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МЕТА ЛЕКЦІЇ: 

 

Розкрити сутність поняття «смерть»; ознайомити курсантів, студентів, 

слухачів з її видами та ознаками, навчити працівника ОВС точно та швидко 

виявляти смерть, ознайомити з судово-медичною танатологією. 

 

ВСТУП 

 

Смерть - невідворотне зупинення основних життєвих функцій 

організму (кровообігу,дихання, центральної нервової системи). 

Питаннями суті життя і смерті як найбільш поширеними в природі 

явищами займалися філософи, біологи, художники, поети і, звичайно, 

медики. 
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http://www.gpu.gov.ua/control/uk/publish/article/infoart_id
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http://gra.webzone.ru/ruslawyer/
http://www.law.edu.ru/magazine/magazine.%20aspmag
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У процесі життя в організмі людини відбуваються своєрідні зміни. 

Тканини і органи з часом зношуються, втрачають працездатність, у клітинах 

проходять незворотні процеси старіння та смерті, і людина як індивідуально 

існуюча жива система вмирає. 

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. 

 

1. ВМИРАННЯ ТА СМЕРТЬ З БІОЛОГІЧНОЇ ТА ФІЛОСОФСЬКОЇ 

ТОЧКИ ЗОРУ. СТАДІЇ ПЕРЕХОДУ ВІД ЖИТТЯ ДО СМЕРТІ. 

ОСНОВИ СУДОВО-МЕДИЧНОЇ ТАНАТОЛОГІЇ. 

 

 Як уже наголошувалось, серед об'єктів експертизи найбільш складним 

і важливим для дослідження є труп людини. Справа в тому, що більшість 

процесів, пов'язаних зі смертю людини, з тими змінами, які відбуваються у 

трупі, мають велике практичне судово-медичне значення. Тому вченню про 

смерть і трупні зміни в судовій медицині відводиться одне з перших місць. У 

цьому зв'язку, вивчення судової медицини ми і починаємо з цього важливого 

розділу - судово-медичної танатології.  

Під танатологією розуміють вчення про смерть, її причини, процеси 

умирання організму від початкових проявів до повного розкладання трупа. 
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Термін "танатос" - грецьке слово, яке означає "смерть", а термін 

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

Як уже було сказано, вивчення ознак смерті, трупних явищ, тих 

процесів, які відбуваються в трупі людини, в судово-медичній практиці 

мають дуже велике значення. Базуючись на знанні ознак смерті, експерт, 

лікар можуть визначити факт смерті, час її настання, а в деяких випадках - 

встановити первинне положення трупа після смерті і, нарешті, провести 

диференціальну діагностику між трупними явищами та ушкодженнями чи 

хворобливими змінами.  

Перш ніж говорити про факт смерті, необхідно встановити 

співвідношення між життям та смертю і дати визначення цим поняттям.  

Питаннями суті життя і смерті як найбільш поширеними в природі 

явищами займалися філософи, біологи, художники, поети і, звичайно, 

медики. 

 Дати визначення поняттям "життя", "смерть", не дивлячись на їхню 

позірну простоту, надзвичайно складно. Кожна епоха давала свої визначення, 

підчас схоластичні, однобокі.  

 У процесі життя в організмі людини відбуваються своєрідні зміни. 

Тканини і органи з часом зношуються, втрачають працездатність, у клітинах 

проходять незворотні процеси старіння та смерті, і людина як індивідуально 

існуюча жива система вмирає.  

 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 
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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.  

      Дійсно, відмирання і відторгнення клітин та їх комплексів відбувається 

протягом усього життя організму. Процеси вмирання людського організму 

починаються до його народження. У той же час навіть після видимого 

припинення основних життєвих функцій (серцевої діяльності і дихання) 

життєдіяльність окремих органів і тканин ще зберігається (скорочення 

артерій, електрична збудливість м'язів, ріст волосся і нігтів і т. ін).  

 Підводячи підсумок викладеного, слід констатувати, що процес 

умирання організму підтверджує один із законів діалектичного матеріалізму - 

закон єдності і боротьби протилежностей. У зв'язку з цим стає зрозумілим, 

що організм умирає не відразу, перехід від життя до смерті проходить 

повільно, а смерть є природним і неминучим процесом завершення життя.  

 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. 
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 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.  

      Глибоке вивчення процесу переходу від життя до смерті призвело до 

появи і розвитку відносно нового в сучасній медицині вчення про 

термінальні стани, тобто стани, межові між життям і смертю.  

 Термінальний стан - зворотний стан згасання функцій організму, який 

передує біологічній смерті. Він включає передагональний стан, агонію і 

клінічну смерть.  

 На думку спеціалістів, у поняття "термінальний стан" входять найтяжчі 

форми шоку, колапс, передагональний стан, термінальна пауза, агонія і 

клінічна смерть. Характерною особливістю, яка об'єднує ці процеси в 

термінальний стан, є швидко наростаюча гіпоксія з розвитком ацидозу 

внаслідок накопичення недоокислених продуктів обміну речовин.  

 Тяжкі стадії шоку, колапс можуть переходити безпосередньо в 

передагональний стан, який характеризується розвитком гальмування у 

вищих відділах центральної нервової системи, викликаючи втрату 
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свідомості. Стовбурова частина мозку при цьому може перебувати у стані 

збудження, але через деякий час гальмування поширюється і на неї. У 

передагональному стані виникають різко виражені розлади гемодинаміки і 

дихання, які призводять до розвитку тканинної гіпоксії та ацидозу. 

Тривалість передагонального стану може бути різною, вона в основному 

зумовлює тривалість усього періоду умирання.  

 Передагональний стан переходить у термінальну паузу, найбільш чітко 

виражену при вмиранні від кровотечі. Остання характеризується відсутністю 

рефлексів, короткочасним припиненням дихання, серцево-судинної 

діяльності і біоелектричної активності головного мозку. В такому стані 

хворий може мати вигляд трупа. Тривалість паузи коливається від 5-10 сек. 

до 3-4 хв.  

 Характерною особливістю термінальної паузи є глибоке гальмування 

кори головного мозку при збереженні функції бульбарних центрів, внаслідок 

чого діяльність організму має дезорганізований, "хаотичний" характер.  

 Услід за термінальною паузою починається агонія (боротьба) - останній 

спалах боротьби організму за життя, яка триває від кількох хвилин до 

півгодини і більше (інколи годинами і навіть кілька діб). Визначення 

тривалості агонального періоду у судово-медичній експертизі має велике 

значення, оскільки особи, які перебувають у стані агонії, інколи можуть 

здійснювати активні дії: пересуватися, заподіювати ушкодження собі й 

оточуючим. В агональному періоді наступає виключення вищих функцій 

відділів головного мозку, свідомість втрачається і може відновлюватися 

лише на короткий термін. Одночасно відзначається активність центрів 

продовгуватого мозку, що супроводжується короткочасним посиленням 

функції дихання і кровообігу.  

 Ознакою агонії після термінальної паузи служить поява першого вдиху. 

Агональне дихання різко відрізняється від звичайного - в акті вдиху бере 

участь уся дихальна, в тому числі й допоміжна, мускулатура (м'язи шиї і 

рота).  
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 Серцебиття у період агонії дещо прискорюється, рівень артеріального 

тиску може підвищитись до 30-40 мм рт. ст., що природно, не забезпечує 

нормальної життєдіяльності головного мозку. Відбуваються своєрідні зміни у 

кровообігу: розширюються артерії серця і артерії, які несуть кров до 

головного мозку, а периферійні судини і судини внутрішніх органів різко 

звужуються. Отже згасаючі сили серця спрямовуються в основному на 

підтримку життєдіяльності і самого серця.  

 Поява в період агонії дихання, слабке відновлення серцево-судинної 

діяльності і рефлексів, поява на короткий час свідомості нерідко 

сприймаються оточуючими і родичами хворого як перші ознаки одужування, 

і наступний смертельний наслідок розцінюється ними як результат 

неправильних дій медичного персоналу.  

 При судово-медичному дослідженні трупів осіб, які померли без агонії, 

в серці і великих судинах виявляється рідка кров. У випадках, коли смерті 

передує агонія, у серці і в судинах є зсідки крові - червоні при короткій 

агонії, жовтувато-білі або білі - при тривалій. Різний характер зсідків крові 

пояснюється тим, що, зокрема, при короткочасній агонії в крові швидко 

випадають нитки фібрину, в яких затримуються формівні елементи крові 

(перш за все еритроцити), тому і утворюються зсідки червоного кольору. При 

тривалому агональному періоді випадання ниток фібрину уповільнюється, і 

формівні елементи крові встигають осісти, внаслідок чого посмертні зсідки 

крові містять в основному нитки фібрину, які мають жовтувато-білий колір.  

 Звичайно в кінці агонії першим припиняється дихання, а серцебиття 

деякий час продовжується. Первинна зупинка серця спостерігається рідше. З 

припиненням серцевих скорочень і дихання настає стан так званої клінічної 

смерті, яка являє собою своєрідний перехідний стан між життям і смертю. На 

цьому етапі організм як ціле уже не живе, але життєдіяльність окремих 

тканин і органів зберігається, незворотні зміни в них ще не наступають. Тому 

при енергійному наданні медичної допомоги людині, яка перебуває в стані 

клінічної смерті, інколи вдається повернути життя.  
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 Період клінічної смерті характеризується найбільш глибоким 

пригніченням центральної нервової системи, яке поширюється і на 

продовгуватий мозок, припиненням кровообігу та дихання і збереженням на 

мінімальному рівні обмінних процесів у тканинах організму. Тривалість 

клінічної смерті визначається часом виживання кори головного мозку за 

відсутності кровообігу і дихання. В середньому цей час становить 5-6 хв. Він 

збільшується, якщо смерть настає при низькій температурі (гіпотермія), у 

молодих, фізично здорових людей, при швидкій смерті і т. ін. На тривалість 

клінічної смерті впливає багато факторів: тривалість умирання, наявність 

тяжкої виснажливої хвороби, вік та ін. Вивчення і визначення клінічної 

смерті як зворотного стану мало величезне значення для сучасної медицини, 

оскільки сприяло виникненню нової медичної науки - реаніматології, тобто 

науки про оживлення організму.  

 У ряді праць із судової медицини зазначається, що якщо протягом 15-

30 хв. не вдається відновити серцеву діяльність, то процес умирання слід 

вважати незворотним, а, отже, після цього моменту не мають сенсу заходи 

щодо відновлення життєвих функцій організму в цілому. Однак зворотне 

пригнічення життєвих функцій, у тому числі й діяльності серця, може 

продовжуватися і значно довше. Є дані про відновлення життєвих функцій 

організму через дві години і більше після клінічної смерті.  

 Визначити настання смерті в перші моменти, хвилини, а інколи і 

години нерідко складно навіть і лікареві. У деяких випадках життєві процеси, 

зокрема дихання і кровообіг, можуть відбуватись у настільки незначних 

межах, що за допомогою наших органів чуттів важко визначити, дихає 

людина чи ні, є серцеві скорочення чи вони відсутні. Таке глибоке згасання 

дихання і кровообігу спостерігається при захворюваннях та деяких видах 

зовнішньої дії, наприклад, при ураженні електричним струмом, сонячному й 

тепловому ударах, утопленні, отруєнні наркотиками і снотворним, при 

захворюваннях центральної нервової системи (епілепсія, енцефаліт), у 

недоношених немовлят. Це явище отримало назву уявної, гаданої смерті. 
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Уявна смерть - це стан людини, коли головні функції організму виражені 

настільки слабо, що не помітні для спостерігача, тому жива людина справляє 

враження мертвої. Лише ретельний огляд дозволяє встановити ознаки життя.  

 При найменшій підозрі на уявну смерть слід негайно вжити заходів 

щодо надання першої медичної допомоги і в разі необхідності направити до 

найближчої лікарні. З метою уникнення помилкової констатації смерті трупи 

осіб, які померли в лікарнях, відправляють у паталогоанатомічне відділення 

не раніше, ніж через дві години після настання смерті, тобто після появи 

ранніх трупних змін.  

 Уявна смерть овіяна забобонами і легендами. Розмови про захоронення 

живих хвилювали і лякали людей. Відомі випадки доставлення в морг живих 

людей. Мали місце навіть розтини уявнопомерлих. Різні легенди про 

багатьох захоронених живими при ретельній перевірці виявились вигадкою, 

але страх перед цим примушував шукати достовірні ознаки смерті ("проби на 

збереженість життя") чи створювати спеціальні усипальниці. Щоб запобігти 

можливості захоронення уявнопомерлих, у різних країнах встановлені 

визначені строки розтину трупів і поховання їх після настання смерті: так, у 

Німеччині цей строк становить три доби, в Австрії - дві доби, у Франції - 

одну добу, у Голландії - 36 год., в Іспанії - 12 год. У нас такі строки не 

встановлювались.  

 Якщо дихання і серцева діяльність відсутні 5-6 хв., то спочатку в 

клітинах кори, а потім і в менш чутливих до кисневого голодування відділах 

мозку і клітинах інших органів починаються процеси розпаду протоплазми 

ядер клітин, що призводить до незворотних явищ, тобто біологічної смерті - 

кінцевої стадії індивідуального існування будь-якої живої системи.  

 У різних тканинах і органах незворотні зміни розвиваються 

неодночасно. Раніше за все вони настають у корі головного мозку. Цей 

момент, коли порушується інтегруюча діяльність центральної нервової 

системи, і слід вважати початком біологічної смерті. Життєдіяльність інших 

органів, тканин, у тому числі і стовбурової частини головного мозку, ще 
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може бути відновлена. Відрізок часу від моменту настання смерті організму 

як цілого до кінцевої загибелі окремих органів і тканин має в судовій 

медицині важливе значення. Саме протягом цього відрізку часу, який 

вираховується приблизно 20 годинами, тканини відповідають на різні 

подразники (механічні, хімічні, електричні) так званими суправітальними 

реакціями, виявлення яких допомагає встановити давність настання смерті.  

 Здатність окремих тканин і органів переживати смерть організму як 

цілого дозволяє використовувати їх у хірургічній практиці для пересадок. 

Вилучення органів і тканин проводиться тільки з дозволу і в присутності 

експерта в тих випадках, коли воно не заважає йому провести повне судово-

медичне дослідження трупа.  

 Діагностика смерті в початковий період умирання організму становить 

складну проблему. Теоретично можна досить точно визначити момент 

смерті, який пов'язаний з останнім скороченням серця чи останнім вдихом. 

Але на практиці це зробити важче, оскільки процес умирання продовжується 

певний проміжок часу.  

 Встановлювати факт смерті доводиться лікарям різних спеціальностей, 

причому в умовах стаціонару це питання вирішується, як правило, просто: 

смерть реєструється за відсутності діяльності серця. Констатація смерті при 

цьому полегшується постійним наглядом медичного персоналу за хворими, 

які перебувають у термінальному чи агональному стані. Крім того, в 

стаціонарі для визначення моменту смерті можуть бути використані сучасні 

інструментальні методи дослідження (електрокардіографія, 

електроенцефалографія).  

 Значно важче констатувати смерть у позалікарняних умовах, у ситуації, 

в якій опиняється лікар швидкої допомоги, чи на місці події. Більшість проб, 

які запропоновані для виявлення мінімальних ознак життя і сконцентровані 

навколо вітального трикутника (серце, легені, мозок) має лише історичний 

інтерес, хоча вони нерідко рекомендуються і тепер: прикладання до отворів 

носа та рота дзеркала і пушинок для реєстрації дихальних рухів, проведення 
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артеріотомії, туге перев'язування пальця, введення у вену флуорисцуючих 

розчинів - для виявлення серцевих скорочень, накапування на шкіру гарячого 

сургуча чи припікання сірником і т. ін.  

