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ВСТУП 

Серед медичних наук судова медицина посідає особливе місце. 

Визначається це тим, що теорія і практика її спрямовані, насамперед, не на 

лікування і попередження хвороб, пізнання їх природи, а на вивчення і 

розробку питань медичного і біологічного характеру, які виникають у слідчій 

і судовій практиці. 

Судова медицина використовує знання інших медичних дисциплін, 

наприклад, нормальної і патологічної анатомії і фізіології, травматології 

тощо. Але ці відомості в судовій медицині розглядаються, як правило, у 

конкретному аспекті, стосовно питань судової практики. Крім того, у судовій 

медицині вивчаються окремі розділи природничих, технічних і правових 

наук. Серед юридичних дисциплін вона найтісніше пов'язана з 

криміналістикою, яка вивчає науково-технічні проблеми збирання і 

дослідження доказів. При розслідуванні злочинів проти особи криміналістика 

настільки тісно стикається із судовою медициною, що провести між ними 

яку-небудь межу дуже важко. 

В даній лекції ми розглянемо загальні положення що стосуються науки 

судової медицини. 

 

1. ПРЕДМЕТ І ЗАВДАННЯ СУДОВОЇ МЕДИЦИНИ 

Судова медицина - це спеціальна медична дисципліна, яка є системою 

наукових знань про закономірності виникнення, способи виявлення, методи 

дослідження і принципи оцінки медичних фактів, що є джерелом доказів при 

проведенні передбаченого законом розслідування. 

Будучи наукою медичною, судова медицина часто використовує знання 

юридичних дисциплін (криміналістики, кримінального права, кримінального 

процесу тощо). Зв'язок судової медицини з потребами правової науки, 

судочинства і державного управління має історичні корені. Медичні знання 

при здійсненні правосуддя застосовувались ще в давнину, про що свідчать 

літературні джерела періоду до нашої ери. Це підтверджується документами 

з історії Єгипту, Месопотамії, Китаю, Індії, Греції і Риму. 

Судову медицину не слід ототожнювати із судово-медичною 

експертизою, хоча ці два поняття дуже близькі. Судова медицина – це галузь 

медичної науки, яка існує самостійно серед інших медичних дисциплін і в 

той же час нерозривно з ними пов'язана. Судово-медична експертиза – це 

галузь практичної медицини, спеціально присвячена обслуговуванню 

потреби судової та слідчої роботи. 

 Предметом судової медицини є теорія і практика судово-медичної 

експертизи. 

Судово-медична експертиза – це застосування знань судової медицини 

в практиці. Таким чином, судова медицина – самостійна медична дисципліна, 

яка вивчає і вирішує медичні та біологічні проблеми, що виникають в слідчій 

і судовій практиці. Сукупність даних наукових проблем, що становлять зміст 

судової медицини, була сформульована в 1948 році відомим радянським 

вченим М. І. Авдєєвим. Формулювання переліку проблем, що становлять 



зміст судової медицини, було важливим кроком в розвитку та становленні 

цієї дисципліни. Між тим, цей перелік виявився неповним. А найголовніше 

він не міг показати взаємний зв'язок цих проблем, тобто систему судово-

медичних знань. Цю прогалину в 1985 році заповнив професор В.Л. Попов. 

Система предмета судової медицини:  

• Поняття, предмет, система і метод судової медицини. Історія судової 

медицини.  

• Судово-медичне вчення про ушкодження.  

• Судово-медичне вчення про смерть та посмертні процеси.  

• Судово-медична ідентифікація особи.  

• Судово-медична експертиза, яка включає:  

1. Процесуальні та організаційні основи експертизи. 

2. Судово-медична експертиза живих осіб.  

3. Судово-медична експертиза трупа.  

4. Судово-медична експертиза речових доказів.  

5. Судово-медична експертиза за матеріалами справи.  

6. Судово-медична експертиза при професійних правопорушеннях 

медичних працівників.  

Узагальнюючим розділом судової медицини є введення в науку, в 

якому визначається сутність судової медицини та її зв'язок з іншими науками 

Завдання судово-медичної експертизи. Перше і основне завдання 

судової медицини полягає у допомозі правоохоронним органам у справах 

(кримінальних і цивільних), пов'язаних зі злочинами проти життя, здоров'я, 

гідності особи та здоров'я населення в цілому і має важливе соціальне 

значення. Для цього судово-медичні експерти беруть участь в первинних 

слідчих діях, в т.ч. в огляді трупа на місці його виявлення, експертизі трупа, 

експертизі живих осіб, експертизі речових доказів. При цьому вирішуються 

важливі питання про причину і давність смерті, механізм утворення тілесних 

ушкоджень, відстань пострілу, групу крові та ін. Другим завданням судової 

медицини є сприяння органам охорони здоров'я в поліпшенні якості 

лікувально-профілактичної роботи.  

 

ВИСНОВКИ ДО ПЕРШОГО ПИТАННЯ 

Судово-медична наука та сфера її практичного застосування – 

експертиза, окрім свого основного завдання – допомогти органам 

правосуддя, повинна надавати допомогу органам охорони здоров'я у справі 

підвищення якості лікувально-профілактичної роботи. Такі предмет і 

завдання судової медицини. 

 

2. ПРАВОВІ, ПРОЦЕСУАЛЬНІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ ОСНОВИ 

СУДОВО-МЕДИЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ 

 

a) правові і процесуальні основи судово-медичної експертизи  

Застосування судово-медичних знань для вирішення питань, які 

виникають у практичній діяльності органів досудового розслідування, 

прокуратури і суду, називається судово-медичною експертизою. Експертиза, 



в тому числі і судово-медична, є одним із доказів у кримінальному 

судочинстві.  

Судово-медична експертиза (дослідження) відповідно до ч. 1 ст. 242 

КПК України, як і інші види експертиз, проводиться тільки за зверненням 

сторони кримінального провадження або за дорученням слідчого судді чи 

суду, якщо для з’ясування обставин, що мають значення для кримінального 

провадження, необхідні спеціальні знання. Згідно ч. 3 ст. 242 КПК України 

примусове залучення особи для проведення медичної або психіатричної 

експертизи здійснюється за ухвалою слідчого судді, суду. Відповідно до ч. 2 

ст. 242 КПК України вона призначається обов'язково для встановлення: 

1) причини і категорії смерті; 2) характеру і тяжкості тілесних ушкоджень; 

3) статевої зрілості у кримінальних провадженнях про злочини, 

передбачених; 4) віку підозрюваної особи чи обвинуваченого, якщо це має 

значення для вирішення питання про їх кримінальну відповідальність за 

відсутності відповідних документів про вік. 

Судово-медична і судово-слідча практика показує, що експертизу 

необхідно проводити і в ряді інших випадків, наприклад, для визначення 

втрати працездатності, при симуляції хвороби, статевих злочинах, для 

визначення стану здоров'я і т. ін. 

У плані практичного виконання розрізняють такі види судово-медичної 

експертизи: первинну, додаткову і повторну. 

У своїй практичній діяльності судово-медичні експерти керуються 

Інструкцією про проведення судово-медичної експертизи, затвердженою 

наказом Міністерства охорони здоров'я України 17 січня 1995 р. № 6 і 

узгодженою з Верховним судом України, Генеральною прокуратурою 

України, Службою безпеки України, Міністерством внутрішніх справ 

України. 

З метою правильного здійснення своєї діяльності судово-медичний 

експерт у процесі попереднього слідства і в судовому засіданні повинен 

добре знати свої права і обов'язки (ст. 69 КПК України). Так, експерт має 

право: 

1) знати цілі і завдання експертизи; 

2) знайомитися з матеріалами, які стосуються експертизи; 

3) заявляти піклування про надання додаткових матеріалів, необхідних 

для висновків; 

4) з дозволу особи, яка здійснює дізнання, слідчого, прокурора чи суду 

бути присутнім при проведенні допитів та інших слідчих дій і задавати 

особам, яких допитують, питання стосовно предмета експертизи; 

5) отримувати від слідства і суду чітко сформульовані питання; 

6) у разі складності експертизи просити про залучення для участі в 

експертизі відповідних спеціалістів і робити висновки разом з ними. 

Експерт зобов'язаний: 

1) вирішувати питання медико-біологічного характеру і не повинен 

відповідати на юридичні, технічні та інші немедичні питання, оскільки в них 

він не є компетентним. Вирішення таких питань, як ступінь вини, умисел та 

інших, належить до компетенції органів слідства і суду; 



2) давати консультації з питань експертизи працівникам органів 

досудового розслідування та судових органів (ці консультації не повинні 

даватися в особистому порядку, наприклад адвокатам, які бажають інколи за 

допомогою експертних даних якось вигородити свого підзахисного); 

3) з'явитися за викликом слідчого, прокурора, суду. При неявці без 

поважних причин він, як і свідок, може бути підданий приводу. До поважних 

причини неявки відноситься хвороба, службове відрядження, відпустка, 

неотримання виклику та ін.; 

4) зберігати слідчу таємницю, не допускати розголошення даних 

досудового розслідування. Про кримінальну відповідальність за таке 

розголошення він несе відповідальність за ст. 181 КК України; 

5) документувати результати експертизи, тобто складати висновки 

експерта (акт судово-медичного дослідження) за передбаченою законом 

формою; 

6) доводити до відома відповідних органів досудового розслідування та 

судових органів нові дані, які виявляються при проведенні експертизи і які не 

знайшли відображення у кримінальному провадженні раніше, а також у 

порядку особистої ініціативи звертати увагу слідчих та судових органів на 

обставини і факти, які мають значення для розслідування і судового 

розгляду. 

