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ІДЕНТИФІКАЦІЯ ОСОБИ 
ПРИ ПРОВЕДЕННІ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ

Розглянуто проблемні питання ідентифікації особи під час кримінального проваджен-
ня, які виникають внаслідок намагання приховати чи викривити свої особистісні ознаки, 
а також способи, якими можна це здійснити. На історичних прикладах та подіях сьогодення 
показане значення біометричних методів ідентифікації, які перешкоджають кримінальним 
спробам зміни індивідуальних ознак особи.

Ключові слова: ідентифікація особи; фальшування папілярних візерунків; автоматичні 
системи розпізнавання; біометрична обфускація.

Постановка проблеми. Протягом усього часу незалежності України за-
лишається актуальним завдання підвищення ефективності діяльності пра-
воохоронних органів, у тому числі органів прокуратури, а також їх реформу-
вання з метою приведення їх роботи у відповідність із європейськими стан-
дартами з урахуванням зобов’язань, взятих Україною за міжнародними дого-
ворами, тобто забезпечення належного рівня верховенства права, законнос-
ті, гуманізації механізму кримінальної юстиції, додержання основоположних 
прав людини під час досудового розслідування та судового розгляду. 

У досудовому розслідуванні зазвичай фігурують  багато осіб, які мають різ-
ний процесуальний статус – це потерпілі, підозрювані, свідки. І стосовно кож-
ного з них посадова особа, яка проводить розслідування, повинна бути впев-
нена, що це саме та особа, дані про яку внесені до матеріалів кримінального 
провадження. Тому особливого значення набувають криміналістичні знання, 
тобто методи тієї науки, яка безпосередньо стосується розкриття та розсліду-
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вання злочинів; виявлення слідів злочину; процесуально правильного форму-
вання доказової бази; вибудовування слідчих версій на основі здобутих фак-
тів; планування розслідування конкретного злочину; тактично правильного 
проведення слідчих (розшукових) дій і, нарешті, відтворення істинної карти-
ни кримінального правопорушення, при цьому – неспростовного доказування 
винуватості підозрюваного та відведення підозри від невинного.

Наука криміналістика за понад сторіччя свого офіційного існування окрім 
власних, суто криміналістичних засобів і методів, запозичила, модернізувала 
й успішно пристосувала до потреб боротьби із злочинністю багато наукових 
доробок, які були створені для інших наук, зокрема – медицини, психології, 
логіки, антропології, механіки, оптики тощо. 

Але всі розробки та запозичення переважно були спрямовані на вирішен-
ня двох завдань, які завжди посідали особливе місце в криміналістиці, – без-
помилкової ідентифікації особи за її індивідуальними ознаками та пошуку 
невідомого злочинця за слідами, які залишені на місці події. 

Перше з цих завдань вирішувалося різними методами, зокрема завдяки ві-
зуальному впізнанню, тобто порівнянню зовнішніх ознак конкретної особи з 
тим образом, який відобразився в пам’яті очевидця. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У процесі становлення кримі-
налістики як науки та вивчення питання зовнішньої ідентифікації важливу 
роль відіграли роботи таких учених, як: Ф. Гальтон, Е. Генрі, В. Хершель. Зна-
чний внесок у розвиток ідентифікації особи як галузі криміналістики зроби-
ли В.Ф. Герасимов, Л.Я. Драпкін, В.А. Образцов, В.Ф. Пантелєєв, H.A. Селіванов, 
В.А. Снетков, Н.П. Яблоков та інші. Нині цій проблемі приділяється особлива 
увага, що передусім пов’язано з науково-технічним прогресом, досягнення 
якого злочинці використовують для зміни зовнішніх ознак та ускладнення 
ідентифікації особистості.

Розробкою окремих аспектів означеної теми займалися такі вчені, як: 
А.П. Аленін, P.C. Бєлкін, В.Р. Булгаков, А.В. Вінберг, А.Ф. Волинський, М.М. Ге-
расимов, Р.Л. Грановський, А.В. Зінін, Е.П. Іщенко, З.В. Кірсанов, В.П. Колма-
ков, H.A. Корнієнко, Т.Ф. Моїсеєва, П.Т. Орлов, Е.Р. Російська, М.В. Салтевский, 
С.С. Самищенко, М.Я. Сегай, С.А. Снетков, A.A. Топорков та інші, тож пробле-
ма вивчена досить ґрунтовно. Проте уникнути помилок, які часом мають 
трагічні наслідки, не вдавалося раніше і не вдається в наш час. Тож метою 
статті є аналіз причин помилок ідентифікації та розгляд шляхів їх уник-
нення.