 Ознаки, які вказують на збереження життя, повинні знати не тільки 

лікарі, але і працівники правоохоронних органів, які, наприклад, здійснюють 

огляд трупа на місці події, коли помилка може призвести до важких 

наслідків.  

 Враховуючи викладене, можемо зробити чіткий висновок, що з 

моменту, коли не вдається встановити серцебиття, до появи хоча б однієї з 

абсолютних ознак смерті людина може знаходитися у стані різкого 

пригнічення життєвих функцій. Виключити можливість такого стану в 

подібних випадках неможливо, а тому в цей період, який називається 

уявною, відносною чи клінічною смертю (правильніше було б сказати - 

мінімальним життям), незалежно від його тривалості, обов'язково повинні 

бути вжиті необхідні заходи для повернення даному організму життєвих  

функцій, і аж ніяк не виправдане застосування беззмістовних, непотрібних, 

часто шкідливих і навіть небезпечних для життя "проб на збереження життя".  

 Для констатації смерті використовуються так звані орієнтовні 

(ймовірні) і достовірні (абсолютні ) ознаки смерті. До орієнтовних ознак 

належать: нерухоме, пасивне положення тіла, блідість шкірних покривів, 

відсутність свідомості, дихання, пульсу і серцебиття, відсутність чутливості 

на больові, термічні подразнення, відсутність рогівкового рефлексу, реакції 

зіниць на світло.  

 Розпізнати дійсну смерть за ймовірними ознаками, якщо після смерті 

пройшло небагато часу, не завжди легко. Тому в сумнівних випадках, за 

наявності лише орієнтовних ознак смерті і відсутності явно несумісних з 

життям ушкоджень, лікар повинен надавати можливу в наявних умовах 

допомогу (штучне дихання, непрямий масаж серця, введення серцевих 

препаратів і т. ін.) до тієї пори, поки не пересвідчиться в настанні смерті, 
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тобто появі ранніх трупних змін. Тільки після появи трупних плям спроби 

оживлення можуть бути припинені і констатована смерть.  

 Розвиток танатології, тобто науки про смерть, тісно пов'язаний з 

ученням про оживлення, або реаніматологію. Це самостійна галузь медичної 

науки і клінічна спеціальність про закономірність затухання основних 

функцій організму, їхнє негайне відновлення, попередження і тривалу 

активну підтримку за допомогою специфічних методів і засобів. Ця наука 

наполегливо йде вперед, розвивається, шукає шляхів, які дозволять упевнено 

подолати фатальні 5-6 хвилин періоду клінічної смерті, після яких 

починається загибель мозку людини.  

 Відновити затухаючі функції організму допомагають сучасні методи, 

до яких належать: широко відомі методи штучного дихання, застосування 

апаратів для штучної вентиляції легенів, штучного кровообігу, непрямий і 

прямий масаж серця, припинення фібриляції серця за допомогою 

дефібриляторів і т. ін.  

 Слід мати на увазі, що під час реанімації в організмі можуть виникнути 

ушкодження, які в подальшому вимагатимуть судово-медичного аналізу з 

метою визначення механізму виникнення цих ушкоджень, їхнього 

прижиттєвого чи посмертного походження, своєчасності вжитих 

реанімаційних заходів, їх можливої ефективності. У судово-медичній 

практиці зустрічаються випадки переломів ребер, розривів серця, печінки, 

трахеї тощо, які пов'язані з реанімацією в період клінічної смерті. Ці 

ушкодження нерідко супроводжуються крововиливами, тобто типовими 

ознаками прижиттєвих ушкоджень, хоча вони були заподіяні в період смерті. 

Розпізнання прижиттєвих ушкоджень і ушкоджень, заподіяних при 

реанімації, дуже важливе у випадках раптової смерті і травми.  

 У таких випадках перед судово-медичним експертом інколи ставиться 

питання про неправильні дії лікаря, який проводив реанімацію.  

 Велике значення при розробці проблем танатології мали досліди щодо 

оживлення окремих органів, узятих із трупів людини і тварин. Ці досліди 
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показали, що припинення процесів обміну і порушення структури настають у 

різних органах і тканинах неодночасно, тобто смерть окремих частин 

організму протікає асинхронно.  

 З серпня 1902 р. вітчизняному фізіологу А. А. Кулябкові вперше 

вдалося оживити серце трьохмісячної дитини, яка померла від пневмонії, 

причому через 20 хвилин після смерті. Це справило приголомшуюче 

враження на вчених усього світу. Цим дослідом було покладено початок серії 

досліджень з пересадки органів і тканин, початок сучасної трансплантації.  

 Трансплантація - заміна тканини або органів, відсутніх чи ушкоджених 

патологічним процесом, своїми тканинами чи органами або взятими з іншого 

організму.  

 Сучасна трансплантація дозволяє здійснювати пересадку шкіри, кісток, 

суглобів, нервів, нирок, приживлення ампутованої кінцівки і т. ін. 

Розробляються питання з пересадки таких важливих і складних органів, як 

серце, печінка, легені, підшлункова залоза.  

 Трансплантація органів чи тканин людини може проводитися як від 

живого, так і від неживого донора. Найчастіше за все використовуються для 

трансплантації тканини і органи, вилучені одразу або через короткий термін 

після настання смерті з трупів практично здорових людей, які загинули в 

результаті черепно-мозкової травми. Але в обох випадках крім надзвичайно 

складних суто медичних аспектів виникає ряд морально-етичних і правових 

питань трансплантації. До них належать: визначення моменту, коли можна 

взяти трансплантант у мертвого (встановлення моменту смерті), право на 

труп (дозвіл чи заперечення, зазначені в заповіті, згода чи незгода на те 

родичів померлого), хто з лікарів повинен санкціонувати взяття органу для 

пересадки, питання донації (пожертвування) органів і тканин і т. ін.  

 Спеціального законодавства в нашій країні з даного питання не існує. 

Але деякі нормативні акти частково регулюють трансплантацію органів і 

тканин.  
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 Трупи, з яких найбільш доцільно вилучати тканини і органи для 

трансплантації, як правило, є об'єктом судово-медичної експертизи, 

своєрідним "речовим доказом". Тому всілякі маніпуляції на трупі повинні 

бути юридично оформлені і задокументовані. У зв'язку з цим для 

забезпечення потреб охорони здоров'я і розвитку науки з одночасним 

дотриманням вимог закону та інтересів судово-медичних органів між 

клініцистами і судовими медиками повинен бути тісний контакт. Судовий 

медик повинен бути присутнім при констатації смерті, давати письмову згоду 

на вилучення тканин і внутрішніх органів із трупів, якщо це не буде 

перешкодою для досягнення основної мети судово-медичного дослідження 

трупа і не відіб'ється на якості судово-медичних висновків.  

 Вирішення правових аспектів пересадки органів і тканин має дуже 

важливе значення. Правова регламентація необхідна, оскільки це дозволить 

відгородити донора і медичний персонал від різних зловживань у справі 

трансплантації.  

 Вирішення правових аспектів трансплантації повинне повністю 

виключити підстави для виникнення таких суспільно небезпечних злочинів, 

як убивство людини з метою взяття трансплантанта, навмисно неправильна 

констатація смерті донора, взяття тканин без згоди донора, спонукання до 

дачі тканини, отримання парного органа (нирки, ока) у донора з його згоди.  

 Розвиток наукових проблем трансплантації, підкріплений надійним 

правовим захистом, принесе ще більше користі людям, які страждають 

тяжкими захворюваннями, і допоможе відняти у смерті тисячі життів.  

 

 

ВИСНОВКИ З 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 
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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.  

   

 

 2. 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.  
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      Охолодження трупа. Після смерті обмінні процеси в трупі 

припиняються, і він починає віддавати тепло за фізичними законами 

охолодження нагрітого тіла. Тепловіддача в навколишнє середовище 

відбувається до тих пір, доки температура тіла не зрівняється з температурою 

навколишнього середовища або навіть не стане трохи нижчою (на 0,5-1 °С) 

внаслідок випаровування вологи з поверхні трупа.  

      Температура мертвого тіла знижується не відразу, а тримається деякий 

час на певному рівні. Спеціалісти вважають, що температура тіла 

зменшується приблизно на 1 °С за годину, і до кінця першої доби вона 

зрівнюється з температурою навколишнього середовища (при кімнатній 

температурі +18 °С).  

      Швидкість охолодження трупа залежить від дуже багатьох ендо- і 

екзогенних факторів: фізичні умови навколишнього середовища 

(температура, вологість, швидкість повітря), властивостей поверхні, на якій 

знаходиться труп, характеру одягу, індивідуальних особливостей самого 

трупа, наприклад, угодованість, причина смерті, вік і т. ін.  

      Температура навколишнього середовища має велике значення при 

охолодженні трупа. При низьких температурах (нижче 0 °С) охолодження 

тіла переходить в його замерзання. Чим нижча температура навколишнього 

середовища, легший одяг, менший об'єм тіла, тим швидше настає 

охолодження. На швидкість охолодження впливає вираженість підшкірного 

жирового шару: при виснаженні охолодження настає швидше, у огрядних 

людей, навпаки, цей процес протікає повільніше.  

      Має значення і характер одягу: чим він тепліший, тим повільніше 

відбувається охолодження.  

      Залежно від причини смерті охолодження настає швидше внаслідок 

масивної втрати крові, великих опіків; повільніше - при асфіксії. Якщо 

смерть настала від правця в період судом, від сепсису, сипного тифу, деяких 

отруєнь, то температура трупа після смерті на короткий час навіть 
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підвищується. За деякими даними температура тіла протягом найближчих 

годин після смерті може бути 40 °С і навіть вищою.  

      Раніш за все зниження температури відбувається в кінцівках трупа, 

пізніше охолоджується обличчя, потім інші частини тіла. Найдовше тепло 

зберігається в ділянці живота, пахових западинах, у ділянці промежини, на 

шиї під підборіддям, під молочними залозами.  

      Вплив усіх перелічених факторів на швидкість охолодження трупа 

враховується дуже приблизно, отже за однією лише температурою тіла 

робити висновок про строк смерті не можна. Це питання необхідно 

вирішувати комплексно, з урахуванням інших ознак смерті, в першу чергу 

дослідження інших трупних явищ.  

      Для об'єктивного дослідження падіння температури у внутрішніх 

органах запропонований метод електротермометрії. Найціннішим в 

експертизі є спосіб глибокої термометрії внутрішніх органів і вимірювання 

температури тіла у прямій кишці, так званої ректальної термометрії.  

      При глибокій термометрії застосовується електротермометр зі 

спеціальними датчиками, за допомогою якого вимірюється температура 

печінки трупа. Печінка зберігає температуру протягом тривалого часу, її 

залежність від коливань зовнішньої температури невелика, так як цей орган 

добре захищений від навколишнього середовища шаром шкіри, підшкірно-

жирової клітковини і м'язів.  

      При огляді місця події необхідно перевіряти температуру тіла 

пальпаторно, тобто на дотик, потім термометром. Температуру трупа слід 

вимірювати на початку і в кінці огляду місця події, а також через годину 

після початку огляду місця події з одночасним вимірюванням температури 

навколишнього середовища. Це дозволяє визначити, наскільки знизилась 

температура трупа за годину в умовах навколишнього середовища з 

урахуванням особливостей трупа.  
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      Для аналізу результатів проведеної електротермометрії укладені 

таблиці, які дозволяють з великою точністю (до 1-1,5 год.) визначити час, 

який пройшов з моменту настання смерті.  

      Трупні плями. Після зупинки серця припиняється рух крові по 

судинах. Нерухома кров у силу фізичного закону тяжіння опускається в 

розміщені нижче частини тіла, утворюючи гіпостази у внутрішніх органах і 

шкірі. Переповнюючи і розширюючи капіляри і невеликі венозні судини, 

кров просвічує через шкіру у вигляді плям синьо-багряного кольору. Це і є 

друга абсолютна ознака смерті - трупні плями. Деякі спеціалісти вважають, 

що кров у трупі переміщується не тільки за рахунок сили тяжіння, але і в 

результаті скорочення м'язових волокон стінок артерій при подразненні 

вазомоторних нервів вуглекислотою, яка накопичилась у трупній крові.  

      Локалізація і вираженість трупних плям залежать, головним чином, від 

положення тіла і кількості рідкої крові, яка є у трупі. Трупні плями 

утворюються на задній і задньобічних поверхнях шиї, грудної клітки, 

попереку, кінцівок при положенні тіла на спині. Якщо труп лежить на 

животі, то трупні плями з'являються на обличчі, передній поверхні грудної 

клітки і животі. При повішенні, коли труп довго висить у петлі, плями 

з'являються на кінцівках (передпліччі, кистях, гомілці, ступні), на нижній 

частині попереку і на животі. Поступово трупні плями збільшуються в 

розмірах, набирають інтенсивнішого забарвлення і зливаються між собою. 

Вони не утворюються на тих частинах тіла, які стикаються з твердою 

поверхнею, на якій лежить труп (якщо на спині - ділянки лопаток, сідниці, 

литки). У цих місцях судини здавлюються, кров не може проникнути в них, 

тому умови для утворення трупних плям відсутні, а отже ділянки шкіри 

залишаються блідими. На фоні трупних плям можна бачити відбитки одягу і 

предметів, які були під трупом. Таким чином, положення трупа, якщо воно 

не змінювалось, визначає локалізацію трупних плям.  

      Важливе судово-медичне значення має колір трупних плям. Як 

правило, колір трупних плям світло- чи темно-фіолетовий інколи з різними 
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відтінками: червоний, синій, бузковий та ін. Колір трупних плям залежить від 

кількості і кольору крові, в якій у момент смерті оксигемоглобін переходить 

у відновлений гемоглобін. У зв'язку з цим трупна кров темно-червоного 

кольору з синюватим відтінком набуває синьо-багряного кольору. При 

отруєнні окисом вуглецю утворюється карбоксигемоглобін, який зумовлює 

яскраво-червоний колір крові, і трупні плями відповідно набувають 

вираженого червонувато-рожевуватого відтінку; при отруєнні речовинами, 

які викликають утворення метгемоглобіну (бертолетова сіль, нітробензол, 

анілін, нітрити), вони мають сірувато-коричневий колір; при отруєнні 

ціанистими сполуками трупним плямам характерний вишневий відтінок за 

рахунок утворення ціангемоглобіну; на трупах, які перебувають у воді, на 

льоду чи снігу, на вологій підлозі і т. ін., трупні плями бувають нерідко 

світло-червоними внаслідок розрихлення поверхневого шару шкіри і 

посмертного окислення крові киснем, який міститься у воді, з утворенням 

оксигемоглобіну в поверхневих відділах шкіри; при смерті від охолодження, 

коли окислювальна властивість тканини паралізується, кров залишається 

яскраво-червоного кольору і надає червоного відтінку трупним плямам.  

      Більшість спеціалістів вважає, що трупні плями з'являються через дві 

години після настання смерті (інколи через 20-30 хв. після смерті). 

Швидкість появи трупних плям залежить від характеру захворювання, 

причини і генезу смерті. Наприклад, при асфіксії, електротравмі, раптовій 

смерті від серцево-судинних захворювань вони з'являються раніше (до кінця 

першої години після смерті), при значній втраті крові - пізніше (через 3-4 год. 