При проведенні судово-медичної експертизи можуть бути присутні: 

слідчий (за винятком випадків, коли здійснюється експертиза особи іншої 

статі, що супроводжується її оголенням); обвинувачений та інша особа 

(тільки з дозволу слідчого); лікарі лікувально-профілактичних закладів з 

дозволу слідчого. 

б) організація і структура судово-медичної служби в країні 

У нашій країні більшість судово-медичних експертиз проводиться в 

державних судово-медичних установах, які входять до системи органів 

охорони здоров'я. 

Державна судово-медична служба представлена: 

- районним, міжрайонним і міським судово-медичними експертами, 

призначеними з розрахунку: один експерт на 110 000 міського населення чи 

на один або два і навіть три райони; 

- обласними судово-медичними експертами; 

- головним судово-медичним експертом Міністерства охорони здоров'я 

країни. 

Обласні та головний судово-медичний експерти очолюють відповідні 

заклади - бюро судово-медичної експертизи і є начальниками цих бюро. В 

адміністративно-господарському плані вони підпорядковані керівникам 

відповідних органів охорони здоров'я. 

В обласному бюро судово-медичної експертизи є такі структурні 

підрозділи: 

1. Відділ судово-медичної експертизи трупів. 

2. Відділ судово-медичної експертизи потерпілих, обвинувачуваних та 

інших осіб. 



3. Відділ судово-медичної експертизи речових доказів (судово-медична 

лабораторія), до складу якої входять такі відділення:  

- судово-медичної гістології;  

- судово-медичної імунології;  

- судово-медичної криміналістики;  

- судово-медичної токсикології;  

- судово-медичної цитології.  

4. Відділ комісійних судово-медичних експертиз. 

5. Відділ чергових судово-медичних експертів. 

6. Організаційно-методичний відділ. 

7. Міські, районні, міжрайонні відділення бюро судово-медичної 

експертизи. 

8. Адміністративно-господарська частина з канцелярією та архівом. 

У науково-практичному і організаційному плані судово-медичні 

експерти підпорядковані вищому керівникові судово-медичної служби. 

 

ВИСНОВКИ ДО ДРУГОГО ПИТАННЯ: 

Судово-медична експертиза – це практичне застосування судової 

медицини. Практична реалізація судово-медичних знань здійснюється у виді 

судово-медичної експертизи передбаченого і регламентованого законом 

науково-практичного дослідження, що проводиться лікарем і що робиться 

для розв'язання конкретних медичних питань, виникаючих при конкретному 

розслідуванні.  

 

3. ОБ’ЕКТИ СУДОВО-МЕДИЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ 

Об'єктами судово-медичної експертизи можуть бути: 

1. Потерпілі, обвинувачувані й інші особи (живі особи) 80% усіх 

експертиз.  

2. Трупи. 

3. Експертиза речових доказів становить близько 5-6 % усіх експертиз. 

4. Матеріали кримінальних проваджень і цивільних справ, частка яких 

становить близько 1 % усіх експертиз. 

 

ВИСНОВКИ З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ: 

Об’єктами судово-медичної експертизи можуть бути: потерпілі, 

підозрювані, обвинувачувані й інші особи (живі особи), трупи, речові  

докази, матеріали кримінальних проваджень і цивільних справ. 

 

4. ДОКУМЕНТАЦІЯ СУДОВО МЕДИЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ 

  Будь-яка судово-медична експертиза повинна бути належним чином 

оформлена у вигляді документа, який надходить до матеріалів кримінального 

провадження або справи цивільного розгляду. При призначенні судово-

медичного дослідження чи обстеження складається акт судово-медичного 

дослідження чи обстеження. Кожний акт складається із таких розділів: 

вступу, дослідної частини і висновків. При призначенні експертизи її 



результати оформляються висновком експерта, який також складаються із 

трьох розділів: вступу, дослідної частини та підсумків. 

 

ВИСНОВКИ ДО ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ 

Найчастіше в судово медичній практиці доводиться виявляти причини 

та умови і ступінь шкоди, що була заподіяна здоров`ю людини у результаті 

різноманітних протиправних дій. Ця шкода заподіюється зовнішньою дією і 

носить назву ушкодження. Як види зовнішнього впливу, так і самі 

пошкодження надзвичайно різноманітні. Наукові данні про закономірності їх 

виникнення, методах дослідження і критеріях експертної оцінки складають 

зміст основного розділу судової медицини. 

 

ВИСНОВКИ ДО ТЕМИ 

Судова медицина - це спеціальна медична дисципліна про 

закономірності виникнення, способи виявлення, методи дослідження і 

принципи оцінки медичних фактів, що є джерелом доказів при проведенні 

передбаченого законом розслідування.  

Перша і основна задача судової медицини – допомога правоохоронним 

органам в провадженнях (кримінальних і цивільних), пов'язаних із злочином 

проти життя, здоров'я, достоїнства особи і здоров'я населення загалом. Друга 

задача полягає в наданні допомоги органам охорони здоров'я в поліпшенні 

якості лікувально-профілактичної роботи. Предметом судової медицини є 

теорія і практика судово-медичної експертизи. Судова медицина виявляє, 

вивчає і знаходить шляхи вирішення медичних задач, які виникають в 

процесі розслідування і судового розгляду. Сукупність виникаючих при 

цьому наукових проблем складає зміст судової медицини. 

Судово-медична експертиза - це практичне застосування судової 

медицини. 

Практична реалізація судово-медичних знань здійснюється у вигляді 

судово-медичної експертизи передбаченого і регламентованого законом 

науково-практичного дослідження, що проводиться лікарем і яке робиться 

для розв'язання конкретних медичних питань, виникаючих при конкретному 

розслідуванні. Об'єктами судово-медичної експертизи є жива людина (за 

юридичною термінологією - живі особи), труп і різні предмети, що служили 

знаряддями злочину, зберегли на собі сліди злочину, були об'єктами 

злочинних дій, а також будь-які інші предмети, які можуть виступати 

засобом виявлення злочину (в юриспруденції всі ці предмети називають 

речовими доказами).  

 

МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДАНОЇ ТЕМИ 

Готуючись до семінарського заняття, насамперед курсанти зобов’язані 

вивчити літературні джерела з цієї теми, в яких наголошується про 

важливість застосування знань з судової медицини під час розкриття і 

розслідування злочинів. Потрібно дослідити завдання, процесуальні та 

організаційні основи судово-медичної експертизи. Визначити, хто може бути 



судово-медичним експертом, вивчити його права та обов’язки. Також 

визначити що чи хто є об’єктом судово-медичної експертизи. 

 

ТЕМА № 3. СУДОВО-МЕДИЧНЕ ВЧЕННЯ ПРО СМЕРТЬ ТА ТРУПНІ 

ЯВИЩА. СУДОВО-МЕДИЧНА ТАНАТОЛОГІЯ 

(2 години) 

 

ПЛАН ЛЕКЦІЇ: 

1. Вмирання та смерть з біологічної та філософської точки зору. Стадії 

переходу від життя до смерті. Основи судово-медичної танатології.. … .. 

2. Ранні трупні явища та їх судово-медичне значення… … … … … … ... 

3. Пізні трупні явища та їх судово-медичне значення… … … … … … . 

 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА: 

1. Кримінальний процесуальний кодекс України : Закон України від 13 

квітня 2012 р. (зі змінами та доповненнями станом на 12 травня 2016 р.) 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу до кодексу: 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/4651-17 

2. Про Національну поліцію : Закон України від 2 липня 2015 р. (зі 

змінами та доповненнями станом на 1 січня 2016 р.) [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу до закону: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/580-19 

3. Про судову експертизу : Закон України від 25 лютого 1994 р. (зі 

змінами та доповненнями станом на 1 січня 2016 р.) [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу до закону: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/4038-12 

4. Інструкція про проведення судово-медичної експертизи, затверджена 

наказом наказом МОЗ України N 6 від 17 січня 1995 р. [Елекстронний 

ресурс]. – Режим доступу до Інструкції :  

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0254-95/print1469257411797240 

5. Судова медицина [Текст] : підручник / А. С. Лісовий [та ін.] ; ред. А. 

С. Лісовий ; Медичний ін-т УАНМ, Національний медичний ун-т ім. 