Виклад основного матеріалу дослідження. В історії криміналістики 
яскравим прикладом помилок візуальної ідентифікації у ХІХ сторіччі є спра-
ва Адольфа Бека, якого двічі засуджували до тюремного ув’язнення на під-
ставі впізнання багатьма свідками, серед яких були й поліцейські, через схо-
жість із шлюбним аферистом Томасом. Навіть особлива прикмета, яку мав 
злочинець і яка була відсутня у Адольфа Бека [1, с. 128–131], не була прийня-
та суддею до уваги1.

1  Злочинець був іудейського віросповідання і пройшов ритуальний обряд обрізання.
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Безперечно, подібні випадки ретельно вивчались фахівцями, вдоскона-
лювались методи візуального впізнання, особливо ті, що використовуються 
співробітниками правоохоронних органів та спецслужб. Проте жодним чи-
ном це не гарантує уникнення помилок. 

Так, у 1977 році гучним скандалом закінчилася справа з розшуку і ліквіда-
ції ізраїльськими спецслужбами ватажка терористичної організації «Чорний 
вересень» Алі Хасана Саламеха, який організував та здійснив напад на ізра-
їльську делегацію на Олімпійських іграх у Мюнхені 1972 року. Тоді в резуль-
таті невдалої операції німецької поліції всі захоплені терористами заручни-
ки загинули. Саламеха розшукали у Норвегії, у місті Ліллехаммері, для його 
ліквідації прибула група ізраїльського спецназу з п’яти осіб, кожен з яких був 
задіяний у візуальному впізнанні підозрюваного та визнав його розшукува-
ною особою. Цього чоловіка показово розстріляли на зупинці громадського 
транспорту. Але згодом виявилося, що це був інший чоловік – офіціант араб-
ського походження Ахмед Бучікі, який мав певну схожість з терористом [2].

Таким чином, навіть висококваліфіковані співробітники спецслужб поми-
ляються. Очевидно, що для безпомилкового впізнання візуальної ідентифі-
кації замало.

У ХІХ сторіччі в практиці розслідування злочинів візуальний метод було 
доповнено іншим, більш досконалим (як тоді вважалося) методом – вимірю-
ванням антропометричних показників особи (так званим бертильйонажем), 
розробленим відомим французьким криміналістом Альфонсом Бертильйо-
ном. Проте і цей метод не відповідав вимогам криміналістів, тож згодом чіль-
не місце посів метод дактилоскопії, тобто вивчення папілярних візерунків на 
пальцях людини, який і сьогодні вважається найбільш надійним та широко 
застосовується не тільки в кримінальних провадженнях, а й системах охоро-
ни, системах обмеження доступу2. 

Але питання про його надійність залишається дискусійним. Річ у тому, 
що разом з методами розпізнавання вдосконалювались і методи злочинної 
діяльності та активної протидії кримінальній юстиції – злочинці постійно 
намагались змінити свої індивідуальні ознаки або залишити на місці події 
хибні сліди, аби спрямувати слідство в неправильному напрямку. Приклада-
ми цього можуть слугувати численні спроби змінити ім’я, зовнішність або 
ж папілярні візерунки, зафіксовані в історії криміналістики [4, с. 20–23]. На 
сьогодні до цього додаються досить поширені факти знищення або спотво-
рення відбитків пальців на місці злочину, а також умисне підкидання пред-
метів з чужими відбитками на місце події, залишення використаної зброї та 
розбризкування чужої крові (чи іншого біологічного матеріалу, придатного 
для дослідження ДНК, – наприклад, недопалків) на місці вбивства, фальсифі-
кація слідів голосу тощо. Навіть порівняно примітивні (стосовно обізнаності 
з криміналістикою) квартирні крадії при вчиненні злочину часто одягають 

2 Слід зазначити, що вперше в Російській імперії 1904 року завідувач розшукової частини Ки-
ївської міської поліції Г.М. Рудой розробив «Керівництво для дактилоскопічних вимірювань д-ра 
Віндт». А в січні 1905 року основні положення цього керівництва увійшли у видану «Інструкцію 
чинам Київської розшукової поліції» [3].
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на ноги поліетиленові пакети, щоб не залишати відбитків з індивідуальними 
особливостями свого взуття. 