і пізніше після смерті). При тривалій агонії спостерігаються випадки появи 

трупних плям через 30 хв.  

      На фоні рясних інтенсивно забарвлених трупних плям нерідко 

спостерігаються маленькі підшкірні крововиливи темно- і буро-червоного 

кольору (екхімози). Ці крововиливи утворюються в результаті розриву 

шкірних капілярів внаслідок надмірного розтягування стінок кров'ю.  
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    Інколи трупні плями мають схожість із крововиливами, тому їх 

діагностика дещо ускладнюється особливо тоді, коли крововиливи 

розміщуються на фоні трупних плям. При цьому характерною особливістю 

крововиливів буде те, що синці розміщуються в ділянці ушкоджень з 

припухлістю, чіткими контурами, при тисненні не зникають, а при їхньому 

розрізі виявляється рідка чи згорнута кров, яка не змивається водою.  

   У процесі розвитку трупних плям виділяють три стадії: гіпостаз або 

трупний натік, стаз або дифузія та імбібіція або просочування. Розмежування 

стадій в утворенні трупних плям має умовний характер, оскільки одна стадія 

поступово переходить в іншу. В основному це має велике значення для 

визначення давності настання смерті.  

      Стадія гіпостазу - це початковий період утворення трупних плям. 

Гіпостаз проявляється через 1-2 год. після смерті, а продовжується протягом 

6-10 год. (до 8-12 год. від моменту смерті) залежно від умов навколишнього 

середовища, кількості і стану крові. У цій стадії при натисканні 

динамометром чи пальцем трупні плями повністю зникають, оскільки кров із 

судин видавлюється, а через кілька секунд після натискання колір трупної 

плями повністю відновлюється. Швидкість відновлення трупної плями прямо 

пропорційна часові настання смерті. При зміні положення тіла трупні плями 

в стадії гіпостазу повністю переміщуються у розташовані нижче відділи 

відповідно до нового положення трупа, оскільки кров у судинах перебуває в 

рухливому стані. При розрізі шкіри у ділянці трупної плями з судин 

виступають крапельки крові, які швидко знову з'являються при змиванні їх 

водою.  

     Друга стадія трупних плям - стаз або дифузія, як правило, формується у 

другій половині першої доби після настання смерті (інколи уже через 8-10 

год.) і може бути констатована у строк до двох діб після смерті.  

      У цей період лімфа і міжклітинна рідина поступово просочуються 

через стінки кров'яних судин у їхній просвіт, розбавляють плазму крові і 

викликають гемоліз (розпад) еритроцитів. Рідка частина крові також дифузує 
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через стінки судин і просочує навколишні тканини. Кров, яка загусла через 

пропотівання плазми в оточуючі тканини, поступово втрачає можливість 

переміщуватися по судинах, і трупні плями фіксуються на місці утворення. 

Якщо натиснути пальцем чи динамометром на трупну пляму в стадії стазу, то 

вона лише поблідне, але не зникне і повільно відновить свій колір, оскільки 

загуслу кров, в'язку і малорухливу, при натисканні вдається тільки частково 

перемістити до розташованих вище ділянок судин. При зміні положення тіла 

плями можуть частково переміщуватися (зникати на старих і з'являтися на 

нових, розташованих вище ділянках тіла), частково вони зберігаються і в 

місці їхнього первинного утворення (забарвлення таких трупних плям 

блідніше). При розрізі шкіри в ділянці трупної плями з поверхні розрізу 

стікає червонувата водяниста рідина, а в судинах міститься незначна 

кількість густої крові, яка виділяється із розрізу повільно, краплями. 

      Найбільшого розвитку стадія дифузії набуває до кінця першої доби, 

поступово переходячи в третю стадію - гіпостатичну імбібіцію, зв'язану з 

процесом просочування тканин гемолізованою кров'ю. Гемолізована 

сироватка, яка утворилася, просочує стінки судин і тканин, які їх оточують. 

Трупні плями на цій стадії не зникають і не бліднуть при натискуванні, а 

зберігають свій первинний колір, не переміщуються при зміні положення 

трупа. На розрізі тканина однорідного сірувато-рожевого кольору, з його 

поверхні стікає рожева рідина, кров із перерізаних судин не виділяється.  

      Одночасно з розвитком трупних плям у внутрішніх органах 

розвиваються так звані трупні гіпостази (натіки). При цьому кров 

накопичується у нижче розташованих відділах внутрішніх органів, що надає 

їм червонувато-синього кольору. Ці зміни є посмертними і не пов'язані з 

будь-якими прижиттєвими ушкодженнями чи хворобливими процесами. 

      Для встановлення давності настання смерті за трупними плямами 

використовують їхню властивість бліднути чи зникати при натискуванні на 

них пальцем або динамометром з урахуванням умов, які впливають на 

швидкість їхньої появи та інтенсивність, кількості і стану крові (густа чи 



 

 

25 

рідка), причин, які зумовили той чи інший її стан (хвороба, отруєння, 

травма).  

      Значно точніше можна визначити час настання смерті, якщо 

застосовувати метод дозованого надавлювання на трупну пляму за 

допомогою спеціальних динамометрів. Установлено, що зникнення і ступінь 

збліднення трупних плям залежать не тільки від сили, але й від тривалості 

натискування. Тому як сила, так і тривалість надавлювання на трупні плями 

повинні бути однаковими.  

      М.П.Туровець (1956-1962 рр.) розробив методику об'єктивного 

дослідження трупних плям за допомогою динамометра і рекомендував 

натискувати на трупну пляму з постійною силою 2 кг/см2 протягом 3 сек. із 

наступним урахуванням часу, необхідного для відновлення первинного 

забарвлення плями після її зникнення чи збліднення після надавлювання.  

     Ця методика дозволяє розмежувати стадії і фази розвитку трупних 

плям, у тому числі з урахуванням причин смерті, і з великою точністю 

визначити час, який пройшов з моменту смерті. У результаті досліджень 

автор прийшов до висновку, що час смерті слід визначати не стільки за тією 

чи іншою стадією розвитку трупної плями, скільки за часом, необхідним для 

відновлення її первинного забарвлення після надавлювання динамометром 

(див. табл. 1).  

Таблиця 1. 

 Час відновлення кольору трупної плями після надавлювання 

динамометром залежно від давності смерті (за М.П.Туровцем).  

Особливості настання 

смерті 

Давність смерті  Час, необхідний для 

відновлення кольору 

трупної плями, хв. 

І. Асфіктична смерть 

 

1) пляма в стадії 

гіпостазу:  

у першій фазі 

у другій фазі 

  

 

до 8 1 

8-16 5-6 
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 2) пляма в стадії стазу:  

у першій фазі 

у другій фазі 

 

16-24 10-20 

24-48 30-60 

 

ІІ. Смерть після 

тривалої агонії 

 

1) пляма в стадії 

гіпостазу: 

 

 

 

до 6 1-2 

6-12 4-5 

 2) пляма в стадії стазу:  

у першій фазі 

у другій фазі 

 

12-24 15-30 

24-48 50-60 

ІІІ. Знекровлені трупи 

 

1) пляма в стадії 

гіпостазу:  

у першій фазі 

у другій фазі 

 

 

до 4 2 

4-8 5 

 2) пляма в стадії стазу:  

у першій фазі 

у другій фазі 

 

8-24 30-40 

24-48 більше 60 

Підсумовуючи викладене, можна сказати, що трупні плями мають 

важливе значення в судово-медичній і слідчій практиці, а саме:  

          1) наявність трупних плям є несумнівною ознакою біологічної смерті;  

          2) за ступенем розвитку трупних плям можна судити про давність 

настання смерті;  

          3) трупні плями свідчать про положення, в якому перебував труп після 

смерті і про зміну цього положення;  

          4) трупні плями можуть указати на конкретний вид смерті;  

          5) трупні плями дають можливість судити про швидкість процесу 

вмирання;  

          6) трупні плями дозволяють говорити про характер предметів, на яких 

лежав труп;  
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          7) гіпостатичні зміни у внутрішніх органах можуть симулювати 

прижиттєві ушкодження і хворобливі зміни. 

 

     Трупне заклякання. М'язова тканина вмирає не відразу. Протягом 

деякого часу після смерті в ній відбувається процес поступового ущільнення 

і деякого скорочення м'язів, що призводить до їх укорочення і тягне за собою 

фіксування суглобів у тому положенні, в якому перебував труп. Це явище 

носить назву трупного заклякання. Воно проявляється через 2-4 год. після 

смерті. Мускулатура тіла на дотик стає твердою, шия нерухомою, для 

розкриття щелеп необхідні дуже великі зусилля, кінцівки неможливо ні 

зігнути, ні розігнути. 

      У момент смерті і зразу ж після її настання тіло померлого 

розслаблюється, м'язи стають м'якими, всі органи перебувають у стані 

спокою (звідси і назва "покійник"). Тому в цей період близькі померлого 

поспішають обмити та одягти труп, підв'язати нижню щелепу, закрити очі, 

оскільки після розвитку трупного заклякання зробити це буде значно 

складніше. Приблизно через дві години після смерті (нерідко і раніше) м'язи 

поступово щільнішають і скорочуються. Оскільки згиначі сильніші за 

розгиначі, ноги злегка згинаються в колінах, руки - в ліктях. Зігнути або 

розігнути руку чи ногу, одягнути або роздягнути труп стає важко. 

      Заклякання найперше з'являється у м'язах нижньої щелепи, потім у 

м'язах шиї, тулуба, рук і ніг, тобто трупне заклякання розвивається за 

нисхідним типом. Описані й випадки розвитку трупного заклякання у 

висхідному напрямку.  

      Найбільшої інтенсивності трупне заклякання досягає через 24 год. 

після настання смерті, триває одну-дві доби, а потім починає поступово 

"розв'язуватися", тобто зникати, причому повне "розв'язання" з'являється 

через три-чотири дні після смерті залежно від умов, які впливають на 

розвиток трупного заклякання. Якщо трупне заклякання штучно порушити 

(наприклад, із зусиллям розігнути верхні кінцівки), то в перші 10-12 год. 



 

 

28 

після смерті воно здатне відновитися, але після цього строку порушене 

трупне заклякання не відновлюється, і м'язи залишаються в розслабленому 

стані. Таке порушення трупного заклякання можливе при переміщенні трупа, 

зніманні з нього одягу та за інших обставин. Тому важливе значення при 

огляді трупа на місці події має встановлення не тільки наявності трупного 

заклякання, але і порівняння ступеня його вираженості в різних групах м'язів. 

      Трупне заклякання спостерігається не тільки в скелетних м'язах, але і в 

м'язах внутрішніх органів. Це явище досить суттєве при судово-медичному 

дослідженні трупа, зокрема, для встановлення генезу смерті, диференціації 

трупного заклякання від прижиттєвих хворобливих станів.  

      На розвиток трупного заклякання впливають як зовнішні, так і 

внутрішні фактори. Розвиток трупного заклякання проходить швидше при 

високій температурі і сухому повітрі, при низькій температурі і вологому 

середовищі відзначається його затримка (з'являється через 10-12 год. після 

смерті). Заклякання наступає швидше в добре розвинутій мускулатурі. 

Трупне заклякання також дуже швидко настає у трупів виснажених осіб, у 

дітей, стариків, оскільки маса м'язів невелика і часу для їх заклякання 

потрібно менше. У людей, померлих від сепсису та інших тяжких 

захворювань, які супроводжуються виснаженням, при отруєнні блідою 

поганкою, фосфором трупне заклякання виражене слабкіше або може бути 

зовсім відсутнім. Заклякання розвивається швидше, зберігається довше і 

виражене більш інтенсивно після гострої кровотечі, ушкоджень 

продовгуватого мозку, отруєнні окисом вуглецю, стрихніном, пілокарпіном, 

кислотами, при дії струму високої напруги, сонячного і теплового ударів, при 

смерті від судомних захворювань (правець, епілепсія) чи смерті, яка 

наступила після тривалої та інтенсивної роботи.  

      У спеціальній літературі описані випадки так званого каталептичного 

чи парадоксального трупного заклякання. Воно з'являється майже раптово 

вслід за настанням смерті і фіксує положення тіла в момент смерті. 

Каталептичне трупне заклякання виникає у випадках, коли смерті передували 
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різкі судоми (при отруєнні судомними ядами, при смерті від правця), при 

ушкодженнях продовгуватого мозку, наприклад, при вогнепальних 

пораненнях, при травмі верхньої частини спинного мозку чи черевного 

нерва.  

 

     Судово-медичне значення трупного заклякання полягає в тому, що:  

          1) трупне заклякання - безумовна ознака смерті;  

          2) трупне заклякання фіксує посмертну позу померлого;  

          3) за ступенем вираженості трупного заклякання можна судити про час 

настання смерті;  

          4) ступінь вираженості трупного заклякання надає деяку допомогу при 

встановленні причини смерті;  

          5) ступінь вираженості заклякання серця дозволяє судити про генез 

смерті;  

          6) трупне заклякання внутрішніх органів може імітувати прижиттєві 

хворобливі стани.  

      Трупне висихання. Після настання смерті фізіологічна рівновага між 

втратою і поповненням рідини порушується, відбувається втрата рідини 

шляхом конвенції і випаровування. Процес трупного висихання починається 

відразу після смерті, але візуально проявляється через кілька годин. 

Особливо інтенсивне воно в тих місцях, які не мають епідермісу і за життя 

були вологими (склери, слизові оболонки губ) чи більше пітніють і 

мацеруються (проміжність, зовнішні статеві органи). Ступінь і швидкість 

висихання залежать від стану зовнішнього середовища (температура, 

вологість, рух повітря), характеру одягу, особливостей самого трупа та ін. 

      На шкірі висиханню можуть піддаватися місця, які не мають 

епідермісу, внаслідок випаровування вологи, наявної на них. Ці ділянки 

спочатку непомітні, через кілька годин після смерті вони починають 

вимальовуватися і набирають вигляду воскових жовтувато-білуватих чи 
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бурувато-червонуватих, щільних на дотик плям, які нагадують пергамент. Ці 

плями трупного висихання носять назву пергаментних плям.  

      Пошкодження епідермісу можуть утворюватися прижиттєво і 

посмертно, наприклад, під час надання допомоги потерпілому, 

транспортування трупа. При розрізі пергаментної ділянки, яка утворилася від 

висихання прижиттєвих ушкоджень, виявляються крововиливи чи реактивні 

зміни (ознаки запалення). Якщо ж пергаментні плями виникли посмертно, то 

при змочуванні їх теплою водою протягом двох-трьох годин вони зникають. 

      Пергаментні плями можуть виникнути і без порушення цілісності 

шкірного покрову, якщо шкіра піддавалась тривалому тиску. Тоді на шкірі 

трупа утворюється пергаментна пляма, яка нерідко набирає форми предмета, 

що тиснув шкіру. При стягуванні ділянки тіла мотузкою і після зняття його 

на шкірі в цій ділянці, внаслідок витіснення вологи, також можуть бути 

виявлені ділянки трупного висихання у вигляді щільних буруватих смуг.  

      Порівняно швидко, через п'ять-шість годин після настання смерті, 

висихає рогівка відкритих чи напіввідкритих очей, слизова оболонка і крайка 

губ. Якщо кінчик язика виступає із порожнини рота, то він також стає 

щільним і бурим. Такі зміни слизових і шкірних покровів інколи помилково 

сприймаються за прижиттєві внаслідок травми чи здирання.  