О.О.Богомольця, Запорізький держ. медичний ун-т. - 2.вид., доп. і перероб. - 

К. : Атіка, 2011. - 512 с.  

6. Судова медицина. Медичне законодавство [Текст] : Підруч. для студ. 

вищ. мед. навч. закл. IV р.акр. Кн. 1 : Судова медицина / за ред. В.Ф. 

Москаленка, Б.В. Михайличенка. – у 2-х кн. – К. : Медицина, 2011. – 448 с. 

7. Судова медицина [Текст] : навч. посіб.: у 3 ч. / А. М. Романюк [та 

ін.]. – Суми : Сумський держ. ун-т, 2009 . 

Ч. 1 : Судово-медична експертиза трупа, 2009. – 132 с. 

 

МЕТА ЛЕКЦІЇ: 

Розкрити сутність поняття «смерть»; ознайомити курсантів з її видами та 

ознаками, навчити працівника поліції точно та швидко виявляти ознаки 

смерті, ознайомити з судово-медичною танатологією. 
 

 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/4651-17
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/580-19
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/4038-12


ВСТУП 

Сучасна наука розглядає смерть людського організму із 

загальномедичної точки зору з двох позицій. З одного боку, це смерть 

організму як цілого, тобто констатація кінцевої зупинки серця, яка дає лікарю 

право сказати, що людина померла і зробити відповідний запис в історії 

хвороби та видати лікарське свідоцтво про смерть. З іншого боку, смерть 

організму розглядається як повільне, а не одночасне припинення 

життєдіяльності окремих тканин і органів, тобто в процесі умирання 

спостерігається динаміка відмирання тканин і органів. Вивчення цього 

процесу необхідне для вирішення проблем реанімації і трансплантації.  

 З точки зору судової медицини, смерть людини розглядається як 

смерть цілого організму, що експерт зобов'язаний констатувати на місці 

події. 

 

I.  ВМИРАННЯ ТА СМЕРТЬ З БІОЛОГІЧНОЇ ТА ФІЛОСОФСЬКОЇ 

ТОЧКИ ЗОРУ. СТАДІЇ ПЕРЕХОДУ ВІД ЖИТТЯ ДО СМЕРТІ. 

ОСНОВИ СУДОВО-МЕДИЧНОЇ ТАНАТОЛОГІЇ 

 

Під танатологією розуміють вчення про смерть, її причини, процеси 

умирання організму від початкових проявів до повного розкладання трупа. 

Термін "танатос" – грецьке слово, яке означає "смерть", а термін 

"танатологія" в науку введений І. І. Мечниковим.  

Для правильного розуміння змін, які відбуваються в організмі людини, 

необхідно виходити з діалектичного розуміння процесів життя і смерті.  

 Діалектико-матеріалістичний погляд на життя і смерть дозволяє нам 

зрозуміти весь складний процес життя і смерті людини. Поки існує людський 

організм, відбувається постійний обмін речовин шляхом харчування і 

виділення, змінюється їх склад, гинуть одні клітини, з'являються інші. При 

розладі обміну речовин настають складні біологічні зміни в організмі, 

порушується гармонійність ферментних процесів у субклітинних структурах, 

перебудовуються інтимні процеси в тканинах, викликані порушенням 

постачання їх киснем. Хаотична, некерована діяльність ферментних систем 

призводить до загибелі білкових субстратів клітин і тканин та, як наслідок, 

до загибелі всього організму.  

      Отже смерть – це загальнобіологічне явище, умирає все, що живе. 

Біологічна смерть – незворотне припинення життєдіяльності організму, 

неминуча стадія індивідуального існування будь-якої відокремленої живої 

системи. 

З точки зору судової медицини, смерть людини розглядається як 

смерть цілого організму, що експерт зобов'язаний констатувати на місці 

події. 

 Працівникам слідства, які оглядають труп на місці події, доводиться 

вирішувати ряд складних питань: констатувати настання смерті, визначити 

характер і прижиттєвість виявлених на трупі ушкоджень, визначити час 

настання смерті і т. ін. Для вирішення цих питань необхідно добре знати, як 



проходить умирання людини і які зміни настають у трупі в різні строки після 

смерті.  

 Вивчення процесу умирання та тих змін в організмі, які з ним пов'язані, 

має істотне значення і для судово-медичної практики. Тому в судовій 

медицині і вивчаються особливості процесу вмирання, настання смерті та 

морфологічна характеристика цього процесу.  

Термінальний стан - зворотний стан згасання функцій організму, який 

передує біологічній смерті. Він включає передагональний стан, агонію і 

клінічну смерть. 

 

ВИСНОВКИ ДО ПЕРШОГО ПИТАННЯ 

 Працівникам слідства, які оглядають труп на місці події, доводиться 

вирішувати ряд складних питань: констатувати настання смерті, визначити 

характер і прижиттєвість виявлених на трупі ушкоджень, визначити час 

настання смерті і т. ін. Для вирішення цих питань необхідно добре знати, як 

проходить умирання людини і які зміни настають у трупі в різні строки після 

смерті.  

 Вивчення процесу умирання та тих змін в організмі, які з ним пов'язані, 

має істотне значення і для судово-медичної практики. Судово-медичний 

експерт, який приступає до дослідження трупа, у більшості випадків не знає, 

як проходив процес умирання. Він зобов'язаний за виявленими 

морфологічними змінами тканин і органів трупа відновити процес умирання, 

відповісти на важливі для органів розслідування питання: як швидко настала 

смерть, як пов'язується картина морфологічних змін у трупі з обставинами 

смерті, за яких вона настала. Тому в судовій медицині і вивчаються 

особливості процесу вмирання, настання смерті та морфологічна 

характеристика цього процесу.  

   

IІ. РАННІ ТРУПНІ ЯВИЩА ТА ЇХ СУДОВО-МЕДИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ 
      Після настання біологічної смерті в трупі розвиваються процеси, які 

позначаються як трупні зміни чи абсолютні (достовірні) ознаки смерті. 

Вивчення закономірностей розвитку і проявів абсолютних ознак смерті має 

надзвичайно важливе судово-медичне значення. За ними можна встановити 

факт і час настання смерті, первинне положення трупа, факт його зміни та 

вирішити ряд інших експертних завдань.  

      Абсолютні ознаки смерті за часом їх виникнення можна розділити на 

ранні і пізні. За відсутності на тілі трупа під час його огляду на місці 

виявлення масивних, несумісних з життям ушкоджень (розтрощена голова, 

глибокі різані рани та ін.) чи явищ гниття єдиною ознакою смерті необхідно 

вважати тільки ранні трупні зміни. До них належать: охолодження трупа, 

трупні плями, трупне заклякання, трупне висихання, аутоліз.  

 

ВИСНОВКИ ДО ДРУГОГО ПИТАННЯ 

  



 Після настання біологічної смерті в трупі розвиваються процеси, які 

позначаються як трупні зміни чи абсолютні (достовірні) ознаки смерті. 

Вивчення закономірностей розвитку і проявів абсолютних ознак смерті має 

надзвичайно важливе судово-медичне значення. За ними можна встановити 

факт і час настання смерті, первинне положення трупа, факт його зміни та 

вирішити ряд інших експертних завдань.  

 

IІІ. ПІЗНІ ТРУПНІ ЯВИЩА ТА ЇХ СУДОВО-МЕДИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ 

     До пізніх змін у трупі відносяться ті, які різко змінюють його зовнішній 

вигляд, органи і тканини. Пізні трупні зміни розвиваються повільніше, ніж 

ранні, і зовні проявляються пізніше. Формування окремих видів пізніх 

трупних змін закінчується через місяці і навіть роки. В умовах розвитку 

пізніх трупних змін труп може піддаватися руйнуванню чи консервації.  

 До пізніх ознак смерті належать гниття, яке призводить у кінцевому 

підсумку до повного зникнення органічних субстанцій, а також муміфікація, 

жировіск (сапоніфікація), торфяне дублення, замерзання трупа та інші види 

природної консервації, які виникають при дії на труп певних умов.  

 

ВИСНОВКИ ДО ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ 

   Пізні трупні зміни розвиваються повільніше, ніж ранні, і зовні 

проявляються пізніше. Формування окремих видів пізніх трупних змін 

закінчується через місяці і навіть роки. В умовах розвитку пізніх трупних 

змін труп може піддаватися руйнуванню чи консервації.  

Вивчення ранніх і пізніх трупних змін має велике наукове і практичне 

значення. Встановлення часу, який пройшов з моменту смерті людини до 

дослідження її трупа, при врахуванні низки конкретних умов (зовнішнього 

середовища, стану трупа) і слідчих даних може сприяти виявленню місця 

події та, певною мірою, осіб, причетних до скоєння злочину.  

 Комплексне дослідження ранніх і пізніх ознак смерті разом із 

лабораторними методами дозволяє більш точно і конкретно встановлювати 

давність настання смерті, що підвищує якість судово-медичних експертиз і 

робить їхні висновки більш ефективним засобом у розслідуванні таких 

тяжких злочинів проти життя людини, як убивства.  