Протягом останнього десятиріччя у зв’язку з широким застосуванням ав-
томатичних систем розпізнавання відбитків пальців (зокрема, введенням в 
обіг у багатьох країнах світу біометричних паспортів) у світі сталося кіль-
ка гучних скандалів та непорозумінь, безпосередньо пов’язаних із змінами 
(природними або навмисними) папілярних візерунків. 

Так, у 2007 році двадцятирічну дівчину із Швейцарії не пустили до США 
через неможливість проходження дактилоскопічної ідентифікації в аеропор-
ту – виявилось, що в неї повністю відсутні папілярні візерунки на пальцях і 
долонях [5, с. 10–11].

Це явище – природна відсутність візерунків – адерматогліфія – було від-
крите ще на початку дев’яностих років, але причину такої відсутності у лю-
дини на подушечках пальців та долонь папілярних ліній та візерунків вияви-
ли тільки зараз. 

Як свідчить практика, відбитки пальців досить вразливі для атак фаль-
сифікаторів – їх відносно легко штучно змінити або підробити. Видатний 
криміналіст Г.Л. Грановський у 1957 році описував випадки виявлення під-
роблених слідів пальців рук [6, с. 10–11]. Проте для нашої держави вказана 
проблема спочатку не була актуальною. На сьогодні ставлення до проблеми 
поступово змінюється, хоча вона й досі не є першочерговою для наших пра-
воохоронних органів. 

Нагальною ця проблема постала при розслідуванні одного з найбільш ре-
зонансних злочинів – 10 терористичних вибухів у приміських потягах побли-
зу Мадрида 11 березня 2004 року, в результаті яких загинула 191 та було по-
ранено 1 247 осіб. На пакеті з детонаторами, знайденому під час огляду місця 
події, було виявлено п’ять відбитків пальців, які перевірили в базах міжна-
родної розшукової системи, і одна з них – найбільша у світі дактилоскопічна 
база IAFIS «Об’єднана автоматизована система ідентифікації за відбитками 
пальців» (ФБР, США) виявила потрібну відповідність щодо одного з відбитків. 

Три дипломовані експерти ФБР і один незалежний, залучений для неза-
ангажованого висновку, кваліфікували знахідку як «стовідсотково надійну», 
а співпадіння відбитків – як «абсолютно незаперечний збіг» [7, с. 106–110].

Виявлений у базі IAFIS відбиток належав орегонському адвокату Брендо-
ну Мейфілду. Він був одружений на мусульманці-єгиптянці і раніше захищав 
у суді людину, підозрювану у тероризмі, а також сам прийняв іслам. Відбит-
ки пальців у базі ФБР залишилися з часу військової служби підозрюваного. 
Оскільки особистість Мейфілда практично ідеально відповідала образу іс-
ламського екстреміста, то його одразу заарештували. Невідомо, які це могло 
мати для нього наслідки, якби іспанська поліція не розшукала іншого під-
озрюваного, алжирця Унана Дауда, у якого не один, а всі відбитки пальців 
співпали зі слідами на пакеті з детонаторами. 

Арештованого в Америці адвоката-мусульманина відпустили, проте репу-
тація дактилоскопічної ідентифікації у зв’язку з цією історією виявилася не 
бездоганною. Лише через півтора роки, взимку 2006-го, Міністерство юстиції 
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США офіційно розібралося у ситуації, вказавши ФБР на недбалість у роботі, 
і виплатило потерпілому адвокату 2 млн доларів за несправедливе переслі-
дування. Проте надійність і об’єктивність дактилоскопічної експертизи при 
цьому не ставилася під сумнів. Втім, для теорії криміналістичного ототож-
нення це мало набагато серйозніші наслідки – кількість співпадінь окремих 
елементів дактилоскопічного візерунка, необхідних для категоричного ви-
сновку, у США та деяких країнах Європи була збільшена з 12 до 17, що значно 
зменшує ймовірність випадкових збігів [7, с. 61–66] та повторення зазначе-
ної ситуації.