      Якщо очі трупа відкриті, то через п'ять-шість годин після настання 

смерті в куточках очей з'являються буруваті трикутні плями трупного 

висихання. На фоні прозорої і блискучої білкової оболонки основою 

трикутника є райдужна оболонка, а вершиною - зовнішні куточки очей. Ці 

зміни мають назву плям Лярше, за іменем автора, який у 1868 р. вперше їх 

описав. За особливо сприятливих для випаровування вологи умов плями 

Лярше можуть з'явитися навіть через півтори-дві години після смерті. У той 

же час, якщо труп перебуває в сирому приміщенні і випаровування вологи не 

відбувається, плями Лярше не утворюються.  
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      Особливо інтенсивно висиханню піддається шкіра і слизові оболонки 

новонароджених. Труп новонародженого за сприятливих для висихання умов 

за добу може втрачати близько 100 г рідини.  

      Процес утворення ділянок висихання залежить і від внутрішніх умов. 

При значній підшкірній жировій клітковині і набряку тканини він 

уповільнюється, а при сухій шкірі і мізерній клітковині - прискорюється.  

      Початкова стадія трупного висихання має певне судово-медичне 

значення. При огляді трупа на місці події необхідно відзначити, чи була 

підсохлою пошкоджена поверхня шкіри і якою мірою, локалізацію, форму, 

ступінь вираженості контурів, щільність, колір, чи виступають над 

оточуючою (непошкодженою) шкірою пергаментні плями. Разом з іншими 

ознаками ці показники можуть мати деяке значення при визначенні давності 

настання смерті, місця перебування і положення трупа, посмертного чи 

прижиттєвого походження пергаментних плям.  

      Різний ступінь вираженості пергаментних плям може залежати і від 

зміни положення трупа, особливостей одягу.  

      Аутоліз - це процес самопереварювання тканин під дією 

протеолітичних ферментів без участі мікроорганізмів. Зовні цей процес 

характеризується поступовим пом'якшенням і розрідженням органів і тканин, 

які під впливом аутолізу темніють, стають в'ялими, просочуються 

забарвленою в червоний колір кров'яною плазмою.  

     За однакових умов аутоліз у кожному органі настає в різні строки, що 

залежить від насичення ферментами окремих тканин.  

      Явища аутолізу можуть бути сприйняті за дію деструктивних отрут. 

Тому уважне вивчення цього процесу необхідне при судово-медичному 

дослідженні трупа. Аутоліз припиняється з початком гниття трупа.  
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ВИСНОВКИ З 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.  

 

 

3. 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.  

 Гниття - це складний мікробіологічний процес, який полягає в 

розкладанні органічних субстанцій, перш за все білків органів і тканин 

організму, під дією різних мікроорганізмів. Серед гниттєвих бактерій 

розрізняють аероби і анаероби. Аероби спричиняють більш швидке гниття з 

меншим запахом, а анаероби викликають порівняно повільне гниття з 

великою кількістю рідких речовин і зловонним запахом. У більшості 

випадків процес гниття відбувається за наявності обох видів бактерій.  

 При достатньому доступі повітря і переважанні аеробних бактерій 

процес розкладання білків називається тлінням. Процес тління проходить з 
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більш повним окисленням. На противагу гниттю при обмеженому доступі 

повітря, тління супроводжується відносно невеликим утворенням зловонних 

газів.  

      При гнитті білкові сполуки розпадаються на амінокислоти і органічні 

кислоти, потім утворюються сірководень, метан, аміак, вуглекислий газ, 

метилмеркаптан, етилмеркаптан та інші речовини.  

 Гниттєве розкладання відбувається в три етапи: утворення газів, 

розм'якшення тканин і наступне повне їх розрідження.  

 Гниттєві процеси в трупі починаються відразу після настання смерті. 

Гниття, як правило, починається в товстому кишечнику і супроводжується 

утворенням гниттєвих газів. Як правило, до кінця другої - початку третьої 

доби після смерті на шкірі живота, в пахових ділянках внаслідок 

просочування черевної стінки сірководнем з'являються гниттєві плями 

брудно-зеленого кольору.  

      Анатомічно сліпа і сигмовидна кишки безпосередньо прилягають до 

передньої стінки живота. Сірководень, який утворюється, проходить через 

стінку кишки, з'єднується з гемоглобіном крові судин черевної стінки, 

утворює сульфгемоглобін зеленуватого кольору. Ця сполука і фарбує 

передню черевну стінку в пахових ділянках. Пізніше від гемоглобіну 

відщеплюється залізо, яке з'єднується з сірководнем, утворюючи сірчисте 

залізо, також зеленуватого кольору, що посилює фарбування передньої 

черевної стінки. На третій-четвертий день, внаслідок зростаючого тиску 

гниттєвих газів у черевній порожнині, мікроорганізми поширюються по 

венозних судинах і викликають гниття крові, в результаті чого утворюється 

гниттєва венозна сітка буро-зеленого кольору, яку добре видно при 

зовнішньому огляді трупа.  

 Згодом брудно-зелене забарвлення з'являється між ребрами, в ділянці 

шиї, голови і на кінцівках. До кінця другого тижня зеленіє увесь труп, гази 

проникають під шкіру, утворюючи підшкірну трупну емфізему. Труп набирає 

гігантського атлетичного вигляду. Під верхнім шаром шкіри на четверту-
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шосту добу після смерті утворюються гниттєві міхурі з сукровичною 

рідиною. Ці міхурі лопаються, шкіра звисає шматками, гниття розвивається 

далі. Бруднувато-кров'яниста рідина, яка утворилася при гнитті, просочує 

тканини і органи трупа, витікає з його природних отворів. У міру розвитку 

процесу гниття м'які тканини трупа поступово розплавляються, і від трупа 

залишається лише скелет, покритий брудною липкою масою. В останню 

чергу розпадаються хрящі, сполучний апарат, кістки ж можуть зберігатися 

багато років.  

 Гниття залежить від багатьох умов зовнішнього середовища, причини 

смерті та деяких особливостей трупа.  

 Із зовнішніх умов найбільше значення має температура, доступ кисню і 

вологість. Висока температура навколишнього середовища призводить до 

швидкого розмноження мікробів у трупі та інтенсивного розвитку процесу 

гниття. При температурі 0-1° С і +50-60° С процес гниття різко 

уповільнюється, а на сухому повітрі може припинитися зовсім, і труп у цих 

випадках піддається природній муміфікації.  

 Для розвитку процесу гниття велике значення має середовище. Так, у 

воді він відбувається приблизно в два рази, а в землі - у вісім разів 

повільніше, ніж на повітрі. Уповільнення гниття в землі і воді пов'язане з 

нестачею в них кисню і більш низькою температурою. У сухому пористому 

піщаному грунті гниття проходить швидше, ніж у глинистій землі. Трупи, 

захоронені в труні і в одязі, гниють повільніше, ніж закопані безпосередньо в 

землю і без одягу.  

 Велике значення мають особливості самого трупа. Трупи дітей гниють 

швидше, ніж трупи дорослих; трупи гладких людей - швидше, ніж трупи 

худих людей.  

 Серед внутрішніх умов, які сприяють гниттю, перш за все слід назвати 

інфекційні хвороби, які супроводжуються тривалим агональним періодом. 

При смерті від виснажливих захворювань та захворювань, які пов'язані зі 

зневодненням організму (наприклад холера), при отруєнні алкоголем, 
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миш'яком, хініном, ціанідами, сулемою процес гниття затримується. Якщо 

перед смертю людина вживала велику кількість протимікробних препаратів, 

особливо антибіотиків чи сульфаніламідних препаратів, то розвиток гниття 

може значно затримуватися.  

 Значним змінам при гнитті піддаються і внутрішні органи. Мозок стає 

дряблим, брудно-зеленого кольору, легко розповзається при натискуванні 

пальцем. У зв'язку з гниттєвою імбібіцією легені набувають брудно-сірого 

кольору, дещо ущільнюються, потім розм'якшуються; серце стає сірувато-

червоним, в'ялим, воно ніби розпливається на столі; слизова оболонка 

шлунка і кишечника робиться брудно-червоною, ослизлою. Поступово 

гниттю піддаються інші внутрішні органи, причому найдовше зберігаються 

невагітна матка, передміхурова залоза.  

 Динаміка розвитку гниттєвого розкладення трупа використовується для 

орієнтовного встановлення давності смерті.  

 Ніякий ступінь гниттєвого розкладання трупа не може бути 

перешкодою для його судово-медичного дослідження. Навіть при різко 

вираженому розкладанні трупа можуть бути виявлені різні ушкодження, 

особливо на кістках, слід пострілу на шкірі, явища кардіосклерозу та інші, що 

має важливе експертне діагностичне значення.  

 Муміфікація - висихання трупа. Настає вона при захороненні трупів у 

сухому піщаному грунті та в склепах, при перебуванні їх улітку на горищах, 

під залізними покрівлями та в інших схожих умовах при достатній вентиляції 

та наявності сухого, теплого повітря. При муміфікації труп висихає, його 

маса різко зменшується і складає 1/10 від первинної. Шкіра набуває вигляд 

щільного пергаменту бурувато-червоного кольору. Внутрішні органи також 

піддаються повному висиханню і являють собою сухі, безформні утворення. 

У ряді випадків, залежно від умов, муміфікації піддаються тільки частини 

трупа, частіше за все кінцівки, а також частини трупа при його 

розчленуванні.  
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 Швидкість розвитку муміфікації залежить від маси тіла. Швидше 

піддаються муміфікації трупи дітей і виснажених осіб. Повна муміфікація 

трупа дорослої людини відбувається за 6-12 місяців, але за сприятливих умов 

вона може настати і швидше, навіть за 30-35 днів. Труп новонародженого 

може муміфікуватися за 3-4 тижні. Муміфіковані трупи можуть зберігатися 

десятки і сотні років.  

 Судово-медичне значення муміфікації полягає в тому, що хороше 

зберігання трупа дозволяє визначити його стать, зріст, вік, виявити 

індивідуальні анатомічні особливості, провести в деяких випадках його 

упізнання, а також визначити характер і походження на ньому ушкоджень - 

сліди странгуляційної борозни, ушкодження гострими предметами, із 

вогнепальної зброї та інші і таким чином установити причини смерті. Інколи 

можна встановити і раніше перенесені захворювання кісткової системи, 

групову специфічність білків тканин і органів, яка відповідає групі крові. Про 

давність настання смерті за муміфікацією трупа судити дуже важко, оскільки 

швидкість висихання залежить від поєднання багатьох факторів, які важко 

піддаються обліку.  

 Жировіск. До пізніх змін трупа належить також сапоніфікація 

(омилення) трупа, або стан, відомий під назвою жировіск. Жировіск 

утворюється при недостачі кисню і надлишку вологи, наприклад, при 

захороненні трупів у вологий, глинистий грунт, а також при перебуванні їх у 

стоячій воді. Гниття через відсутність повітря в цих умовах зупиняється, 

жири трупа розщеплюються на гліцерин і жирні кислоти (олеїнову, 

пальмітинову, стеаринову). Гліцерин та олеїнова кислота як рідини 

вимиваються водою. Пальмітинова та стеаринова кислоти, з'єднуючись із 

кальцієвими і магнієвими солями, які містяться у воді, підгрунті, утворюють 

тверді нерозчинні у воді мила. Тому процес утворення жировоску називають 

ще омиленням. Тіло в стані жировоску схоже на сірувато-білого кольору 

зернисту масу, яка нагадує суміш жиру з воском (звідси жировіск) із сальним 
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блиском і характерним запахом прогірклого сиру. Жировіск залишає жирні 

плями на папері, добре ріжеться ножем і легко плавиться при нагріванні.  

 Перехід тканин і органів у жировіск стає помітним через три-п'ять 

тижнів. Труп дорослої людини, як правило, повністю переходить у стан 

жировоску не раніше, ніж через 10-12 місяців, новонародженого - через 5-6 

місяців. Описані випадки повної чи часткової сапоніфікації за 3-4 місяці і 

навіть за 23 і 14 днів. При високій температурі води утворення жировоску 

проходить швидше.  

 Судово-медичне значення жировоску полягає в тому, що такі трупи чи 

їх частини зберігаються тривалий час, на них можуть виявлятися 

ушкодження, які свідчать про конкретну причину смерті, добре зберігаються 

прикмети, які дозволяють упізнати труп і т. ін.  

 За розвитком жировоску на трупах про давність смерті можна судити 

тільки орієнтовно, у зв'язку з відсутністю яких-небудь закономірностей у 

швидкості його утворення. При судово-хімічному дослідженні можна 

виявити отрути, зокрема алкоголь.  

 Торф'яне дублення. Торф'яне дублення - це своєрідний стан трупа, який 

виникає тоді, коли труп попадає в торф'яні болота і грунти, які містять 

гумусові кислоти. Під впливом гумусових кислот і таніну шкіра трупа 

дубиться, стає щільною, темно-бурого кольору, внутрішні органи різко 

зменшуються в розмірах, мінеральні солі в кістках розчиняються і 

вимиваються із трупа, внаслідок чого кістки стають м'якими, легко ріжуться 

ножем, нагадують за консистенцією хрящі.  

 Трупи, які перебувають у стані торфяного дублення, можуть 

зберігатися невизначено довгий час.  

 Торф'яне дублення фіксує ушкодження, які є на трупі, і дозволяє 

провести упізнання загиблого.  

 Природна консервація трупа може настати і за деяких інших умов, які 

сприяють припиненню процесу гниття на самому його початку. Наприклад, 

при перебуванні трупа у воді з високою концентрацією солей, у нафті, дьогті, 



 

 

38 

за низької температури навколишнього середовища та ін. У подібних 

випадках трупи можуть зберігатися тривалий час, що має важливе значення 

не тільки для слідства, але і дозволяє експерту встановити характер 

ушкоджень, причини смерті й орієнтовно визначити час її настання.  

 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 урахуванні ряду 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.  

 Детальніше висвітлення питання про установлення факту і давнини 

настання смерті викладено в методичній розробці С.П.Дідківської і А.І. 

Марчука "Діагностика смерті і установлення давності її настання в судово-

слідчій і судово-медичній практиці" - Київ і НД і РВВ КВШ МВС СРСР, 1990 

- 77с. 

 

 

ВИСНОВКИ З 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 



 

 

39 

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 З 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 



 

 

40 

робить їхні висновки більш ефективним засобом у розслідуванні таких 

тяжких злочинів проти життя людини, як убивства.  

 

 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ З ТЕМИ 

«СУДОВО-МЕДИЧНЕ ВЧЕННЯ ПРО СМЕРТЬ ТА ТРУПНІ ЯВИЩА 

(СУДОВО-МЕДИЧНА ТАНАТОЛОГІЯ)» 

 

1. Значення вчення про смерть для судової медицини.  

2. Правові аспекти трансплантації органів та тканин. 

3. Діагностика клінічної і біологічної смерті.  

4. Ймовірні та абсолютні ознаки смерті.  

5. Ранні трупні ознаки.  

6. Пізні трупні ознаки.  

7. Судово-медичне значення трупних ознак для встановлення часу 

смерті. 

8. Питання, які вирішуються судово-медичним експертом при різних 

видах насильницької смерті. 

9. Документація, яка складається при судово-медичному дослідженні 

трупів. 

10. Принципи побудови судово-медичного діагнозу та 

експертнихвисновків.  

11. Лікарське свідоцтво про смерть. 

