трудомісткими та складними, оскільки високі темпера-
тури можуть призвести не тільки до руйнування барвників, а й до 
пошкодження паперу документів (аж до переходу її до стану золи). 

Основним завданням судово-технічної експертизи спалених, 
або частково спалених документів, є встановлення змісту докуме-
нта. Питання, які ставлять слідчі перед судовими експертами, є: 

‒ виявлення змісту реквізитів спалених документів; 
‒ встановлення виду спаленого матеріалу (папір, картон 

тощо); 
‒ встановлення виду спаленого документа. 
До останнього відносяться питання: чи маються серед спале-

них документів паспорти, трудові книжки, військові квитки, пос-
відчення; чи є спалені документи цінними паперами (облігації, 
акредитиви, розрахункові чеки, лотерейні квитки тощо); чи міс-
тить зола залишки грошових купюр (їх номінал та кількість)? 

При роботі зі спаленими, або частково спаленими документа-
ми, треба знати, що відновлення тексту у документі у великій мірі 
залежить від впливу температури, якій піддався досліджуваний 
документ. Документ знищується разом з наявним текстом. При 
горінні папір послідовно набуває спочатку темно-коричневого, а 
потім чорного кольору. 

Розрізнюють наступні стадії змінення стану паперу під дією 
високих температур: висушування, обвуглення, спопеління, озо-
лення.  

При згорянні документу піддаються зміні як, папір, так і барв-
ник штрихів тексту. Однак в залежності від складу паперу і барв-
ника зберігається більш-менш значна різниця в кольорі, відтінку, 
ступінь відбиття світла і т. п., що дозволяє виявити штрихи тексту. 
Успішність відновлення тексту спаленого документу в значній 
мірі залежить від того, в якому стані спалений документ був вилу-
чений і наданий на дослідження. 

Найчастіше об’єктами криміналістичного дослідження стають 
документи, що знаходяться в стадії обвуглення, потім у вигляді 
попелу, і рідше – золи. Іноді досліджуваними об’єктами стають 
згорілі документи всіх перерахованих груп. 
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Підвищена обережність необхідна при вилученні документів, 
що знаходяться в стадіях обвуглення і спопеління. Легке торкан-
ня, найменший механічний вплив, призводить до того, що обвуг-
лений папір ламається, а спопеленний кришиться. Якщо докумен-
ти горіли у невеликих закритих ємностях (наприклад, у металевих 
ящиках), останні разом з розташованими в них спаленними доку-
ментами, по можливості, необхідно доставити до експертної уста-
нови, перекласти стінки зачиненої ємності та пакувальної тари 
ватою, папером або іншими пакувальними матеріалами. Для тран-
спортування спалені документи можна переміщувати в інші ємно-
сті (наприклад, коробки, обкладені ватою та зверху прикрити ци-
гарковим папером) за допомогою тонких металевих або паперо-
вих аркушів, згорнутих у «совочки», скляної трубочки, з’єднаної з 
гумовою грушею, або наелектризованого шляхом тертя об хутро 
(вовняну тканину) листа целулоїду, який може притягувати на 
нетривалий час легкі предмети, в тому числі і клаптики спалених 
документів. Великі аркуші, або клаптики обвугленого паперу, 
краще обережно переносити руками. Кожну в’язку (пачку) обгорі-
лих документів слід переміщати окремо.  

Всі дії фахівця при огляді місця скоєння злочину освітлюють-
ся у протоколі слідчим. Коли фахівець доклав зусилля, необхідне 
для збереження спалених документів, треба зафіксувати їх зага-
льний вигляд, описати у протоколі огляду місця події, сфотогра-
фувати та упакувати. Специфіка об’єктів дослідження вимагає від 
фахівця знання прийомів вилучення згорілих документів і пово-
дження з ними, а також своєрідності методик виявлення невиди-
мого тексту.  

Різні стадії змінення стану паперу документів під дією висо-
ких температур (висушування, oбвуглення, спопеління, озолення) 
потребують і різних способів поводження з цими документами.  

Таким чином, робота з документами, які були знищені під ді-
єю високих температур, є складним процесом та потребує суворо-
го дотримання правил і певних навичок при їх вилученні. Тому на 
місце злочину є потреба залучати фахівця для безпосереднього 
вилучення спалених матеріалів, особливо, якщо вбачається, що 
згоріли цінні папери. 
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