 

ВИСНОВКИ ДО ТЕМИ 

 

Вивчення процесу умирання та тих змін в організмі, які з ним пов'язані, 

має істотне значення і для судово-медичної практики. Судово-медичний 

експерт, який приступає до дослідження трупа, у більшості випадків не знає, 

як проходив процес умирання. Він зобов'язаний за виявленими 

морфологічними змінами тканин і органів трупа відновити процес умирання, 

відповісти на важливі для органів розслідування питання: як швидко настала 

смерть, як пов'язується картина морфологічних змін у трупі з обставинами 

смерті, за яких вона настала. Тому в судовій медицині і вивчаються 

особливості процесу вмирання, настання смерті та морфологічна 

характеристика цього процесу.  



Вивчення ранніх і пізніх трупних змін має велике наукове і практичне 

значення. Встановлення часу, який пройшов з моменту смерті людини до 

дослідження її трупа, при врахуванні низки конкретних умов (зовнішнього 

середовища, стану трупа) і слідчих даних може сприяти виявленню місця 

події та, певною мірою, осіб, причетних до скоєння злочину.  

 Комплексне дослідження ранніх і пізніх ознак смерті разом із 

лабораторними методами дозволяє більш точно і конкретно встановлювати 

давність настання смерті, що підвищує якість судово-медичних експертиз і 

робить їхні висновки більш ефективним засобом у розслідуванні таких 

тяжких злочинів проти життя людини, як убивства.  

 

МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДАНОЇ ТЕМИ 

Готуючись до семінарського заняття, насамперед курсанти зобов’язані 

вивчити літературні джерела з цієї теми, в яких наголошується про 

важливість застосування знань з судової медицини під час розкриття і 

розслідування злочинів.  Потрібно дослідити стадії переходу від життя до 

смерті та основи судово-медичної танатології завдання. Визначити ранні 

трупні явища та їх судово-медичне значення. А також визначити пізні трупні 

явища та їх судово-медичне значення. 

 

ТЕМА № 12.  СУДОВО-МЕДИЧНА ЕКСПЕРТИЗА ЖИВИХ ОСІБ 
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МЕТА ЛЕКЦІЇ: 

Розкрити сутність і значення судово-медична експертиза живих осіб; 

ознайомити курсантів, студентів, слухачів з підставами, організацією, 

методикою проведення і документацією експертизи потерпілих, 

обвинувачених та інших осіб, висвітлити види і значення експертиз живих 

осіб для процесу розкриття та розслідування кримінальної справи. Та 

встановлення по ній всіх обставин. 

 

ВСТУП 

     До судової медицини як складова частина входить і судово - медична 

експертиза живих осіб.  За статистикою, експертизи живих осіб 

посідають перше місце у судово-медичній практиці, кількість їх майже 

втричі перевищує кількість експертиз трупів. 

 

1. ПІДСТАВИ, ОРГАНІЗІЦІЯ, МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ І 

ДОКУМЕНТВЦІЯ ЕКСПЕРТИЗИ ПОТЕРПІЛИХ, ОБВИНУВАЧЕНИХ 

ТА ІНШИХ ОСІБ 

     Судово-медична експертиза живих осіб – найбільш ранній і частий вид 

експертизи, який становить понад 80 % усієї роботи експерта. Ст. 242 КПК 

України передбачає обов'язкове проведення експертизи живих осіб у 

випадках: встановлення характеру і тяжкості тілесних ушкоджень; 

установлення статевої зрілості; визначення віку.  

     Однак практика показує, що підстав для експертизи живих осіб значно 

більше, ніж їх передбачає закон, а саме: 

При хворобах та ушкодженнях:  1.Факту, характеру і тяжкості 

тілесних ушкоджень. 2. % стійкої утрати працездатності. 3. Агравацій і 

дезагравацій при ушкодженнях і хворобах. 4. Симуляції і дисимуляції при 

ушкодженнях і хворобах. 5. Калічення членів і штучних хвороб. 6. Рубців. 7. 

Загального стану здоров'я. 8. Зараження венеричними хворобами. 
 

Статеві стани: 1. Статевої зрілості. 2. Статевої недоторканості. 

3. Репродуктивної здатності. 4. Вагітності. 5. Пологів і абортів (недавніх і 

давніх). 6. Спірного статевого стану (гермафродитизму). 7. Спірного 

батьківства, материнства, заміни дітей. 

Статеві злочини:  1. Згвалтування (насильницького статевого 

акту). 2. Розпусних дій. 3. Статевих зносин з особою, яка не досягла статевої 

зрілості. 4. Зараження венеричними хворобами. 

З інших приводів: 1. Віку.  2. Тотожності особи (ідентифікації). 3. Стану 

і ступеня сп'яніння. 



Обстеження живих осіб здійснюється, як правило, у відділах судово-

медичної експертизи потерпілих, обвинувачених та інших осіб чи в кабінетах 

судово-медичної експертизи в поліклініках загального типу. 

Методика проведення експертизи визначається приводом, з якого вона 

проводиться, метою і завданнями експертизи. Природно, що кожний вид 

експертизи має своєї особливості. Поряд з цим можна відзначити ряд 

спільних елементів у методиці проведення експертизи, а саме:  

          - ознайомлення з обставинами справи;  

          - вивчення медичних документів, які подаються у вигляді оригіналів;  

          - опитування підекспертного;  

          - обстеження підекспертного;  

          - проведення спеціальних досліджень;  

 - складання експертного документа – висновків експерта або акта 

судово-медичного обстеження. 

 

ВИСНОВКИ З ПЕРШОГО ПИТАННЯ: 
 

Судово-медична експертиза живих осіб - найбільш ранній і частий вид 

експертизи, який становить понад 80 % усієї роботи експерта. Ст.242 КПК 

України передбачає обов'язкове проведення експертизи живих осіб у 

випадках: встановлення характеру і тяжкості тілесних ушкоджень; 

установлення статевої зрілості; визначення віку.  

      Однак практика показує, що підстав для експертизи живих осіб значно 

більше, ніж їх передбачає закон. 

       Обстеження живих осіб здійснюється, як правило, у відділах 

судово-медичної експертизи потерпілих, обвинувачених та інших осіб чи в 

кабінетах судово-медичної експертизи в поліклініках загального типу. 

 

2. ЕКСПЕРТИЗА СТУПЕНЯ ТЯЖКОСТІ ТІЛЕСНИХ 

УШКОДЖЕНЬ 

Експертиза ступеня тяжкості тілесних ушкоджень є одним з поширених 

видів експертизи живих осіб. Питома вага її серед експертиз живих осіб сягає 

90 %. Вона призначається в кожному випадку, якщо необхідно визначити 

ступінь вини і міру покарання винного за нанесення тілесних ушкоджень.  

Визначення ступеня тяжкості тілесних ушкоджень проводиться згідно з 

Правилами судово-медичного визначення ступеня тяжкості тілесних 

ушкоджень. Відповідно до цих правил несмертельні тілесні ушкодження 

діляться на: тяжкі, середнього ступеня тяжкості, легкі з короткочасним 

розладом здоров'я чи незначною стійкою втратою працездатності і легкі, які 

не потягнули за собою короткочасного розладу здоров'я чи незначної стійкої 

втрати працездатності. Відповідно до КК України це ст. 121 (тяжкі), ст. 122 

(середньої тяжкості) і ст. 125 (легкі тілесні ушкодження).  

Небезпечними для життя є ушкодження, які самі по собі в момент 

нанесення загрожують життю потерпілого чи при звичайному їх протіканні 

закінчуються чи можуть закінчиться смертю. Запобігання смертельному 

наслідку, що зумовлене наданням медичної допомоги, не повинно братись до 



уваги при визначенні небезпечності для життя ушкоджень. Загрозливий для 

життя стан, який розвивається в клінічному перебігу ушкоджень, незалежно 

від проміжку часу, що минув після його заподіяння, повинен перебувати з 

ним у причинно-наслідковому зв'язку. 

Середнього ступеня тяжкості тілесні ушкодження. Це ушкодження, які 

не є небезпечними для життя і не заподіяли наслідків, передбачених ст. 121 

КК України, але які викликали тривалий розлад здоров'я чи стійку втрату 

працездатності менше ніж на одну третину.  

Під розладом здоров'я слід розуміти хворобливий стан організму, 

тривалість якого визначається строком повного загоювання ушкоджень, 

тобто відновленням анатомічної цілісності і ліквідацією функціональних 

порушень. Тривалим вважається розлад здоров'я на строк понад три тижні 

(більше як 21 день).  

Під стійкою втратою загальної працездатності належить розуміти таку 

необоротну втрату функцій, котра повністю не відновлюється.  

Під стійкою втратою працездатності менш як на одну третину слід 

розуміти втрату загальної працездатності від 10 до 33 %.  