 

 

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 
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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. 
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ТЕМА № 5:   

СУДОВО-МЕДИЧНА ТРАВМАТОЛОГІЯ (ВЧЕННЯ ПРО 

УШКОДЖЕННЯ) 

 

 

(2 години) 

 

 

ПЛАН ЛЕКЦІЇ: 

   Вступ… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …5 

1. Загальні положення судово-медичної травматології. Особливості 

травматичних ушкоджень… … … … … … … … … … … … … … ..6 

2. Особливості ушкоджень тупими предметами… … … … … … … … 9 

3. Особливості ушкоджень гострими предметами… … … … … … … ..17 

4. Особливості ушкоджень при автомобільних травмах… … … … … ..32 

     Висновки… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .39 
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МЕТА ЛЕКЦІЇ: 

 

Розкрити сутність і значення поняття судово-медичної травматології; 

ознайомити курсантів, студентів, слухачів з видами ушкоджень, навчити 

виявляти та розрізняти їх. 

 

 

ВСТУП 

 

Одним з найголовніших розділів судової медицини є травматологія -  

вчення про пошкодження. 

Судово – медична травматологія вивчає особливості пошкоджень, що 

мають значення для судово медичної практики. В зв’язку з цим у лекції 

http://advocatura.kiev.ua/
http://www.academy.kiev.ua/visnadu.html
http://www.gpu.gov.ua/control/uk/publish/article/infoart_id
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розглянуті питання травми, які потребують експертної оцінки для 

розв’язання завдань, поставленим органам дізнання, слідства чи суду. 

З медичної точки зору тілесним пошкодженням, або травмою, 

називається порушення анатомічної цілості або, фізіологічної функції 

тканин, органів, систем, що виникають внаслідок дії чинників 

навколишнього середовища (механічних, хімічних, біологічних та 

психічних). 

Через численність і різноманітність пошкоджень їх класифікують за 

пошкодженням залежно від діючих чинників, властивостями, наслідками 

тощо. 

 

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ СУДОВО-МЕДИЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ. 

 

      З методичної точки зору під тілесними ушкодженнями слід розуміти 

порушення анатомічної цілісності чи фізіологічних функцій органів і тканин, 

які виникли в результаті дії факторів зовнішнього середовища.  

     Ушкодження класифікуються на:  

         - анатомічні: (садна, рани і т. ін.) і функціональні (струс головного 

мозку та ін.);  

          - за наслідками: смертельні і несмертельні, які в свою чергу 

поділяються на тяжкі, середнього ступеня тяжкості і легкі тілесні 

ушкодження.  

У судово-медичній практиці найчастіше доводиться зустрічатися з 

ушкодженнями, які виникли в результаті дії фізичних та хімічних факторів. 

До перших належать ушкодження: 1) механічні (спричинені тупими і 

гострими предметами, знаряддями і зброєю, вогнепальною зброєю); 2) які 

виникли від дії високої і низької температур; 3) які виникли від дії 

атмосферного і технічного електричного струму; 4) які виникли від дії 
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променевої енергії; 5) які виникли від дії барометричного тиску. До хімічних 

ушкоджень належать: 1) хімічні опіки; 2) загальне отруєння.  

У повсякденній практиці деякі ушкодження зустрічаються рідко, інші 

за певних умов - частіше. Повторення однорідних травм у людей, які 

перебувають в однакових умовах праці і побуту, називається травматизмом.  

Кожний вид травматизму має свої особливості, які пов'язані не тільки з 

обставинами події, але і з характером заподіяних ушкоджень. Наприклад, при 

виробничому травматизмі переважають рани, при вуличному - переломи, при 

спортивному - удари і розтягнення.  

Як правило, при наявності ушкоджень, які виникають від дії тупих чи 

гострих предметів, судово-слідчі органи ставлять перед експертом такі 

питання:  

          1. Яка причина смерті?  

          2. Які ушкодження є у потерпілого, їхня локалізація, чим і коли вони 

заподіяні?  

          3. Яке ушкодження є смертельним?  

          4. Одним чи кількома однотипними предметами заподіяні ушкодження, 

чи вони заподіяні різними предметами?  

          5. Чи є на тілі потерпілого і на його одязі ознаки, які дозволяють судити 

про індивідуальні особливості (форму, розміри і т. ін.) предмета, яким 

заподіяні ушкодження? Якщо є, то чим вони представлені і про що свідчать?  

          6. Чи заподіяні ушкодження тіла потерпілого предметом, який 

представлений на експертизу, чи вони заподіяні предметом йому подібним?  

          7. Яка послідовність нанесення ушкоджень?  

          8. Який був напрямок ударів, у результаті яких утворились 

ушкодження?  

          9. Чи міг потерпілий заподіяти сам собі ушкодження, чи вони заподіяні 

іншою особою?  

          10. У якому положенні перебував потерпілий у момент нанесення 

ушкоджень?  
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          11. Яким було взаєморозміщення потерпілого і нападаючого в момент 

нанесення ушкоджень?  

          12. Чи відповідають ушкодження на одягу ушкодженням на трупі (за 

кількістю, локалізацією, характером і т. ін.) і якщо не відповідають, то чим це 

можна пояснити?  

          13. Чи міг потерпілий після отримання ушкоджень робити які-небудь 

дії?  

          14. Який час жив потерпілий з моменту отримання ушкоджень до 

моменту смерті?  

          15. Чи вживав потерпілий алкоголь незадовго до смерті, якщо так, то в 

якій кількості і який ступінь сп'яніння був у момент настання смерті?  

          16. Яка група крові потерпілого? 

Перед експертом можуть бути поставлені також інші питання.  

При дослідженнях трупів осіб, які загинули від дії тупих (чи гострих) 

предметів, велике значення має дослідження ушкоджень і забруднень одягу і 

взуття. Ушкодження одягу можуть відтворювати розміри і форму предмета, а 

у випадках, наприклад, транспортної травми - інколи і окремі деталі, якими 

вони були заподіяні.  

      При описі ушкоджень одягу слід, перш за все, вказати деталі одягу, на 

яких вони містяться, а також визначити координати ушкоджень. 

Горизонтальні координати відраховують вправо і вліво від передньої 

серединної і задньої серединної ліній, вертикальні - від рівня середини 

плечових швів на сорочці, піджаку, пальті, сукні, від рівня пояса донизу - на 

штанах, спідницях, трусах.  

Визначивши локалізацію ушкоджень, описують їхню форму, розміри, 

положення довжини стосовно вертикальної осі предмета одягу, а також 

властивості їхніх країв, кінців, вміст порожнини, навколишню зону.  

При описі ушкоджень неприпустимо вводити в їх розрізи пальці, зонди, 

пінцети і т. ін. 
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ВИСНОВКИ З ПЕРШОГО ПИТАННЯ: 

 

Кожний вид травматизму має свої особливості, які пов'язані не тільки з 

обставинами події, але і з характером заподіяних ушкоджень. 

У судово-медичній практиці найчастіше доводиться зустрічатися з 

ушкодженнями, які виникли в результаті дії фізичних та хімічних факторів. 

До перших належать ушкодження: 1) механічні (спричинені тупими і 

гострими предметами, знаряддями і зброєю, вогнепальною зброєю); 2) які 

виникли від дії високої і низької температур; 3) які виникли від дії 

атмосферного і технічного електричного струму; 4) які виникли від дії 

променевої енергії; 5) які виникли від дії барометричного тиску. До хімічних 

ушкоджень належать: 1) хімічні опіки; 2) загальне отруєння.  

 

2. ОСОБЛИВОСТІ УШКОДЖЕНЬ ВІД ДІЇ ТУПИХ ПРЕДМЕТІВ,  

ЇХНЕ ЕКСПЕРТНЕ ЗНАЧЕННЯ. 

 

      Ушкодження тупими предметами зустрічаються частіше за інші, 

оскільки тупих предметів, які можуть служити зброєю для нападу чи захисту, 

дуже багато. Характер ушкоджень, які нанесені тупими предметами, 

зумовлений характером і формою поверхні предмета, його масою і 

щільністю, а також швидкістю руху. Всі тупі тверді предмети за своїм 

виглядом і формою дуже різноманітні, але їх все-таки можна розділити на 

п'ять основних груп: 1) з плоскою травмуючою поверхнею; 2) зі сферичною 

поверхнею; 3) з циліндричною поверхнею; 4) з тупогранною поверхнею; 5) 

невизначеної форми. У результаті дії тупих предметів на тілі людини можуть 

виникати: садна, синці, рани, переломи, вивихи, розтягнення зв'язок, розриви 

органів, сплющування (роздроблювання), розділення тіла на частини чи 

відокремлення частин тіла.  

 Дії тупих твердих предметів класифікуються так: удар, здавлення, 

розтягування і тертя.  
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      Удар-поштовх спостерігається тоді, коли тупий твердий предмет діє на 

тіло людини під прямим чи близьким до нього кутом. Залежно від сили удару 

можуть виникати синці, садна, забиті рани, переломи кісток і розриви 

внутрішніх органів. Якщо удар наноситься з великою силою, а площа 

травмуючого предмета значна, то виникає струс тіла чи його частин 

(наприклад, струс головного мозку, крововиливи у фіксуючий, зв'язуючий 

апарат, оточуючу органи клітковину, розриви внутрішніх органів).  

      Здавлення виникає тоді, коли сили тупих твердих предметів направлені 

назустріч одна одній. Тяжкість травми при здавленні прямо залежить від 

маси і площі травмуючого предмета. Здавлення може викликати деформацію 

частин тіла, ушкодження внутрішніх органів і кісток. При тривалому 

здавленні м'яких тканин частин тіла розвивається синдром тривалого 

роздавлення, або травматичний токсикоз.  

      При розтягуванні сили травмуючих предметів діють на тіло людини в 

протилежних напрямках. У результаті цього можуть виникнути рвані рани, 

відриви частин тіла, кінцівок.  

      Тертя виникає при зіткненні тіла з травмуючим предметом, який 

перебуває в рухомому стані, чи при ковзанні тіла по предмету. В цих 

випадках утворюються, як правило, садна, неглибокі рани. "Стирання" або 

"зпилювання" кісток може виникнути при тривалому волочінні тіла.  

      При дослідженні ушкоджень у висновках експерта (акті судово-

медичного дослідження трупа) повинні бути вказані такі характеристики 

механічної травми: 1) локалізація; 2) характер ушкодження з медичної точки 

зору (садно, рана і т. ін.); 3) форма; 4) розміри (при описові рани міряють її 

довжину при зведених краях); 5) напрям розміщення ушкоджень; 6) колір 

(для синців - у центрі і по периферії); 7) стан поверхні, яка покриває садна чи 

рани; 8) при дослідженні ран описують стан країв, стінок, дна і кінців; 9) 

наявність у ділянці ушкодження забруднень, накладень, ознак запалення і т. 

ін.  
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      Садна. Саднами називаються порушення цілісності епідермісу, інколи з 

ушкодженнями сосочкового шару дерми чи епітелію слизових оболонок. 

Після нанесення садна поверхня його волога, вкрита тканевою рідиною, яка 

виділяється, інколи з крапельками крові. Через 12 год. утворюється тонка 

шкірочка, яка розміщена нижче від рівня навколишньої неушкодженої шкіри. 

На 2-3 добу шкірочка внаслідок процесу епітелізації зрівнюється з рівнем 

шкіри, а потім поступово піднімається. З 3-4 дня спостерігається 

відшарування шкірочки по периферії садна. До 7-12 дня епітелізація 

закінчується відпаданням шкірочки. Сліди на місці колишнього садна у 

вигляді гіпер- або депігментації проходять безслідно до 10-15 дня. Тому при 

виявленні садна необхідно детально описувати ступінь вираженості і висоту 

розміщення шкірочки щодо неушкодженої шкіри. Для встановлення 

прижиттєвості садна розрізають шкіру по її центру. Якщо крововилив у 

товщі підлеглих тканин не виявляється, то для гістологічного і гістохімічного 

дослідження забирають усе садно (чи його половину) з підшкірною 

клітковиною і навколишньою неушкодженою шкірою. 

      Судово-медичне значення саден дуже велике. По-перше, вони є 

доказом дії тупого предмета, знаком насилля і завжди вказують на місце 

прикладання сили, яка діяла. По-друге, описані вище особливості загоювання 

садна дозволяють встановити давнину травми. По-третє, за формою і 

характером країв інколи можна судити про властивості травмуючого 

предмета і напрямок руху. У випадках, коли садно має яку-небудь 

специфічну форму, її необхідно детально описати і сфотографувати. При 

дослідженні цих ушкоджень необхідно за допомогою стереомікроскопа 

відзначити стан країв ("край початку" більш пологий, а "край закінчення" - 

підритий з нависаючими клаптиками епідермісу), що дає можливість 

встановити напрям удару.  

      Синці. Синці утворюються внаслідок розриву судин у місці удару чи 

здавлення з наступним крововиливом у підшкірну клітковину чи глибше 

розміщенні тканини. Кров, яка вилилась, просвічує крізь шкіру у вигляді 
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синюватої чи червонуватої плями (залежно від глибини розташування) і 

протягом деякого часу міняє свій колір. Спочатку синець має багряно-синій 

колір, а через 1-4 доби в результаті розщеплення гемоглобіну (відділення 

молекули заліза від гематину) він стає синім. Через 4-5 діб синець по 

периферії набуває зеленуватого кольору, який зумовлений наявністю одного 

з пігментів жовчі, що утворився - білівердина. У свою чергу білівердин, 

окислюючись, перетворюється в другий жовчний пігмент - білірубін, який 

надає синцеві жовтуватого забарвлення (через 7-9 діб). У зв'язку з тим, що 

окислення білівердину і перехід його в білірубін, як і зворотній процес, 

проходить поступово, синець може мати дво- і навіть триколірне 

забарвлення. 

      Судово-медичне значення синців полягає в тому, що вони дають 

можливість визначити вид знаряддя, яким була нанесена травма, місце 

прикладання сили, характер насилля, давність травми, служать ознакою 

боротьби і самозахисту, які мали місце.  

     Однією з особливостей при дослідженні синців на трупі є їх 

диференційна діагностика з трупними плямами. Синці можуть мати будь-яку 

локалізацію, а трупні плями - як правило, виникають у нижче розміщених 

частинах тіла; синці мають більш чіткі контури, в ділянці синця наявна 

припухлість, на його фоні інколи має місце осаднення, при тисненні на 

синець він не змінює свого забарвлення. На розрізі шкіри синці мають у 

глибині підлягаючих тканин зсідок згорнутої крові, у той час як у ділянці 

трупної плями такі зсідки відсутні. Слід пам'ятати про те, що глибокі синці 

іноді відразу після травми на шкірі не проявляються, а можуть з'являтися на 

відстані від місця травми. Якщо синець має якусь специфічну форму, його 

слід детально описати і сфотографувати з метою встановлення в подальшому 

типу предмета від дії якого він виник. Для встановлення давності і 

прижиттєвості синців для гістологічного і гістохімічного досліджень 

вилучають увесь синець чи його частину з оточуючими його незміненими 

тканинами.  
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      Рани. Ранами називають ушкодження, які порушують цілісність усієї 

шкіри чи слизових оболонок або проникають у глибоко розміщені тканини. 