Що стосується зміни папілярних візерунків, то вражаючих результатів 
можна досягнути, використовуючи сучасні лазерні технології. В науковій лі-
тературі [7, с. 33–41] описано випадок, коли у 2005 році в московській клініці 
гіпербаричної косметології та пластичної хірургії в присутності журналістів 
була проведена операція зі знищення папілярних візерунків пальця за допо-
могою лазера. Доброволець перед проведенням операції залишив відбиток 
оперованого пальця на папері. Операцію проводив директор клініки доктор 
медичних наук А. Тепляшин. Через 15 хвилин після операції зробили повтор-
ний відбиток пальця, на якому папілярні візерунки були відсутні. За словами 
доктора, подібні операції вони проводили раніше на замовлення спецслужб. 
Папілярні візерунки з часом не відновлюються.

На нашу думку, вірити беззастережно цим повідомленням не можна, 
оскільки про жодні подробиці або технологічні особливості таких операцій 
не повідомляється. Найімовірніше, проводилось так зване лазерне шліфу-
вання шкіри, яке значно зменшує висоту папілярних гребінців на шкірі, не 
пошкоджуючи при цьому дерму. Проте через деякий час папілярні візерунки 
відновлюються, хоча час відновлення буде збільшений у зв’язку зі світловим 
і термічним впливом променя лазера, який пригнічує розмноження клітин.

Необхідно наголосити, що сьогодні методи фальсифікації отримали нові тех-
нологічні можливості. Так, своєрідною сенсацією 18 травня 2002 року на кон-
ференції з безпеки Міжнародного союзу телекомунікацій у Сеулі став виступ 
аспіранта університету м. Йокогами у галузі криптографії Цукуо Мацумото. Він 
представив доповідь, де описується створення двох ефективних технологій для 
виготовлення штучних папілярних візерунків, які ним застосовувались для об-
ману сенсорів відбитків пальців рук, що використовуються в системах безпеки 
[8, с. 61–66]. Причому, незважаючи на очевидну простоту технологій, кількість 
вдалих спроб обману варіювалася від 76 до 100 (!) відсотків. 

Більше того, у 2011 році на щорічних зборах учасників німецького спів-
товариства хакерів Chaos Computer Club (CCC) в Гамбурзі (Німеччина) була 
представлена технологія, яка потенційно ставить під загрозу системи без-
пеки, що використовують для ідентифікації особи відбитки пальців. Хакери 
змогли відтворити відбиток великого пальця міністра оборони Німеччини 
Урсули фон дер Лайєн. Для цього була використана збільшена фотографія 
пальця (зроблена під час однієї з прес-конференцій за допомогою довгофо-
кусної оптики) і ще кілька знімків з різних кутів. У процесі відтворення від-
битка застосовувалося програмне забезпечення VeriFinger, доступне на ко-
мерційному ринку [9, с. 61–66]. 
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Співробітники німецького комп’ютерного журналу «c’t» (Computertechnik) 
підтвердили ефективність цієї технології, за допомогою якої можна обману-
ти 11 найбільш поширених систем біометричної верифікації на основі роз-
пізнавання не лише відбитків пальців, а й райдужної оболонки очей (за допо-
могою зображення на смартфоні). Подібне розслідування провели у 2013 ро-
ці співробітники американського університету Clarkson, наочно продемон-
струвавши, що звичайні сканери відбитків пальців вдається обманути у 90% 
випадків, що є абсолютно неприйнятною величиною з точки зору безпеки. 

На підставі викладеного доходимо висновку, що методи зміни і фальсифі-
кації відбитків пальців (так званий спуфінг – від англ. Spoof – містифікація3), 
а також індивідуальних рис особи – зросту, зовнішності, рис обличчя, кольо-
ру очей, навіть статі (так звана обфускація, від лат. Obfuscare – затінювати, 
затемнювати; і англ. Obfuscate – робити неочевидним, заплутаним, збивати з 
пантелику) на сьогодні розвинулися настільки, що дають можливість обма-
нювати найбільш досконалі системи автоматичного розпізнавання та вво-
дити в оману досвідчених експертів-криміналістів.

Біометричну обфускацію (термін запозичений з комп’ютерного сленгу) 
можна визначити як умисну спробу індивідуумів маскувати свою особис-
тість шляхом штучної зміни своїх біометричних параметрів4. Прикладами 
біометричної обфускації є зміна папілярних візерунків пальців, кольору рай-
дужної оболонки ока за допомогою контактних лінз, рис обличчя за допомо-
гою пластичних операцій.