Легкі тілесні ушкодження. До легких тілесних ушкоджень, які 

спричинили короткочасний розлад здоров'я чи незначну стійку втрату 

працездатності, відносяться ушкодження, які викликали короткочасний 

розлад здоров'я тривалістю понад шість днів, але не більше як три тижні (21 

день), чи незначну стійку втрату загальної працездатності до 10 %.  

До легких тілесних ушкоджень, які не спричинили короткочасного 

розладу здоров'я чи незначної стійкої втрати працездатності, відносяться 

ушкодження з незначними швидкоминучими наслідками, які 

продовжувалися не більш як шість днів. 

 

ВИСНОВКИ ДО ДРУГОГО ПИТАННЯ 
 

Експертиза ступеня тяжкості тілесних ушкоджень є одним з поширених 

видів експертизи живих осіб. Питома вага її серед експертиз живих осіб сягає 

90 %. Вона призначається в кожному випадку, якщо необхідно визначити 

ступінь вини і міру покарання винного за нанесення тілесних ушкоджень.  

      Визначення ступеня тяжкості тілесних ушкоджень проводиться згідно з 

Правилами судово-медичного визначення ступеня тяжкості тілесних 

ушкоджень. Відповідно до цих правил несмертельні тілесні ушкодження 

діляться на: тяжкі, середнього ступеня тяжкості, легкі з короткочасним 

розладом здоров'я чи незначною стійкою втратою працездатності і легкі, які 

не потягнули за собою короткочасного розладу здоров'я чи незначної стійкої 

втрати працездатності. Відповідно до КК України це ст. 121 (тяжкі), ст. 122 

(середньої тяжкості) і ст. 125 (легкі тілесні ушкодження). 

 

3. ЕКСПЕРТИЗА СТАНУ ЗДОРОВ’Я, ШТУЧНИХ ХВОРОБ ТА 

САМОУШКОДЖЕНЬ 



     Визначення стану здоров'я в судово-медичній практиці, як правило, 

проводиться у таких випадках:  

     1. При неявці особи за викликом слідчого чи суду, чи при відмові давати 

показання через хворобу або пред'явлення у зв'язку з цим медичного 

документа про захворювання, який викликає сумнів у його достовірності.  

     2. В ув'язненого, який відмовляється працювати, при наявності скарг на 

стан здоров'я.  

     3. При відстрочці виконання вироку про засудження особи до позбавлення 

волі, виправно-трудових робіт чи інших мір покарання з приводу важкої 

хвороби до її вилікування, а також при вагітності і після пологів.  

     4. При ухиленні від чергового призову на дійсну військову службу і при 

ухиленні військовослужбовців від служби.  

     5. При визначенні потреби в санаторно-курортному лікуванні, посиленому 

харчуванні при порушенні позовів у цивільному процесі.  

     У зв'язку з особливою складністю експертиза стану здоров'я дуже часто 

проводиться комісійно, з залученням висококваліфікованих лікарів-

клініцистів відповідних спеціальностей, а при необхідності клінічного 

обстеження особу поміщають у стаціонар.  

     При проведенні експертизи експерт чи лікарська комісія можуть 

зіткнутися з різними видами обману з боку особи, яку оглядають щодо стану 

її здоров'я. Розрізняють такі види обману: симуляція хвороби, агравація, 

дисимуляція, штучні хвороби і калічення членів.  

     Симуляція – це показ, видання неіснуючої хвороби. Найчастіше 

симулюються: 1. Підвищення температури. 2. Відтворення блювоти. 3. 

Кровотеча. 4. Патологічні властивості сечі. 5. Жовтуха. 6. Захворювання 

серця. 7. Захворювання легенів.  

     Ознаки викриття симулянтів:  

     1. Нестабільний анамнез захворювання.  

     2. При лікарському обстеженні - відсутність важливих, важко 

відтворюваних ознак хвороби, суперечності між скаргами і об'єктивними 

ознаками, "неправильне протікання хвороби".  

     3. Симулянт прагне здаватися більш тяжкохворим, ніж це буває при 

дійсній, відтворюваній ним хворобі.       

     4. Тактика симулянта - наполегливість, настирність, прагнення отримати 

звільнення від роботи.  

     5. Скарги на неефективність лікування, вимагання до себе підвищеної 

уваги.  

     6. Раптове виздоровлення - якщо втратив надію на успішне завершення 

обману.  

     Агравація - перебільшення проявів хвороби чи травми, яка є в дійсності. 

Агравант завжди хворий чоловік, але переслідує конкретні корисливі цілі.  

     Дисимуляція - приховування наявної хвороби. Здійснюється з корисливою 

метою: при вступі до навчального закладу, при влаштуванні на роботу з 

підвищеними вимогами.  

     Штучні хвороби – різного роду само ушкодження (фізичні і хімічні), які 

заподіюються з метою отримання яких-небудь вигод і привілеїв чи 



відхилення від несення цивільної чи військової служби. Нерідко вони 

набувають тяжкого, тривалого характеру і вимагають лікування.  

     Найчастіше викликають такі штучні хвороби: 1. Дерматити. 2. Виразки.  3. 

Абсцеси і флегмони. 4. Набряки.   5. Пухлини. 6. Випадання прямої кишки. 7. 

Грижі. 8. Хвороби очей (кон'юнктивіти, кератити, панофтальміти). 9. 

Хвороби органу слуху.10. Терапевтичні захворювання. 11. Венеричні 

захворювання.   

Калічення членів - навмисне заподіювання самому собі чи за 

домовленістю з іншою особою якого-небудь ушкодження з корисливою 

метою (інсценування пограбування, при симуляціях замаху на убивство чи 

самогубство, симуляція квартирних і сімейних сварок, у застрахованих осіб - 

для отримання допомоги, у засуджених і військовозобов'язаних). При 

каліченні членів найчастіше страждають верхні і нижні кінцівки від дії 

гострої, тупої чи вогнестрільної зброї, низької чи високої температури.  

     Особливостями судово-медичної експертизи штучних хвороб і калічення 

членів є:  

     1. Опитування особи - виясняють коли, де, чим і за яких обставин було 

отримане ушкодження, хто це бачив, чув, де утримується знаряддя (зброя), 

що робив потерпілий після отримання ушкодження, як швидко і куди 

звертався за допомогою.  

     2. Огляд потерпілого - детальний опис усіх ознак хвороби, виявлених 

ушкоджень і змін.  

     3. Дослідження речових доказів - огляд, опис, фотографування одягу і 

взуття зі слідами ушкоджень, знарядь, відрубаних пальців, вирізаних країв 

ран, різних прокладок при вогнестрільних пораненнях.  

     4. Огляд місця події.  

     5. Проведення слідчого експерименту з фотографуванням основних його 

етапів. Інколи проводиться кінозйомка. 

 

ВИСНОВКИ ДО ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ 

Визначення стану здоров'я в судово-медичній практиці, як правило, 

проводиться у таких випадках:  

     1. При неявці особи за викликом слідчого чи суду, чи при відмові давати 

показання через хворобу або пред'явлення у зв'язку з цим медичного 

документа про захворювання, який викликає сумнів у його достовірності.  

     2. В ув'язненого, який відмовляється працювати, при наявності скарг на 

стан здоров'я.  

     3. При відстрочці виконання вироку про засудження особи до позбавлення 

волі, виправно-трудових робіт чи інших мір покарання з приводу важкої 

хвороби до її вилікування, а також при вагітності і після пологів.  

     4. При ухиленні від чергового призову на дійсну військову службу і при 

ухиленні військовослужбовців від служби.  

     5. При визначенні потреби в санаторно-курортному лікуванні, посиленому 

харчуванні при порушенні позовів у цивільному процесі.  

     У зв'язку з особливою складністю експертиза стану здоров'я дуже часто 

проводиться комісійно, з залученням висококваліфікованих лікарів-



клініцистів відповідних спеціальностей, а при необхідності клінічного 

обстеження особу поміщають у стаціонар. 

 

4. ЕКСПЕРТИЗА СТАТЕВИХ СТАНІВ 

     Експертизи статевих станів і при статевих злочинах належать до 

найскладніших і найвідповідальніших, вони нерідко проводяться комісійно, з 

участю гінекологів, урологів, ендокринологів та інших спеціалістів.     

Експертиза статевої зрілості. Відповідно до ст. 155 КК України, статеві 

зносини з особою, яка не досягла статевої зрілості, караються обмеженням 

волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк. 

Злочин полягає у добровільному статевому акті чоловіка чи жінки з особою 

протилежної статі, яка не досягла статевої зрілості. Такий статевий акт може 

мати місце і в результаті фактичного шлюбу.  

     Статева зрілість – це такий фізіологічний стан організму (такий ступінь 

розвитку), при якому статеве життя є фізіологічно нормальною функцією, не 

викликає розладу здоров'я і не наносить шкоди подальшому розвиткові 

організму.  

     У чоловіків настання статевої зрілості пов'язане зі здатністю до статевих 

зносин і до запліднення. Статева зрілість жінок полягає в остаточному 

сформуванні їхнього організму до виконання функції материнства.     