Від дії тупих твердих предметів виникають забиті рани, які мають 

неправильну форму, нерівні, синцеві, розтрощені, здерті, нерідко відшаровані 

від підлягаючих тканин краї, розтрощене синцеве дно, в порожнині рани - 

тканеві перемички (неушкоджені сполучно-тканинні волокна). Необхідно 

підкреслити, що рани, які виникли від дії предмета з ребрами, або нанесені в 

ділянці тіла, де під шкірою близько міститься кістка (голова, колінний суглоб 

тощо), можуть бути лінійної форми з рівними, несинцевими краями і 

нагадувати рубані чи різані рани.У цих випадках здирання по краях рани, 

наявність тканинних перетяжок і волосяних містків на дні та в кінцях рани, 

відсутність на підлягаючих кістках слідів дії предмета (рублячого) дозволяє 

провести диференціальну діагностику. Рекомендується за допомогою 

стереомікроскопа досліджувати рани для виявлення в них частинок 

предмета, яким вони були заподіяні. З цією ж метою в необхідних випадках 

слід проводити дослідження кольоровими реакціями на металізацію країв 

рани.  

      Судово-медичне значення забитих ран полягає в тому, що їхні 

морфологічні особливості дозволяють встановити перш за все предмет і 

механізм виникнення рани, напрям руху предмета (за характером здертості 

країв), положення потерпілого в момент отримання ушкоджень та вирішити 

інші питання.  

      Переломи кісток. Від дії тупих твердих предметів можуть виникати 

переломи кісток, тобто повне чи часткове порушення цілісності кістки. Вони 

бувають повні і неповні (тріщини), а повні, у свою чергу - закриті і відкриті, 

прості і ускладнені. З судово-медичної точки зору великий інтерес 

становлять переломи кісток черепа, які за механізмом утворення поділяються 

на прямі (утворюються у місці удару чи тиску травмуючого предмета) і 

непрямі (виникають на деякій відстані від місця прикладення діючої сили). 
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      До прямих відносять переломи склепіння черепа (тріщини і 

розходження швів, удавлені, терасовидні, дірчасті і осколкові) та основи 

черепа. 

      У зв'язку з великим судово-медичним значенням переломів кісток 

черепа дослідження їх слід здійснювати особливо ретельно і різнобічно. 

Звертають увагу на характер перелому, його форму і напрямок тріщин, які 

відходять від місця перелому, оскільки вони, як правило, збігаються з 

напрямом діючої сили. Слід пам'ятати, що при наявності кількох переломів з 

тріщинами, які відходять від них, можна встановити їхню послідовність, 

знаючи, що тріщини, які виникли пізніше, не пересікають тріщин, які 

утворились раніше. Дірчасті переломи часто можуть повторювати форму і 

розміри травмуючого предмета. Так, при нанесенні ушкоджень тупими 

твердими предметами зі сферичною поверхнею утворюється перелом круглої 

чи овальної форми, тупокутним - прямокутної форми тощо. При дослідженні 

довгих трубчастих кісток звертають увагу на форму перелому (простий чи 

осколковий), елементи вколочення, вкручення в переломах, а також зміщення 

відламків. Слід зазначити, що ці переломи можуть виникати і посмертно. У 

таких випадках відсутня синюшність в оточуючих перелом м'яких тканинах. 

У складних випадках, особливо переломів кісток склепіння черепа і таза, 

бажано вилучити для подальшої мацерації і препарування м'які тканини з 

метою встановлення механізму утворення ушкодження, визначення типу 

предмета, послідовності нанесення ушкоджень, пози потерпілого і т. ін.  

      У разі виявлення вивихів на трупі необхідно визначити, як вони 

утворились: від дії сили безпосередньо на суглоб, чи дії на кістки, які 

утворюють суглоб, що в практиці буває значно частіше.  

      Ушкодження внутрішніх органів. Нерідко приходиться зустрічатися і з 

ушкодженнями внутрішніх органів, до яких належать крововилив, розрив, 

відрив і роздавлювання органів. При дослідженні таких ушкоджень слід 

враховувати, що розриви зустрічаються як у місці прикладання діючої сили 

при ударах чи здавленні яким-небудь предметом, так і можуть виникати від 



 

 

53 

дії відламків кісток. Розриви капсули печінки можуть утворитись при струсі 

в результаті поширення ударної хвилі. Зустрічаються випадки підкапсульних 

розривів печінки, коли накопичена під капсулою кров при сильній напрузі 

розриває капсулу і виливається в черевну порожнину, а через деякий період 

(від кількох годин до доби) настає смерть, що слід мати на увазі при 

встановленні давності травми. Інколи виникає необхідність диференціювати 

травматичний крововилив від мимовільного. У цих випадках велике значення 

має виявлення патологічних змін у внутрішніх органах, які визначаються як 

макро- так і мікроспокічно. У випадках, коли виявлено повне порушення 

структури частини чи всього органа, необхідно описати їх як розтріскування.  

      При розділенні тіла на частини звертають увагу на наявність на шкірі 

чи одязі на краях розділення ушкоджень чи забруднень, відзначають стан 

ушкоджених м'язів, кісток, внутрішніх органів (які конкретно, на якому рівні, 

просочування кров'ю, наявність забруднень і т. ін.). При травматичній 

ампутації кінцівок необхідно відзначити, повна чи неповна ампутація, на 

якому рівні, характер шкірних клаптів, стан м'язів, нервів, кісток тощо.  

      Падіння з висоти. У судово-медичній практиці нерідко зустрічається 

падіння тіла з висоти. У випадках падіння тіла, на відміну від інших видів 

ушкоджень тупими твердими предметами, рухається тіло людини, а тупий 

предмет (поверхня, на яку приземлюється тіло) є нерухомим. У кожному 

випадку необхідно з'ясувати обставини падіння з висоти, оскільки тіло в 

одних випадках падає безпосередньо на яку-небудь поверхню, а в інших - 

може ударятись під час падіння об проміжні предмети. Знання механізму 

утворення ушкоджень, які при падінні з висоти мають свої характерні 

особливості, дозволяє успішно диференціювати їх від інших видів механічної 

травми.  

Судово-медична діагностика падіння тіла з висоти базується на 

обставинах випадку, виявленні ознак загального струсу тіла (крововиливи і 

розриви в ділянках коренів легенів, великих судин основи серця, у зв'язках і 

капсулах печінки і селезінки, в зачеревній і навколонирковій клітковині), 
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невідповідності зовнішніх ушкоджень внутрішнім (останніх значно більше), 

переважно однобічній локалізації ушкоджень. Велике значення має детальне 

дослідження кісткової системи, що дозволяє визначити положення тіла при 

ударі об площину. Так, при падінні на ноги спостерігаються переломи 

п'яткових кісток, вколочені переломи кісток гомілки і стегна, переломи 

шийки стегна, компресійні переломи тіл хребців; при падінні на сідниці - 

переломи кісток таза, компресійні переломи хребта; при падінні на голову - 

багатоосколкові переломи кісток склепіння черепу. При однакових умовах 

падіння менший обсяг ушкоджень спостерігається при падінні плиском, 

оскільки тіло більш стійке до перевантаження у передньо-задньому чи 

боковому напрямах, ніж у вертикальному. При падінні людини на площину у 

більшості випадків за відсутності ознак загального струсу тіла 

спостерігаються різні види черепно-мозкової травми - переломи кісток 

склепіння і основи черепа, крововиливи у ділянки удару речовини головного 

мозку (як у ділянці удару, так і протиудару), крововиливи під оболонки 

мозку. Все це дозволяє диференціювати їх від падіння тіла з висоти і деяких 

видів транспортної травми. 

 

ВИСНОВКИ З ДРУГОГО ПИТАННЯ: 

 

Ушкодження тупими предметами зустрічаються частіше за інші, 

оскільки тупих предметів, які можуть служити зброєю для нападу чи захисту, 

дуже багато. 

Дії тупих твердих предметів класифікуються так: удар, здавлення, 

розтягування і тертя.  

При дослідженні ушкоджень у висновках експерта (акті судово-

медичного дослідження трупа) повинні бути вказані такі характеристики 

механічної травми:  

1) локалізація;  

2) характер ушкодження з медичної точки зору (садно, рана і т. ін.);  
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3) форма;  

4) розміри (при описові рани міряють її довжину при зведених краях); 

5) напрям розміщення ушкоджень;  

6) колір (для синців - у центрі і по периферії);  

7) стан поверхні, яка покриває садна чи рани;  

8) при дослідженні ран описують стан країв, стінок, дна і кінців;  

9) наявність у ділянці ушкодження забруднень, накладень, ознак 

запалення і т. ін.  

 

 

    3. ОСОБЛИВОСТІ УШКОДЖЕНЬ ВІД ДІЇ ГОСТРИХ ПРЕДМЕТІВ,  

ЇХНЕ ЕКСПЕРТНЕ ЗНАЧЕННЯ. 

 

  Гострими називаються предмети, які мають загострений кінець 

(шпичок) або гострий край у вигляді леза, чи їхню комбінацію.  

      Залежно від особливостей і способу заподіяння ушкоджень усі гострі 

предмети розділяються на ріжучі, колючі, колючо-ріжучі і рублячі. Слід 

враховувати, що один і той самий предмет у різних ситуаціях може служити 

ріжучим і колючо-ріжучим (наприклад, ножі типу фінського).  

      Типовими ушкодженнями, які утворюються від дії гострих предметів, є 

подряпини і рани. Залежно від виду предмета і механізму його дії на тіло 

заподіюються різані, рубані, колені та колено-різані рани.  

      Подряпини - аналогічні саднам ушкодження шкіри, які не проникають 

через усю її товщину. Вони мають лінійну форму, тонкі, вузькі, можуть бути 

поверхневими, проникати в епідерміс чи мальпігієвий шар шкіри, в дерму.  

      Подряпини мають велике значення в судово-медичній практиці: вони 

допомагають експерту при диференціальній діагностиці ран і виявленні того, 

заподіяні дані рани чужою чи своєю рукою.  

      Перед експертами за наявності ушкоджень, які виникли від дії гострих 

предметів, ставляться такі питання:  
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          1. Яка причина смерті?  

          2. Які ушкодження є у потерпілого, їх локалізація, чим і коли вони 

заподіяні?  

          3. Яке із ушкоджень є смертельним?  

          4. Одним чи кількома однотипними предметами заподіяні ушкодження, 

чи вони заподіяні різними предметами?  

          5. Які особливості предмета, яким заподіяні ушкодження?  

          6. Чи заподіяні ушкодження потерпілому предметом, який 

представлений на експертизу, чи предметом йому подібним?  

          7. Чи є ознаки, які вказують на заподіяння ушкоджень у результаті 

неодноразової дії предмета?  

          8. Чи відповідають ушкодження на одязі ушкодженням на трупі (за 

кількістю, локалізацією, характером і т. ін.), якщо ні, то чим це можна 

пояснити?  

          9. Яка послідовність нанесення ушкоджень?  

          10. Який напрямок ранового каналу (каналів) у тілі потерпілого?  

          11. Чи міг потерпілий заподіяти сам собі ушкодження, чи вони могли 

бути заподіяні тільки іншою особою?  

          12. В якому положенні перебував потерпілий у момент заподіяння йому 

ушкоджень?  

          13. Яким було взаємне розміщення потерпілого і нападаючого в момент 

нанесення ушкоджень?  

          14. Чи могли ушкодження тіла і одягу потерпілого утворитись за 

обставин, які викладені в постанові про призначення цієї експертизи? Якщо 

не могли, то в чому є розбіжності?  

          15. Чи міг потерпілий після нанесення ушкоджень вчиняти які-небудь 

дії?  

          16. Скільки часу жив потерпілий з моменту отримання ушкоджень до 

моменту смерті?  
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          17. Чи приймав потерпілий незадовго до смерті їжу, яку саме і в якій 

кількості?  

          18. Чи вживав потерпілий алкоголь незадовго до смерті і якщо вживав, 

то в якій кількості і в якому ступені сп'яніння він перебував у момент 

настання смерті?  

          19. Який час пройшов з моменту смерті потерпілого до судово-

медичного дослідження трупа?  

          20. Яка група крові потерпілого? 

 

    

Характерні ознаки ран від дії гострих предметів. 

      Різані рани. Різані рани наносяться гострим краєм предмета (лезом 

ножа чи бритви, осколком скла і т. ін.), коли ним проводять з натиском 

зверху. М'які тканини розсікаються і утворюється різана рана. Вона має 

лінійну форму, рівні, гладенькі, нездерті, слабосинюшні краї і гострі кінці. 

Довжина рани, як правило, за розмірами перевищує глибину. При витяганні 

гострого предмета з рани біля одного з її країв нерідко утворюються 

подряпини. Краї рани часто розходяться, рана зяє і має ніби 

веретеноподібний вигляд. Якщо лезо проходить через великі складки шкіри, 

надрізаючи тільки їх верхівки, то утворюються маленькі лінійні ранки, 

розділені між собою вузькими місточками неушкодженої шкіри. 

     Якщо ніж чи бритва мають зазубрини, то на вигляді рани це, як 

правило, не позначається. Якщо зазубрина зігнута і притуплена, то вздовж в 

основного рівного і гладкого краю рани може утворитися незначний розрив.  

      Зіяння різаних ран залежить від розміщення сполучнотканинних 

волокон шкіри і від положення частини тіла, на якій розміщена рана. Якщо 

різана рана пересікає волокна шкіри перпендикулярно, то зяяння її виражено 

сильніше, оскільки перерізані волокна скорочуються і тягнуть за собою краї 

рани. Якщо ж рана розміщена паралельно до волокон, то її зяяння менш 

виражене.  
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      Поперечна різана рана в ділянці горла при вертикальному положенні 

шиї зяє помірно, при закиданні голови зяяння рани виражено різко. 

     Глибина різаної рани залежить від застосованої сили, гостроти леза і 

щільності тканин у місці поранення. У випадках, коли різана рана має значну 

глибину, на хрящах, кістках можна виявити надрізи у вигляді тонких смужок. 

Велика їх кількість свідчить про неодноразовість нанесення ушкоджень.  

      Для визначення напряму руху ріжучого предмета беруть до уваги 

велику глибину рани на її початку і велику кількість надрізів у її кінці. Крім 

того, на початку і в середині розрізу поперечно розміщене волосся над раною 

перерізається, тоді як над кінцевою частиною рани воно залишається 

неперерізаним. Різані рани рясно кровоточать. Потіки крові на одязі й тілі 

служать показником положення тіла в момент нанесення ушкоджень.  

      Рубані рани. Рубані рани виникають при ударах гострим лезом важкого 

рублячого предмета. Як правило, вони наносяться сокирою, рідше - тесаком, 

шаблею та іншим рублячим знаряддям.  

Рубані рани, внаслідок ваги рублячого предмета і значної сили удару, 

проникають глибоко в тіло. Тоді на кістках, які розміщені під тканиною 

утворюються лінії з рівними, гладкими краями і гострими кінцями-вруби, які 

нерідко супроводжуються переломами і тріщинами кісток, що є основною 

відмінністю рубаних ран від різаних. 

Якщо на лезі сокири, якою нанесений удар, мали місце зазубрини, тоді 

від останніх по краю вруба можуть залишитися сліди у вигляді маленьких 

насічок чи відщеплених кісткових частинок, що можна використовувати при 

ідентифікації сокири. Дно рубаної рани роздроблене і різко синюшне. 

Рубані рани, як правило, лінійної форми, а якщо удар наноситься під 

кутом - дугоподібної. Якщо сокира гостро заточена, то краї рани рівні, при 

затупленому ж лезі візуально краї можуть здаватися рівними, але при 

безпосередній мікроскопії виявляються їх здертості і виступи. Здертості 

утворюються в результаті того, що шкіра не тільки розрізається, але і 

роздавлюється внаслідок її стиснення між лезом і прилягаючою кісткою. 
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Інколи на здертих ділянках може спостерігатися темна перервана смуга 

забруднення (від обтирання щік сокири об краї рани).  

