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ID ПАСПОРТ ГРОМАДЯНИНА УКРАЇНИ ЯК ОБ’ЄКТ 
ЕКСПЕРТИЗИ ДОКУМЕНТІВ

Останнім часом помітно зріс інтерес до інструментів електронної 
ідентифікації. Для створення успішних умов унеможливлення 
використання особистих даних та документів  які засвідчать особу для 
вчинення злочинів, створені та впровадженні сучасні технології 
електронного обліку та ідентифікації громадян. З цією метою в обіг 
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національних документів які підтверджують особу введено паспорт 
громадянина України у вигляді ID картки.

Першими в Україні звернули увагу на створення, питання щодо  
підробки та методи виявлення документів на пластиковій основі з 
ознаками підроблення Тихонова Т.І. та Захарова Т.О. А питання щодо 
криміналістичного дослідження документів з біометричними даними 
опрацьовано в дисертації Симонової С. С.

Паспорт нового зразка має відповідати криміналістичним вимогам та 
володіти високим рівнем захисту. Цей документ повинен звести до 
мінімуму фальсифікування шляхом вміщених на ньому захисних знаків 
підвищеного рівня. 

Постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 р. №302 
затверджено зразок бланка, технічний опис та Порядок оформлення, 
видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення державі, знищення 
паспорта громадянина України у вигляді IDкартки. Згідно даної Постанови 
з 1 січня 2016 року запроваджено виготовлення та видачу паспорту 
громадянина України нового зразка, а саме у вигляді ID-картки, що 
містить безконтактний електронний носій, який відповідає вимогам 
нормативних документів України у сфері технічного та криптографічного 
захисту інформації. 

Паспорт громадянина України у вигляді ID-картки, розроблений 
відповідно до державних (національних) та міжнародних стандартів 
безпеки документів, що посвідчують особу з біометричними даними та 
забезпечений сучасними елементами спеціального захисту. 

Окрім поліграфічних елементів захисту від підроблення сучасні 
технології у сфері виготовлення документів дали змогу реалізувати новий 
напрямок захисту – внесення біометричної інформації про особу-власника 
документа на вбудований безконтактний електронний носій. 

На вбудований електронний носій вноситься базова інформація, а 
також інформація про біометричні дані власника документу, яка може бути 
зчитана за допомогою спеціального обладнання, що дозволяє 
ідентифікувати людину та унеможливлює використання документу будь-
якою іншою особою. До основних біометричних даних, що вносяться на 
електронний носій належать: відцифрований образ обличчя особи, 
відцифрований відбитки пальців рук, відцифрований зразок підпису особи 
[1, с. 1].

Нині позитивним аспектом є внесення електронного підпису в 
паспорт громадянина України у вигляді ID картки, що надає можливості 
використання його як електронного ідентифікатора під час здійснення 
правовідносин у «електронному просторі».

ID паспорт громадянина України має такі елементи для 
криміналістичного дослідження як: 



Матеріали науково-практичного семінару (ДДУВС, 29.05.2020)

254

– безконтактний електронний носій 
– інформація яка зашифрована в біометричному паспорті 

громадянина України, тобто: цифрове фото обличчя власника документу, 
електронний підпис, відбиток пальців тощо.

Таким чином, на відміну від паспорта громадянина України старого 
зразка, новий паспорт у вигляді ID картки має ряд відмінностей, таких як: 
набагато більший ступінь захисту від підроблення, автоматизація 
перевірки належності паспорта, робить безглуздим часткову підробку 
документа у зв’язку з тим, що одразу буде помітна розбіжність даних між 
самим документом та даних з безконтактного носія. 
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ОКРЕМІ ОСОБЛИВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ СЛІДЧОГО ЩОДО 
ВСТАНОВЛЕННЯ ОСУДНОСТІ ОСОБИ

Питання щодо визначення віку особи, а також первісної кваліфікації 
злочинних діянь на початку досудового розслідування як правило не 
викликають в слідчих складнощів, то встановлення осудності особи 
потребує спеціальних знань та практичних навичок. Тому виникає потреба 
у проведенні дослідження деяких аспектів кримінальної процесуальної 
діяльності слідчого, пов’язаної з виникненням сумнівів щодо осудності 
особи, яка вчинила кримінальне правопорушення проти 
моральності [4, c. 201].

За сучасним кримінальним концептом, неосудність є обставиною, що 
виключає кримінальну відповідальність особи, а обмежена осудність, -
обставиною, яка може привести до відтермінування притя гнення особи до 
кримінальної відповідальності, оскільки може бути підставою для 
застосування до неї ПЗМХ. В.М. Бурдін зазначає, що вирішення питання 
про осудність чи неосудність особи має відбуватися на момент вчинення 