Приводом для встановлення статевої зрілості є зґвалтування, порушення 

статевої недоторканості осіб, які не досягли статевої зрілості, розпусні дії з 

малолітніми.  У жінок здатність до статевого акту та зачаття може наступити 

і до досягнення статевої зрілості.  

     Особи до 14-річного віку вважаються такими, що не досягли статевої 

зрілості. Питання про досягнення чи недосягнення статевої зрілості 

визначається в межах 14-17 років.  

     Встановлення статевої зрілості є однією із складних судово-медичних 

експертиз. Трудність зумовлена тим, що процес статевого визрівання 

продовжується кілька (3-6) років. Одні ознаки статевої зрілості з'являються 

раніше, інші - пізніше. Інколи обстеження проводиться через значний час 

після початку статевого життя, що ускладнює експертизу.  

Експертиза статі. Приводи для експертизи: неправильне встановлення 

статі при народженні; призов на військову службу; вступ до спеціальних 

навчальних закладів; справи про розлучення; статеві спотворення і статеві 

злочини; аліментні справи. 

Гермафродитизм (двостатевість) характеризується наявністю у однієї 

людини ознак чоловічої і жіночої статі. Розрізняють істинний і фальшивий 

гермафродитизм. Фальшивий буває чоловічим і жіночим. 

Істинний гермафродитизм характеризується наявністю у суб'єкта і 

чоловічих, і жіночих статевих залоз. Зовнішній вигляд і загальний розвиток 

їх може бути за жіночим чи чоловічим типом, але буває і змішаним. 

Зустрічається дуже рідко. За даними ВМЕ описано всього 146 випадків. 

Установити стать у таких випадках буває дуже важко. Виявлення 

сперматозоїдів чи менструації не є доказом належності особи до тієї чи іншої 



статі. Питання може бути вирішено тільки на основі гістологічного 

дослідження кусочків статевих залоз, узятих у результаті пункції чи біопсії. 

Фальшивий (однозалозовий) гермафродитизм зустрічається частіше 

істинного (в 0,02 % випадків). При цьому суб'єкт однієї статі має або яєчки, 

або яєчники, але будова зовнішніх статевих органів не відповідає 

залозистому апарату, оскільки вони розвинуті неправильно. 

При фальшивому чоловічому гермафродитизмі статеві залози жіночі, 

а зовнішні статеві органи розвинені частково за чоловічим типом, а при 

фальшивому жіночому - навпаки. 

Судово-медична діагностика істинної статі ведеться за загальною 

схемою з участю ендокринолога, невропатолога, уролога, психіатра. Нерідко 

особи піддаються стаціонарному обстеженню в спеціальних лікувальних 

закладах. Для визначення істинної статі проводять визначення 17-

кортикостероїдів в сечі, дослідження статевого хроматину в крові.  

Експертиза статевої недоторканості і ознаки минулих статевих зносин. 

Експертиза статевої і репродуктивної здатності. Дослідження статевої 

здатності у жінок складається із визначення можливості до статевих зносин і 

зачаття. Це порівняно рідка експертиза і призначається у справах про 

розірвання шлюбу, у випадках звинувачення жінки у викраденні дитини, а 

також при визначенні тяжкості тілесних ушкоджень, якщо вони 

супроводжувались утратою репродуктивної здатності. Експертиза здатності 

чоловіків до статевого життя складається із установлення можливості 

злягання і запліднення. Цей вид експертизи проводиться у більшості випадків 

статевих злочинів, при розриві шлюбу, спірному батьківстві, а також при 

кваліфікації тілесних ушкоджень, у результаті яких наступила втрата 

репродуктивної здатності. 

Експертиза аборту. При експертизі з приводу аборту доводиться вирішувати 

ряд питань: чи була у жінки вагітність і чи мало місце її переривання. Якщо 

аборт був проведений, необхідно вияснити, мимовільний він був чи 

кримінальний, які способи і методи були застосовані з метою переривання 

вагітності, до яких наслідків призвело переривання вагітності. 

Кримінальний аборт, тобто переривання вагітності поза лікувальним 

закладом, може відбутись як у результаті приймання всередину різних 

речовин, так і при різних зовнішніх впливах. Зовнішні способи, які 

застосовуються для переривання вагітності:  

1) зовнішній вплив на організм; 

2) введення в порожнину матки сторонніх предметів; 

3) введення в порожнину матки різних рідин. 

     При розслідуванні справ про кримінальний аборт велике значення має 

огляд місця, де його проводили, оскільки при цьому можуть бути знайдені 

різні хімічні речовини, інструментарій чи предмети, які застосовувались для 

маніпуляцій усередині матки, сліди крові на різних предметах, закривавлена 

вата, марля, а також залишки плідного яйця. Виявлені речові докази повинні 

бути надіслані для відповідних лабораторних досліджень. 

 

ВИСНОВКИ ДО ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ 



       Експертизи статевих станів і при статевих злочинах належать до 

найскладніших і найвідповідальніших, вони нерідко проводяться комісійно, з 

участю гінекологів, урологів, ендокринологів та інших спеціалістів. Порядок 

і методика проведення експертизи повинні відповідати існуючим офіційним 

документам, які регламентують цей вид діяльності судового медика - 

Правилам судово-медичних експертиз з приводу статевих станів та іншим 

інструктивно-методичним документам.  

 

5. ЕКСПЕРТИЗА ПРИ СТАТЕВИХ ЗЛОЧИНАХ 

     Експертиза зґвалтування. Зґвалтування, згідно з визначенням ст. 152 КК 

України - це статеві зносини із застосуванням фізичного насильства, погрози 

його застосування або з використанням безпорадного стану потерпілої особи. 

Судово-медична експертиза може встановити факт зґвалтування тільки у 

випадках, коли статевий акт відбувався із застосуванням фізичного 

насильства, а також інколи з використанням безпорадного стану. В інших 

випадках зґвалтування може бути встановлений тільки факт минулого 

статевого акту.  

      Однією із важливих умов експертизи у випадках зґвалтування є 

своєчасність її проведення, оскільки час може знищити докази (сліди сперми 

тощо), а отримані ушкодження можуть втратити свій первинний вигляд. 

Важливе значення має детальне вияснення обставин події, а саме характеру 

опору жінки. Дуже необхідною є участь судово-медичного експерта в огляді 

місця події, що дозволяє уточнити обставини випадку і кваліфіковано 

вилучити речові докази.  

     Судово-медичне встановлення зґвалтування стосується двох обставин, 

кожна із яких повинна бути мотивована і науково обґрунтована даними 

експертизи:  

     1. Необхідно визначити, що в даному випадку мав місце статевий акт.  

     2. Що скоєння його супроводжувалось насильством.  

     Лабораторні дослідження виявлених на тілі і одязі речових доказів 

розширюють можливості судово-медичної експертизи і дозволяють отримати 

об'єктивні докази статевого акту, який мав місце.  

     Експертиза розпусних дій.  Кримінально карається вчинення чоловіком 

чи жінкою розпусних дій щодо особи тієї чи іншої статі, яка не досягла 

шістнадцятирічного віку.  

     Розпусні дії, як правило, не супроводжуються значними механічними 

ушкодженнями і тому експертні дані дуже мізерні. Як доказ цих дій можуть 

бути ушкодження у вигляді надривів, розривів, крововиливів у дівочу пліву, 

наявність сперми чи характерних змін дівочої пліви при тривалому 

застосуванні розпусних дій. Інколи розпусні дії з дітьми можуть 

закінчуватись статевим актом, що супроводжується масивними 

ушкодженнями з розривом проміжності, стінок піхви, сечівника, з можливим 

смертельним наслідком. При виясненні обставин скоєння розпусних дій 

необхідно враховувати, що діти легко піддаються навіюванню, 

самонавіюванню, фантазії, дуже легко сприймають погрози, інколи говорять 

неправду. Розпитування дітей необхідно проводити з участю педагога.  



 

ВИСНОВКИ ДО П’ЯТОГО ПИТАННЯ 

Однією із важливих умов експертизи у випадках зґвалтування є 

своєчасність її проведення, оскільки час може знищити докази (сліди сперми 

тощо), а отримані ушкодження можуть втратити свій первинний вигляд. 

Важливе значення має детальне вияснення обставин події, а саме характеру 

опору жінки. Дуже необхідною є участь судово-медичного експерта в огляді 

місця події, що дозволяє уточнити обставини випадку і кваліфіковано 

вилучити речові докази. Судово-медичне встановлення зґвалтування 

стосується двох обставин, кожна із яких повинна бути мотивована і науково 

обґрунтована даними експертизи:  

     1. Необхідно визначити, що в даному випадку мав місце статевий акт.  

     2. Що скоєння його супроводжувалось насиллям. 