Кінці ран залежать від характеру занурення леза в тканини. Якщо воно 

занурилося лише середньою своєю частиною, а носок і п'ятка залишилися 

поза шкірою, то обидва кінці рани будуть гострі. Якщо сокира занурилась у 

рану носком чи п'яткою, то проявляється клиновидна дія сокири і кінець рани 

набуває П-подібної форми. Якщо ж у шкіру занурюється лезо сокири з 

носком і п'яткою, то утворюються два П-подібні краї.  

Ушкодження рублячими предметами найчастіше бувають на голові в 

результаті убивства і самогубства. Крім того, в практиці зустрічаються 

рубані ушкодження пальців рук і ніг (при каліченні членів).  

Колені рани. Колючими знаряддями, якими наносяться ушкодження, 

можуть бути шило, голка, складені ножиці, напильники та інші знаряддя. До 

колючих предметів відносяться цвяхи, кінці дроту, осколки скла. Загальними 

ознаками колючих знарядь є гострий кінець, стрижнева форма, які сприяють 

проколюванню шкіри, зануренню знаряддя в тканини на різну глибину. На 

поперечному зрізі стрижень буває різної форми: циліндричної, овальної, з 

гранями, може бути гладким, нерівним, шорсткуватим. Особливості знаряддя 

відбиваються на ушкоджених тканинах, органах, що дозволяє визначити 

знаряддя, а інколи - ідентифікувати його. 

У колених ранах розрізняють вхідний отвір, рановий канал, іноді - 

вихідний отвір. Вхідний отвір коленої рани залежно від форми і виду 

колючого предмета може мати різний вигляд.  

Колючі предмети в основному можна розділити на чотири види: плоскі, 

з гранями, конічні та атипові. Механізм дії колючих предметів полягає в 

розщепленні і розсуванні тканин при проникненні предмета в тіло.  

Вигляд і форма вхідного отвору коленої рани, яка нанесена колючим 

предметом з гранями, залежить від кількості його граней. При великій 

кількості граней (понад 5) ушкоджуюча дія колючого предмета буде 
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відповідати за формою конічному предмету (вхідний отвір буде щілино-

подібний).  

Вхідний отвір коленої рани, яка нанесена конічним чи циліндрично-

конічним предметом, має щілиноподібну форму, рівні краї, інколи здерті 

стрижнем ранячого предмета. 

Шкіра людини пронизана сполучно-тканинними волокнами, які мають 

певний напрямок на різних частинах тіла. Коли гострий кінець конічного 

предмета проколює шкіру, то тупий його стрижень розщеплює її внаслідок 

чого і утворюється щілиноподібний отвір, який розміщується завжди 

паралельно напрямку волокон.  

Вхідний отвір коленої рани, яка заподіяна атиповим колючим 

предметом, має різну форму залежно від виду і стрижня цього предмета, але 

часто відповідає його поперечному розрізові.  

На плоских кістках форма і величина ушкодження відповідають 

площині зрізу предмета, яким нанесена рана, що може мати велике значення 

для ідентифікації цього предмета. У кістковому ушкодженні інколи 

виявляють уламки колючого предмета, які потім можуть бути використані 

при його ідентифікації.  

Краї колених ран, як правило, рівні і гладкі, але можуть бути і 

здертими. Вираженість здертості залежить від кута заточки гострого кінця і 

ребер колючого предмета, а також від того, наскільки гладенькими є його 

бокові поверхні.  

Колено-різані рани. Колюче-ріжучі предмети мають плоский клинок з 

одним чи двома гострими лезами і гострим кінцем (ножі, кинджали). 

Проникаючи в тіло гострим кінцем, колюче-ріжучі предмети, на відміну від 

колючих, не розщеплюють, а розрізають тканини своїм лезом чи лезами. У 

структурі колено-різаних ран також виділяють вхідний отвір, рановий канал 

і, можливо, вихідний отвір.  

Вхідний отвір такої рани має лінійну форму, рівні, гладкі, нездерті і 

слабосинюшні краї. Лише інколи вони можуть мати нерівності, якщо рана 
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нанесена в ділянці складок шкіри. Здирання може бути у вигляді вузької 

смужки з боку нахилу клинка при ударах під кутом. Здирання і синці з країв і 

навколо рани утворюються при повному зануренні клинка в тіло за рахунок 

дії борідки, обмежувача, кільця від самої рукоятки клинка. Тканевих 

перемичок між краями рани немає. Довжина вхідного отвору ножової 

колено-різаної рани, як правило, значно менша від її глибини. Кінці рани 

можуть бути гострими (при дії гострого з обох боків предмета - кинджала) 

або один гострим, інший притупленим (при односторонньо заточеному 

клинку - кухонний, складаний чи фінський ножі). Форма притупленого кінця 

рани, утвореного обушком, залежить від товщини обушка, його форми і 

способу нанесення удару (з тиском на обушок чи лезо). Якщо обушок 

проникає на глибину тільки своєю тонкою частиною (товщиною в 1 мм), то 

візуально кінець рани здається гострим, тоді як при дослідженні методом 

безпосередньої мікроскопії він явно заокруглений. При введенні того ж ножа 

на глибину широкою частиною обушка (понад 1 мм), кінець рани явно 

заокруглений, що видно без мікроскопа. При нанесенні рани ножем, обушок 

якого має однакову товщину на всій відстані не менше 2 мм, кінець рани з 

боку обушка роздвоєний, являє собою два коротких відгалуження, які 

відходять від кінців рани. При заокруглених ребрах обушка кінець рани може 

мати П-подібну форму.  

Для встановлення особливостей клинка ножа (форми, ширини) 

запропоновано ряд методів. За розміром вхідного отвору рани судити про 

ширину леза дуже важко, бо довжина вхідного отвору часто збільшується за 

рахунок додаткового розрізу при витягуванні ножа, який може продовжувати 

основний розріз чи розміщуватися під тупим кутом. При дії ножа для 

основного розрізу характерні: наявність заокругленого чи П-подібного кінця; 

здирання навколо рани від травмування клинком, особливо борідкою основи 

клинка, при повному його зануренні; скошеність одного краю і нависання 

над ним іншого при введенні клинка під кутом з натиском на одну із 

поверхонь; відкладання іржі з країв ушкодження. Додатковий розріз завжди 
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закінчується гострим кінцем, який переходить у надріз чи подряпину, в 

ньому відсутнє здирання, не спостерігається також і відкладання іржі. 

Форма і розміри колюче-ріжучих предметів встановлюються за 

особливостями ранових каналів, які можуть бути досліджені за 

рентгенологічним методом (рановий канал заповнюється контрастною 

речовиною) чи фіксацією ранового каналу шляхом уведення в його отвір 

формаліну, інтенсивно забарвленого брильянтиновою зеленню чи тушшю.  

На відносно компактних (щільних) тканинах (хрящі, серозні оболонки) 

рановий канал тією чи іншою мірою відображає особливості предмета, яким 

нанесена рана. Інколи на стінках ранового каналу в хрящах утворюються 

паралельні валики і борозни, які відтворюють рельєф леза клинка. Ці сліди 

можуть бути використані для ідентифікації колюче-ріжучого предмета.  

Не так уже й рідко колюче-ріжучі предмети пошкоджують кістки. При 

ковзанні вістря чи леза клинка на кістках виникають надрізи надкісниці і 

подряпини компактної речовини. При введенні кінчика ножа в кістку 

утворюються насічки, які відображають особливості кінцевої частини 

клинка. У плоских кістках при сильних ударах виникають дірчасті переломи. 

Отвір на зовнішній пластинці часто відповідає формі і розмірам поперечного 

зрізу клинка на рівні його введення в кістку. Отвір на внутрішній пластинці 

частіше має великі розміри в результаті сколу кісткової речовини.  

      Довжина ранового каналу дорівнює довжині клинка або, частіше, 

менша за його довжину. Інколи рановий канал може бути більшим за 

довжину клинка за рахунок стиснення рукояткою м'яких тканин, наприклад, 

при ударах в передню черевну стінку.  

     Предмети, якими були нанесені чи могли бути нанесені ушкодження, 

обов'язково повинні піддаватися ретельному макро- і мікроскопічному 

дослідженню для встановлення на них часток ушкоджених тканин і органів 

тіла, крові, волосся, волокон одягу. 
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Особливості ран, нанесених гострими предметами при заподіянні їх 

своєю і чужою рукою (при самогубствах і убивствах). 

Голова. Різані рани голови зустрічаються дуже рідко. Дуже рідко 

зустрічаються тут і колені рани, оскільки порушити цілісність кісток черепу 

ріжучим чи колючим предметом дуже важко. 

Рани голови - це, як правило, рубані рани. Самовбивця може нанести 

собі множинні удари в лобно-тім'яну ділянку голови гострим кінцем сокири, 

оскільки нанести самому собі удар усім лезом дуже важко. У результаті на 

шкірі голови утворюються невеликі численні рубані рани, а на кістках черепа 

- маленькі паралельні насічки, розміщені на обмеженій площі, серед яких є 

один продовбаний отвір, проникаючий у порожнину черепа.  

При убивствах удари наносяться лезом сокири і на голові у таких 

випадках виявляються великі, проникаючі в порожнину черепа, рани. На 

кістках черепа є лінійні вруби, нерідко з переломами і тріщинами.  

Шия. На шиї рідко виявляються рубані рани. Вони інколи виникають 

попутно з рубаними ранами голови, коли лезо сокири зісковзує на шию. 

Рідко тут локалізуються і колені рани.  

Як правило, рани шиї - різані, містяться вони частіше на передній 

поверхні, рідше на бокових і задніх поверхнях.  

При самогубстві, коли ріжучий предмет (ніж, бритва) у момент 

нанесення рани тримають у правій руці, рана має типовий для таких випадків 

вигляд: в основному різана рана розміщується на передній лівій поверхні 

шиї, заходячи дещо вправо від середньої лінії шиї. Вона має косий напрямок 

зліва зверху, вправо і вниз, порівняно неглибока, краї її, особливо біля 

нижнього кінця, мають численні надрізи. Інколи паралельно основній рані, 

часто нижче, наявні різані рани менших розмірів. Якщо рана наноситься 

лівою рукою, характер її буде зворотним.  

При убивствах різані рани шиї часто містяться на передній поверхні 

шиї, причому, як правило, мають горизонтальний напрямок, вони дуже 

глибокі, без надрізів країв, нерідко досягають хребта. Якщо убивця 
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розрізавши м'які тканини шиї до хребта, не виймає з рани ножа і здійснює 

ним ряд рухів, то на надкісниці шийної частини хребта можуть виникати 

поперечні надрізи, які при самогубствах зустрічаються рідко. 

Суглоби. У ділянці суглобів колені і рубані рани трапляються рідко. 

Тут, як правило, наносяться рани різані, причому найчастіше 

променевозап'ясних суглобів, у ділянці лівого променевозап'ясного суглоба 

чи трохи вище - на згинальній поверхні нижньої третини лівого передпліччя.  

Такі ушкодження виключно рідко наносяться сторонньою рукою з 

метою убивства.  

При самогубствах рани (часто 2-3) розміщуються в поперечному 

напрямку, на їхніх краях видно маленькі надрізи і подряпини - сліди 

неодноразового проведення гострим лезом ріжучого предмета.  

Грудна клітка. У ділянці грудної клітки найчастіше спостерігаються 

колені і колено-різані рани, рідше - різані і рубані.  

Смертельні ножові рани при убивствах рідко бувають одиночними. Їх, 

як правило, кілька, і вони розташовані одна від одної на деякій відстані, 

нерідко навіть на протилежних боках. 

При самогубствах колені рани локалізуються на грудях зліва, у ділянці 

серця. Одиночні рани зустрічаються рідко. Часто їх кілька, але всі вони 

розміщуються одна близько одної, більшість їх не проникає в грудну 

порожнину і лише одна, як правило, є смертельною.  

Якщо є один вхідний отвір рани, то біля одного з її кінців виявляються 

подряпини і дрібні надрізи шкіри - сліди від неодноразових спроб введення 

ножа. При розтині в подібних випадках можна виявити інколи не один, а два-

три ранових канали. Очевидно, самовбивця, наносячи спочатку неглибоку 

рану, пробує знову нанести удар в те ж місце, але ніж, ковзаючи по ребру, 

відхиляється вбік, під шкіру, в м'які тканини, залишаючи новий рановий 

канал.  

Живіт. Рубані рани живота зустрічаються виключно рідко. Інколи 

спостерігаються колені рани разом із коленими ранами грудної клітки у 
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випадках убивств. Часто в ділянку живота наносять різані рани (як правило, 

при самогубствах), які в таких випадках розміщуються в поперечному 

напрямку. По краях ран виявляються численні надрізи і подряпини.  

Статеві органи. Рубані і колені рани статевих органів зустрічаються 

досить рідко. Рідко наносяться різані рани (аж до повного відрізання 

статевого члена). 

 

Основні причини смерті при  механічній травмі. 

Встановлення причини смерті при судово-медичному дослідженні 

трупа має виключно важливе значення, тому термін "причина смерті" 

повинен інтерпретуватись усіма експертами і судово-слідчими працівниками 

однаково.  

Під причиною смерті слід розуміти основне ушкодження чи 

захворювання, яке саме по собі, в силу своєї тяжкості чи через ускладнення, з 

ним пов'язані, призводить до смерті (наприклад, перелом шийного відділу 

хребта з розривом спинного мозку, пневмонія, рак шлунку і т. ін.), а також 

обставини за яких стався нещасний випадок чи насильницьке ушкодження, 

яке викликало смертельний наслідок (наприклад, утоплення, ураження 

електричним струмом тощо).  

Швидка смерть, як правило, наступає безпосередньо від ушкоджень і 

спостерігається при несумісних з життям ушкодженнях, наприклад, при 

розчленуванні і розім'ятті тіла, ушкодженнях життєво важливих органів - 

головного мозку, серця, печінки тощо. У деяких випадках при численних 

ушкодженнях не вдається виділити одне смертельне ушкодження, і експерт 

дає висновок про настання смерті від сукупності виявлених ушкоджень 

(наприклад, причиною смерті явилась тупа поєднана травма голови, грудей, 

таза і нижніх кінцівок).  

Частими безпосередніми причинами смерті при ушкодженнях є 

кровотеча, шок, здавлення життєво важливих органів кров'ю чи повітрям, 
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емболії, аспірація крові, рефлекторна зупинка серця, ниркова недостатність, 

інфекційні ускладнення.  

Гостра крововтрата є найбільш частою безпосередньою причиною 

смерті при травмах. Кровотеча може бути зовнішньою і внутрішньою. 

Смертельною вважається втрата крові, що дорівнює 4-4,5 % маси тіла, чи 40-

50 % крові, яка є в організмі. Таким чином, втрата у дорослої людини 2-2,5 л 

крові, як правило, призводить до смерті. Спеціалістами встановлено, що при 

крововтраті 1,5-2 л невдовзі після травми гине 33,3 % потерпілих, а при 

крововтраті понад 2 л - 83,3 % потерпілих.  

      При дослідженні трупа звертає на себе увагу різка блідість покривів 

шкіри і слизових оболонок. Трупні плями виражені слабко, внутрішні органи 

і м'язи малокровні, бліді. Під ендокардом лівого шлуночка серця 

спостерігаються характерні для смерті від крововтрати крововиливи у 

вигляді тонких плям і смужок (плями Мінакова).  