Загостренню цієї проблеми сприяє введення в Україні закордонних біоме-
тричних паспортів європейського зразка, в яких застосовуються для забез-
печення безпеки відбитки пальців власника паспорта. 

Світовий досвід застосування біометричних технологій свідчить, що пи-
тання безпеки стають все більш актуальними. Хоча в останні роки вони до-
сліджувалися досить ґрунтовно, включаючи методи виявлення фальшивих 
біометричних зразків і методи захисту біометричних даних [10, с. 441–448], 
деякі з них залишалися без належної уваги (наприклад, питання виявлен-
ня апаратними і програмними методами штучно змінених відбитків пальців 
вперше розглядалися в науковій літературі тільки в 2009 році [11, с. 56–60]).

На теренах колишнього СРСР вивченню проблеми штучних папілярних ві-
зерунків (сфальсифікованих слідів пальців рук) присвячено роботи вчених-

3  IP-спуфінг:
– форма хакерської атаки, що полягає у використанні чужого IP-адресу з метою обману системи 

безпеки;
– метод, використовуваний в деяких атаках. Полягає у зміні поля «адреса відправника» 

IP-пакета. Застосовується з метою приховування. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: // https://
ru.wikipedia.org/wiki/

Обфускація (заплутування коду) – приведення вихідного тексту або виконуваного коду програ-
ми до такого виду, що зберігає її функціональність, але утруднює аналіз, розуміння алгоритмів робо-
ти і модифікацію при декомпіляції. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: // https://ru.wikipedia.
org/wiki///https://ru.wikipedia.org/wiki/

4 Використання штучно змінених (викривлених або спеціально створених) папілярних узорів по 
суті є однією зі складових біометричної обфускації, але через свою поширеність отримала окрему 
назву – спуфінг. 
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криміналістів – росіян О.Я. Баєва, С.С. Самищенко, азербайджанця Я.Н. Імам-
вердієва [12, с. 17–26], білоруса В.К. Кирвеля [13, с. 118–122] та інших. Багато 
хто з криміналістів, вивчаючи вказану проблему, поділяє думку О.Я. Баєва 
щодо необхідності термінової розробки і впровадження в практику право-
охоронних органів нових способів ідентифікації особи за біометричними ха-
рактеристиками, наприклад, параметрами голосу, термограми обличчя, 3-Д 
форми кисті руки, запаху тощо, а також науково обґрунтованих методик роз-
пізнавання різноманітних способів фальсифікації доказів [14, с. 51–52]. 

Висновки. На жаль, в Україні сьогодні вказані проблеми залишають-
ся поза увагою провідних вітчизняних криміналістів та науково-дослідних 
установ відповідного профіля, хоча суспільна небезпека подібних фальсифі-
кацій є очевидною. У більшості випадків це виправдовується відсутністю чи 
недостатністю фінансування, проте цей аргумент непереконливий з огляду 
на шкоду (як матеріальну, так і моральну), якої може завдати неправильна 
ідентифікація особи в кримінальному провадженні або нерозпізнаний фаль-
шивий доказ, що буде набагато більшою, ніж усі видатки на розробку методів 
протидії фальсифікації. 
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Александр ИЗОТОВ

ИДЕНТИФИКАЦИЯ ЛИЧНОСТИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 
ДОСУДЕБНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ

Рассмотрены проблемные вопросы идентификации человека в ходе уголовного производ-
ства, которые возникают в результате попыток скрыть или исказить свои личностные 
признаки, а также способы, которыми можно это осуществить. На исторических приме-
рах и событиях современности показано значение биометрических методов идентифика-
ции, которые препятствуют криминальным попыткам изменить индивидуальные призна-
ки личности.

Ключевые слова: идентификация личности; фальсификация папиллярных узоров; ав-
томатические системы распознавания; биометрическая обфускация.

Oleksandr IZOTOV 

PERSONS IDENTIFICATION DURING PRE-TRIAL INVESTIGATION

Considered problematic issues of human identification in criminal proceedings, which arise as 
a result of attempts to hide or misrepresent their personal characteristics, as well as the ways to 
implement it. Historical examples and contemporary events shows the value of biometric identification 
methods, which are designed to neutralize criminal attempts to change individual characteristics of 
a person.

Keywords: identity; falsification of papillary patterns; automatic recognition system; biometric 
obfuscation.