 

ВИСНОВКИ ДО ТЕМИ 

Судово-медична експертиза живих осіб - найбільш ранній і частий вид 

експертизи, який становить понад 80 % усієї роботи експерта. Ст.242 КПК 

України передбачає обов'язкове проведення експертизи живих осіб у 

випадках: встановлення характеру і тяжкості тілесних ушкоджень; 

установлення статевої зрілості; визначення віку. Однак практика показує, що 

підстав для експертизи живих осіб значно більше, ніж їх передбачає закон. 

       Обстеження живих осіб здійснюється, як правило, у відділах судово-

медичної експертизи потерпілих, обвинувачених та інших осіб чи в кабінетах 

судово-медичної експертизи в поліклініках загального типу.            

Експертиза ступеня тяжкості тілесних ушкоджень є одним з поширених видів 

експертизи живих осіб. Питома вага її серед експертиз живих осіб сягає 90 %.  

              Експертизи статевих станів і при статевих злочинах належать до 

найскладніших і найвідповідальніших, вони нерідко проводяться комісійно, з 

участю гінекологів, урологів, ендокринологів та інших спеціалістів. Порядок 

і методика проведення експертизи повинні відповідати існуючим офіційним 

документам, які регламентують цей вид діяльності судового медика - 

Правилам судово-медичних експертиз з приводу статевих станів та іншим 

інструктивно-методичним документам. 

 

МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДАНОЇ ТЕМИ 

Готуючись до семінарського заняття, насамперед курсанти зобов’язані 

вивчити літературні джерела з цієї теми, в яких наголошується про 

важливість застосування знань з судової медицини під час розкриття і 

розслідування злочинів. Потрібно дослідити стан здоров'я, штучних хвороб 

та само ушкоджень, провести експертизу статевих станів, та провести 

експертизу при статевих злочинах. Визначити завдяки окремої експертизі 

ступінь тяжкості тілесних ушкоджень. А також визначити підстави, 

організацію, методику проведення і документації експертизи потерпілих, 

обвинувачених та інших осіб. 

  



ТЕМА № 13. СУДОВО-МЕДИЧНА ЕКСПЕРТИЗА РЕЧОВИХ ДОКАЗІВ 

БІОЛОГІЧНОГО ПОХОДЖЕННЯ 

(2 години) 
 

ПЛАН ЛЕКЦІЇ: 

1. Виявлення, вилучення та пакування речових доказів біологічного 

походження 

2. Питання, які вирішуються при дослідженні крові, волосся, сперми та 

інших виділень організму людини 

 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА: 

1. Про судову експертизу : Закон України від 25 лютого 1994 р. (зі 

змінами та доповненнями станом на 1 січня 2016 р.) [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу до закону: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/4038-12 

2. Інструкція про проведення судово-медичної експертизи, затверджена 

наказом МОЗ України N 6 від 17 січня 1995 р. [Елекстронний ресурс]. – 

Режим доступу до Інструкції :  http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0254-

95/print1469257411797240 

3. Судова медицина [Текст] : підручник / А. С. Лісовий [та ін.] ; ред. А. 

С. Лісовий ; Медичний ін-т УАНМ, Національний медичний ун-т ім. 

О.О.Богомольця, Запорізький держ. медичний ун-т. - 2.вид., доп. і перероб. - 

К. : Атіка, 2011. - 512 с.  

4. Білецький Є.М. Судова медицина та судова психіатрія: навч.  

посібник /  Є.М.Білецький. – X.: Одіссей, 2008. – 292 с.  

5. Судова медицина України: минуле і сьогодення [Текст] : монографія 

/ В. Г. Бурчинський, А. Х. Завальнюк. - О. : Атропринт, 2009. – 216 с. 

 

МЕТА ЛЕКЦІЇ: 

Розкрити сутність і значення судово-медичної експертизи речових 

доказів біологічного походження; ознайомити курсантів з особливостями 

виявлення, вилучення та пакування речових доказів біологічного 

походження, а також переліком питань, які вирішуються при дослідженні 

крові, волосся, сперми та інших виділень організму людини. 

 

ВСТУП 

Джерелом слідів біологічного походження є тіло людини та його 

органи. У практиці розслідування кримінальних проваджень велике значення 

завжди надавалося наявності слідів крові на місці події, оскільки найчастіше 

при розслідуванні вбивств порівняно з іншими слідами біологічного 

походження виявляють сліди крові, які виникають внаслідок пошкодження 

судин під час насильницьких дій або при пораненнях злочинця під час опору. 

 

1. ВИЯВЛЕННЯ, ВИЛУЧЕННЯ ТА ПАКУВАННЯ  РЕЧОВИХ ДОКАЗІВ 

БІОЛОГІЧНОГО ПОХОДЖЕННЯ 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/4038-12


 

Для виявлення слідів крові вдаються до детального огляду як усіх 

предметів, які є на місці пригоди, так і одягу та тіл учасників події. Одяг 

повинен оглядатися не тільки із зовнішнього боку, але й із зворотного (з 

вивороту). Під час огляду місця події сліди крові можуть бути представлені у 

вигляді калюж, плям від крапель або від бризок, патьоків, затьоків, помарок 

(мазків або відбитків), просякувань. За зовнішнім виглядом сліди крові 

можуть мати червоний, брунатний або зеленкуватий колір, якщо вони давні. 

При їх опроміненні ультрафіолетовим світлом свіжі сліди крові мають темно-

брунатний колір, а давні – помаранчево-червоний. В деяких випадках 

проводять попередні проби на кров за такими основними методиками: за 

кольором сліду крові при візуальному його огляді; за кольором сліду крові 

при освітленні ультрафіолетовим світлом; за допомогою хімічних реакцій, 

що виявляють активність ферментів — каталази і пероксидази крові. Завжди 

необхідно пам'ятати про прагнення злочинця знищити сліди крові на місці 

пригоди і на собі: одяг з плямами крові переться, підлога миється, 

перекрашуються стіни і т. ін. Тому при огляді тих чи інших речей слід 

особливу увагу звернути на такі місця, де сліди крові знищити важко. Для 

виявлення зовні невидимих слідів крові під час огляду місця події 

використовують розчин люміналу, яким обприскують досліджувані ділянки. 

У разі наявності крові на цих ділянках з'являються блакитні спалахи. 

Виявлення слідів сперми на речових доказах є підчас складним 

завданням, особливо якщо огляд проводився при недостатньому освітленні, 

для чого часто користуються лупою. На світлих матеріалах плями сперми 

мають сіруватий чи жовтуватий колір, найбільш інтенсивний в периферійних 

частинах, краї їхні нерівні, на матеріалах темних тонів — білуватий колір. 

Тканина, яка просочена спермою, на дотик цупка, ніби накрохмалена. Якщо 

зґвалтування супроводжувалось порушенням цілості дівочої пліви, в плямах 

сперми можуть бути домішки крові, які фарбують таку пляму в червонуватий 

чи рожево-червоний колір. На предметах з невсмоктуючою чи 

маловсмоктуючою поверхнею сперма утворює білувато-сіруваті, інколи 

жовтуваті шкірочки. На шкірі трупа плями сперми часто блищать, ніби 

вкриті лаком. Свіжі плями сперми мають специфічний запах. Слід пам'ятати, 

що плями легко змиваються водою, стираються від дотику до них предметів і 

речей з жорсткою поверхнею. Тому при огляді й вимірюванні виявлених 

плям не слід доторкатись до них руками чи сантиметром.  

При транспортуванні трупів у морг вони повинні бути загорнуті в чисте 

простирадло, а зверху виявлених на одязі плям з підозрою на сперму повинні 

бути обережно нашиті шматочки чистої білої гладкої тканини. Прошивка 

нитками шматочка тканини повинна проводитись на відстані 3-5 см від краю 

плями. 

Виявлення волосся. При огляді місця пригоди (злочину) волосся може 

бути виявлене на різних предметах, а також на потерпілому і злочинці, при 

огляді трупа — на одязі, затиснутим у руці, в ділянці статевих органів жінки, 

наприклад, при зґвалтуванні, на статевому члені чоловіка після статевого 



акту чи спроби до такого, на знаряддях злочину (молотці, сокирі при ударах 

ними по голові), на частинах автомобіля при наїзді і переїзді. 

Усі виявлені на місці пригоди речові докази повинні бути зафіксовані. 

Вони детально описуються в протоколі з вказівкою на їхній характер, 

розміщення, форму, колір, розміри, особливості країв, кількість, ступінь 

просочування, ущільнення матеріалу, наявність на поверхні шкірочок, 

нашарувань і т. ін. І тільки після цього приступають до вилучення речових 

доказів. 

Вилучення і пакування речових доказів. При вилученні речових доказів 

слід дотримуватися загального і обов'язкового правила — кожний речовий 

доказ, кожен взятий зразок повинні бути упаковані окремо, опечатані, 

споряджені відповідним надписом. Після описання сліду біологічного 

походження проводять вилучення зразку. При цьому необхідно 

дотримуватись таких вимог: 

1. Якщо зразок речового доказу, наприклад, крові, можливо вилучити з 

предметом-носієм, на якому він розташований, то такий слід крові вилучають 

разом з його носієм. 

2. Якщо зразок речового доказу вилучити з предметом-носієм 

неможливо, то його вилучають шляхом зскрібання лезом з поверхні, на якій 

він розташований, або шляхом змивів, протираючи досліджувальну 

поверхню ватно-марлевим тампоном, змоченим дистильованою водою. 

3. Якщо речовий доказ біологічного походження розташований на 

біологічному зразку або на зразку, що має біологічні складові, наприклад, на 

дереві, ґрунті, то вилучають зразок носія з речовим доказом та зразок носія 

без речового доказу для контролю. 

4. Якщо речовий доказ розташований на носії, який може змінити свій 

агрегатний стан, наприклад, сніг, лід, то зразок носія з речовим доказом 

розміщують у воронці, на дні якої наявна складена в декілька шарів марля, 

розтоплюють носій при кімнатній температурі, в наслідок чого на марлі 

залишаються сліди речового доказу. 

5. Всі вологі речові докази біологічного походження підлягають 

попередньому висушуванню за умов відсутності прямої дії тепла та 

сонячного світла, оскільки на вологих місцях кров і виділення швидко 

загнивають, що ускладнює чи навіть унеможливлює проведення'експертизи. 

Одяг з плямами біологічного походження необхідно упакувати таким 

чином, щоб при складанні його пляма із однієї частини не могла перейти на 

іншу, прокладаючи між плямою і чистою тканиною лист паперу. 

Волосся, знайдене на місці пригоди, вилучають пальцями чи пінцетом з 

гумовим наконечником. Вилучене волосся кладуть у конверти (волосся, 

знайдене в різних місяцях — у різні пакети), на яких зазначається, де воно 

було знайдене. Сургучна печатка на пакеті з волоссям не ставиться, щоб 

запобігти дії на нього гарячого сургучу; пакет прошивають ниткою, кінці 

якої скріплюють печаткою на бірці. 

 

ВИСНОВОК ДО ПЕРШОГО ПИТАННЯ 



Для виявлення речових доказів біологічного походження вдаються до 

детального огляду як усіх предметів, які є на місці пригоди, так і одягу та тіл 

учасників події. При вилученні речових доказів слід дотримуватися 

загального і обов'язкового правила — кожний речовий доказ, кожен взятий 

зразок повинні бути упаковані окремо, опечатані, споряджені відповідним 

надписом. Після описання сліду біологічного походження проводять 

вилучення зразку. Перед надсиланням речових доказів на експертизу 

вилучені предмети повинні бути старанно упаковані і опечатані печаткою 

особи, яка веде розслідування, в присутності понятих, щоб запобігти 

можливості їх підміни чи втрати, а також з метою збереження на них 

знайдених при огляді слідів. 

 

 

2. ПИТАННЯ, ЯКІ ВИРІШУЮТЬСЯ ПРИ ДОСЛІДЖЕННІ 

КРОВІ, ВОЛОССЯ, СПЕРМИ, СЛИНИ ТА ІНШИХ ВИДІЛЕНЬ 

ОРГАНІЗМУ ЛЮДИНИ 

 

При дослідженні речових доказів із підозрою на наявність на них крові 

перед судово-медичним експертом можуть бути поставлені такі питання: 

1. Чи є кров на об'єкті, який надсилається на дослідження? 

2. Кому належить кров — людині чи тварині (при потребі 

встановлюють, до якого виду тварин вона належить)? 

3. Чи може кров (виходячи з груп крові) належати конкретній особі? Ці 

питання майже завжди цікавлять слідство і незмінне постають перед 

експертом-біологом.  

З урахуванням обставин справи судово-біологічна експертиза вирішує 

й інші питання: 

1. Кому належить кров — чоловікові чи жінці? 

2. Кров належить новонародженому чи дорослій людині? 

3. Яке регіональне походження крові? 

4. Яка давність утворення плям крові? 

5. Яка кількість рідкої крові міститься в плямі? 

6. Чи не належить кров вагітній жінці або породіллі?  

Крім цих питань можуть бути вирішені питання, які стосуються 

механізму утворення слідів крові, для уточнення факту отруєння і характеру 

отрути (за станом гемоглобіну), наприклад: 

1. З якої висоти падали краплі крові? 

2. Чи знаходився певний об'єкт або предмет, на який капала кров, у 

вертикальному, горизонтальному або похилому положенні? 

3. Пересувався людина в момент або після заподіяння ушкоджень? 

4. У якому положенні знаходився потерпілий у момент нанесення йому 

ушкоджень? 

5. З якого боку було завдано удару? 

Ця група питань може бути в якійсь мірі вирішена шляхом вивчення 

розташування, форми і особливостей слідів крові, наявних на речових 

доказах. 



Судово-медична експертиза волосся може вирішити ряд питань: 

1. Чи є доставлені для дослідження об'єкти волоссям?  

2. Належить волосся людині чи тварині? 

3. Визначення регіональної належності волосся. 

4. Належність волосся чоловікові чи жінці. 

5. Інколи слідчому важливо встановити, випало волосся чи воно 

вирване. Вирвані волосини можуть свідчити про боротьбу, самооборону чи 

про яке-небудь насилля. 

6. Чи є ушкодження та зміни волосся? 

7. Чи можливо встановити походження волосся від конкретної особи? 

8. Чи є на волоссі ознаки близького пострілу (наявність кіптяви, 

пошкодження від зерен пороху)? 

Із виділень людського організму як речові докази найчастіше 

досліджуються плями сперми, слини, поту і сечі. При судово-медичній 

експертизі зазначених виділень вирішуються два питання: 

1. Чи являє собою досліджений об'єкт шукане (тобто сперму, слину, 

піт, сечу)? 

2. Чи може виявлений об'єкт бути залишений конкретною особою 

(тобто визначення групової належності об'єкта)? 

Дослідження сперми 

1. Яке походження плям на одязі? Чи є вони плямами сперми або 

виділеннями піхви? 

2. До якої групи належить сперма? 

Для визначення групової приналежності сперми експерту повинні бути 

представлені окремо: 

а) речовий доказ з досліджуваним плямою; 

б) кров ( краще рідка в закритій скляній посудині), слина і на вимогу 

експерта - всіх підозрюваних осіб. 

3. Чи здатне дана особа до запліднення, судячи за властивостями його 

сперми? При необхідності вирішити це питання сперма повинна бути 

досліджена незабаром після її отримання. Вилучення сперми здійснює 

судово-медичний експерт ". 

4. Чи немає у поданих на експертизу плямах домішок вагінального 

(вагінального) походження? 

У випадках, якщо в плямах сперми виявляються вагінальні виділення і, 

зокрема, клітини епітелію піхви, може бути поставлене питання про 

подібність цих клітин з клітинами, узятими з піхви потерпілої. 

5. Якщо пляма вагінального походження, то до якої групи вона 

належить? 

Дослідження слини, сечі і інших виділень 

1. Чи є на досліджуваному об'єкті плями слини, поту, сечі чи інших 

виділень, якщо так, то до якої групи належить виділення? Для вирішення 

цього питання експерту представляються: 

а) речові докази (недопалок, предмети одягу та ін); 

б) окремо кров і слина (у пробірці, банку) всіх підозрюваних осіб. 

2. Чи немає на одязі в області укусів тіла плям слини? 



3. Яка статева приналежність епітеліальних клітин, виявлених у плямах 

слини? 

ВИСНОВОК ДО ДРУГОГО ПИТАННЯ 

Таким чином, сучасні можливості судово-медичної експертизи речових 

доказів біологічного походження дозволяють з’ясувати різні питання, які 

виникають при розслідуванні кримінальних проваджень.  

 

ВИСНОВОК ДО ТЕМИ 

Речові докази біологічного походження можуть мати дуже важливе 

значення при розслідуванні найрізноманітніших злочинів, і судово-медичний 

експерт, вирішуючи ті чи інші питання, може надати суттєву допомогу при їх 

розслідуванні. Слід пам’ятати, що успішне проведення експертних 

досліджень багато в чому залежить від правильного вилучення і направлення 

на експертизу документальних матеріалів, а також біологічних об'єктів 

особою, яка проводить слідство у конкретному кримінальному провадженні. 

 

МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДАНОЇ ТЕМИ 

В ході лекції розглянуто лише частину з того значного кола питань, 

що необхідно буде опанувати майбутнім правоохоронцям та юристам при 

вивченні курсу. 

Саме тому при підготовці до практичних занять з теми 

рекомендується звернутись не лише до базових підручників, а ще й до інших 

джерел, які можна знайти у бібліотеці університету або у книжковому фонді 

навчально-методичного кабінету криміналістики. 

Готуючись до семінарського заняття, насамперед курсанти зобов’язані 

вивчити літературні джерела з цієї теми, в яких наголошується про 

важливість застосування знань з судової медицини під час розкриття і 

розслідування злочинів.  