      Однак настання смерті зумовлюється не тільки кількістю втраченої 

крові, але і швидкістю крововтрати. При ранах крупних кров'яних судин 

(аорти, сонних і стегнових артерій) смерть може настати при швидкій втраті 

менш як 1 л крові, що пов'язано не стільки з загальним знекровленням 

організму, скільки з різким падінням артеріального тиску та анемізацією 

головного мозку. При дослідженні трупів осіб, які загинули від швидкої 

кровотечі, ознаки великої втрати крові можуть не виявлятися. У таких 

випадках безпосередньою причиною смерті слід вважати гостру втрату крові.  

      При повільних повторних кровотечах можливе виживання навіть при 

значній крововтраті, яка досягає 2,5-3 л. Діти, хворі й ослаблені особи 

можуть гинути при відносно невеликій втраті крові.  

      Шок. Шоком називають тяжкий стан організму, який виникає у 

відповідь на різноманітні подразники і характеризується в першу чергу 

тяжкими розладами діяльності серцево-судинної системи.  

      Діагностика шоку при судово-медичному дослідженні трупа 

складається з оцінки клінічних даних, характеру і морфологічних 
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особливостей ушкоджень, а також пошуку патологічних змін, які властиві 

шоку. При ранній смерті від шоку на розтині найчастіше виявляють малу 

кількість крові в порожнинах серця і великих судин, рідкий стан крові, 

повнокрів'я капілярів внутрішніх органів, крапкові крововиливи в шкіру і 

слизові оболонки.  

      Здавлення життєво важливих органів кров'ю чи повітрям. Нерідко 

безпосередньою причиною смерті є здавлення головного мозку, серця і 

легенів. Смертельне здавлення головного мозку гематомами настає вже при 

виливі в порожнину черепа близько 100 мл крові. Звичайно, це здавлення 

ускладнюється набряком мозку, який розвивається. Для епідуральних 

гематом через поступовий їх розвиток характерний так званий "світлий 

проміжок", тобто період відносно доброго стану між травмою і появою 

симптомів здавлення мозку, який продовжується від кількох годин до кількох 

днів.  

      Крововилив у порожнину перикарду призводить до здавлення серця. 

Тампонада серця розвивається як при пораненнях серця, так і при довільних 

його розривах (при інфарктах, аневризмах).  

      При пневмотораксі відбувається різке зміщення органів середостіння і 

настання смерті. Часто пневмоторакс поєднується з гемотораксом.  

      Емболія - це патологічний стан, що гостро розвивається і пов'язаний із 

попаданням у його кров'яне русло повітря (газу), жиру, маленьких кусочків 

тканин та інших часточок. Розрізняють емболію повітряну (газову), жирову, 

тканеву, тромбемболію.  

      Повітряна емболія спостерігається при пораненнях великих вен шиї та 

інших ділянок тіла, при ушкодженнях вен матки під час проведення 

кримінального аборту. Повітря, яке попало у вени, потоком крові заноситься 

в праву половину серця і легені. Для смерті від повітряної емболії достатньо 

швидкого надходження в кров'яні судини невеликої кількості повітря, що 

призводить до фібриляції шлуночків і зупинки серця.  
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      Рідше зустрічається артеріальна повітряна емболія (при баротравмі 

легенів, операціях на серці, легенях). При підозрі на повітряну емболію 

розтин починають із проведення проби Сунцова - проколу серця під водою, 

яку наливають в серцеву сорочку (виходять бульбашки повітря).  

      Жирова емболія виникає, як правило, при переломах довгих 

трубчастих кісток і широких розім'яттях клітковини, що призводить до 

смерті на 3-5 день після травми. Крапельки жиру, які потрапили у вену, 

потоком крові заносяться в капіляри легенів, а інколи, пройшовши легеневу 

перешкоду, попадають у велике коло кровообігу, найчастіше в судини 

головного мозку. Розпізнання жирової емболії під час розтину трупа 

ускладнене. Кінцевий діагноз можна встановити за допомогою гістологічного 

дослідження тканини легенів і речовини головного мозку.  

      Рідше повітряної і жирової зустрічається тканева емболія і 

тромбемболія.  

      Аспірація крові як причина смерті може спостерігатися при пораненнях 

органів шиї, переломах основи черепа. Діагностика її базується на виявленні 

крові в дихальних шляхах, а при судово-гістологічному дослідженні - в 

дрібних бронхах і альвеолах.  

      Рефлекторна зупинка серця. Удари тупим предметом у рефлекторні 

зони (серце, сонячне сплетіння, промежина і т. ін.) іноді призводять до 

швидкої, майже миттєвої смерті, яка настає в результаті рефлекторної 

зупинки серця. При розтині трупа будь-яких видимих ушкоджень і 

патологічних змін, які могли б пояснити настання смерті, виявити не 

вдається. Діагноз встановлюється тільки після ретельного аналізу обставин 

події і картини вмирання, при виключенні інших можливих причин смерті.  

      Гостра ниркова недостатність нерідко ускладнює перебіг різних 

ушкоджень, хірургічних операцій і т. ін. Це ускладнення розвивається 

поступово і призводить до смерті через декілька днів. Діагностика гострої 

ниркової недостатності, як правило, не складна і базується на характерних 

клінічних даних, макро- і мікроскопічному дослідженні нирок.  
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      До інших ускладнень ушкоджень, які розвиваються в більш пізні 

строки і також можуть призвести до смерті, відносять інфекційні 

ускладнення (запалення легенів, перитоніт, менінгіт, абсцеси мозку, сепсис 

та ін.).  

      В окремих випадках посттравматичні нагноювальні процеси, що 

протікають протягом тривалого часу, призводять до ранового 

(травматичного) виснаження і смерті. 

 

ВИСНОВКИ З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ: 

 

Гострими називаються предмети, які мають загострений кінець 

(шпичок) або гострий край у вигляді леза, чи їхню комбінацію.  

      Залежно від особливостей і способу заподіяння ушкоджень усі гострі 

предмети розділяються на ріжучі, колючі, колючо-ріжучі і рублячі. Слід 

враховувати, що один і той самий предмет у різних ситуаціях може служити 

ріжучим і колючо-ріжучим (наприклад, ножі типу фінського). 

 

 

4. ОСОБЛИВОСТІ УШКОДЖЕНЬ ПРИ АВТОМОБІЛЬНИХ І 

ЗАЛІЗНИЧНИХ ТРАВМАХ. 

 

      У зв'язку з тим, що більшість транспортних подій відбувається часто за 

відсутності свідків, показання яких бувають зовсім протилежними, а 

транспортні засоби з місця події зникають, судово-слідчі органи 

пред'являють високі вимоги до судово-медичної експертизи, при проведенні 

якої необхідно визначити вид транспортної травми, механізм її утворення і т. 

ін., що має велике значення для відтворення обставин події. Залежно від виду 

транспортного засобу травму розділяють на автомобільну, травму на 

рейковому транспорті, авіаційну і травму на водному транспорті. Таке 

розділення зумовлено своєрідністю як характеру, так і механізму утворення 
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ушкоджень, що виникають при дії на тіло людини різних видів транспортних 

засобів.  

      Автомобільна травма. Найчастішим видом транспортної травми є 

автомобільна травма. Для встановлення характеру ушкоджень і механізму їх 

утворення при автотранспортних пригодах проводиться огляд місця події, 

дослідження одягу потерпілого, дослідження трупа і речових доказів, огляд 

автомобіля, проведення слідчого експерименту. При дослідженні трупів осіб, 

які загинули в результаті автомобільної травми, дуже важливо встановити 

вид цієї травми. У судовій медицині прийнята така класифікація 

автомобільної травми: 1) травма від зіткнення рухомого автомобіля з 

людиною; 2) травма від переїзду тіла колесом автомобіля; 3) травма від 

випадання з кузова чи кабіни рухомого автомобіля; 4) травма в кабіні 

автомобіля; 5) травма від здавлення тіла людини між автомобілями або в 

результаті притискання тіла до нерухомих предметів; 6) комбіновані види 

автотравми; 7) інші випадки. Кожний із зазначених видів автотравми в свою 

чергу, складається із кількох фаз, які відбуваються одна за одною і 

супроводжуються визначеним характером ушкоджень та їхньою 

локалізацією. За механізмом утворення ушкоджень їх поділяють на ті, які 

виникли: 1) в результаті удару частинами автомобіля, об (інші) частини 

автомобіля, об покриття дороги; 2) внаслідок загального струсу тіла, 

викликаного одним із ударів; 3) від здавлення тіла між колесами автомобіля і 

дорогою, між частинами автомобіля та іншими нерухомими предметами чи 

між частинами автомобіля та іншими транспортними засобами; 4) в 

результаті тертя тіла об автомобіль, покриття дороги, при його волочінні чи 

при ковзанні тіла по покриттю дороги.  

      Травма від зіткнення рухомого автомобіля з людиною зустрічається 

найчастіше порівняно з іншими видами автотравми.У цих випадках при 

дослідженні трупа звертають увагу на ушкодження, які виникли в кожній із 

фаз заподіяння травми.При зіткненні автомобіля з тілом людини виникає ряд 

контактних ушкоджень, які є характерними для цього виду травми, а саме: 
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ушкодження у вигляді саден, синців і ран від удару облицювальною 

решіткою радіатора, бампером, обідком фари, болтами та іншими частинами, 

які мають характерну форму (відтворюють форму частини автомобіля, якою 

було заподіяно удар). Удар бампером призводить часто до так званого 

"бампер-перелому", який має вигляд осколкового перелому у вигляді клина 

чи трикутника, основа якого звернена у бік удару. Ці переломи розміщуються 

на кістках ніг - гомілки чи стегна.  

     За бампер-переломом можна визначити не тільки напрямок удару, 

швидкість руху автомобіля, але й тип автомобіля (за висотою розміщення 

перелому). Залежно від положення тіла людини стосовно автомобіля 

виникають різні переломи й інших кісток скелету. Так, при ударі ззаду, окрім 

переломів крижів, вертлужних западин і розривів тазово-клубового 

зчленування, часто виникають переломи хребта у шийному відділі в 

результаті надмірного згинання чи розгинання голови. При ударі 

автотранспортом вагонного типу (автобус) спостерігається різного роду 

черепно-мозкова травма, переважно однобічні переломи ребер і ознаки 

загального струсу тіла. Відкидання тіла, удар і ковзання по покриттю дороги 

в більшості випадків призводить до утворення ушкоджень м'яких тканин і 

кісткової системи голови та кінцівок, особливо на частинах, що виступають. 

При цьому звертають увагу на широкі смугоподібні садна, нерідко 

забруднені частками дорожнього покриття, оскільки за їх характером можна 

визначити напрям руху тіла по покриттю дороги.  

      Травма від переїзду колесом автомобіля. При цьому виді автотравми, 

який у чистому вигляді зустрічається досить рідко, особливого значення 

надається виявленню специфічної ознаки цього виду автотравми - слідів 

протектора колеса. При виявленні їх на одязі чи шкірі візуально (макро- чи 

стереомікроскопічно) або за допомогою додаткових методів дослідження 

(наприклад, вивчення в інфрачервоних променях) визначають позитивні 

сліди - це відбитки від виступаючих частин протектора або негативні, які 

відтворені заглибленнями протектора, і фіксують їх (фотографують, 
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вилучають шматки шкіри і т. ін.). Необхідність у виявленні і фіксації слідів 

протектора пояснюється тим, що за наявності їх можна визначити вид 

травми, положення тіла потерпілого, тип і марку автомобіля, а інколи і 

конкретний його екземпляр. Іншим важливим моментом є виявлення на трупі 

відшарувань шкіри від підшкірної клітковини з утворенням кишень, 

заповнених кров'ю, тим краще виражених, чим більший підшкірно-жировий 

шар. Наявність таких кишень на одному боці тіла, особливо в поєднанні з 

розтріскуванням шкіри на виступаючих частинах кісткової системи з 

протилежного боку, дозволяє впевнено судити про напрямок переїзду. 

Залежно від місця перекочування колеса спостерігаються і різні ушкодження 

м'яких тканин, кісток і внутрішніх органів. Так, при перекочуванні колеса 

через голову спостерігається деформація голови, сплющування її, множинні 

переломи кісток обличчя, черепа. Якщо перекочування колеса припало на 

груди, спостерігаються множинні переломи ребер (прямі і непрямі) по 

багатьох лініях, а також переломи груднини.При переїзді колеса через живіт 

наявні розриви внутрішніх органів, множинні переломи таза. Значно більше 

ушкоджень спостерігається з боку в'їзду колеса на тіло. Слід пам'ятати, що 

інколи, особливо у молодих людей, при перекочуванні колеса через грудну 

клітку переломи ребер бувають поодинокі або навіть можуть бути відсутні 

взагалі. 

Травма в кабіні автомобіля. У цих випадках найчастіше 

спостерігаються ушкодження голови, грудної клітки і нижніх кінцівок, 

причому у водія і пасажирів при цьому виді автотравми утворюються різні за 

характером, тяжкістю і локалізацією ушкодження (у пасажира переднього 

сидіння в 7 разів частіше, ніж у водія), що дозволяє визначити місце 

перебування людини в кабіні автомобіля.  

      У водія, в результаті більш щільної фіксації тіла під час керування 

машиною і підвищеної уваги до ситуації на дорозі, спостерігаються менш 

тяжкі, але більші за обсягом ушкодження, ніж у пасажирів. Зокрема, у водія 

відзначаються так звані "хлистоподібні переломи" шийного відділу хребта 
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внаслідок різкого розгинання чи згинання (залежно від обставин випадку) 

голови, ушкодження м'яких тканин, ребер, груднини, внутрішніх органів 

грудної клітки в результаті удару об кермо, ушкодження нижніх кінцівок і 

таза при ударі об щиток приладів керування у вигляді саден і забитих ран на 

шкірі, вивихів і переломів кісток, розривів з'єднань. У пасажирів переднього 

сидіння спостерігаються різні види черепно-мозкової травми і (внаслідок 

удару об лобове скло) на голові, шиї, кистях рук - множинні різані рани, 

незначні за величиною, в глибині яких містяться осколки розбитого скла. 

Виявлення комплексу характерних ознак і дозволяє визначити 

місцеперебування людини в кабіні автомобіля. 

      Травма при випадінні з кузова чи кабіни рухомого автомобіля. Цей вид 

автотравми частіше зустрічається в сільській місцевості, тобто там, де 

перевозки людей здійснюються в кузовах вантажних автомобілів. При цьому 

виді травми специфічних ознак, як правило, не спостерігається. Мають місце 

ознаки характерні для падіння тіла з висоти. У тих випадках, коли проходить 

комбінація падіння з кузова з наступним перекочуванням колеса, то 

відзначається сукупність ознак падіння з висоти і специфічних для переїзду.  

Найчастіше випадіння буває з кузова автомашини, і потерпілий 

ударяється об покриття дороги головою. При цьому виникають переломи 

кісток склепіння черепа, у тому числі зустрічаються і кільцевидний перелом 

кісток основи черепа, компресійні переломи тіл хребців з ушкодженням 

спинного мозку. Слід підкреслити, що в таких випадках проявляються також 

ознаки загального струсу тіла та ушкодження, які нагадують ушкодження 

при падінні тіла з висоти, ступінь вираженості і локалізація яких залежить від 

положення тіла в момент удару об дорогу.  

      Травма від здавлення тіла між автомобілями чи притискування тіла 

до нерухомих предметів. Такий вид автотравми у чистому вигляді 

зустрічається рідко, і при дослідженні трупа, поряд з ушкодженнями залежно 

від місця здавлення тіла, необхідно звернути увагу на ознаки одного з видів 
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механічної асфіксії (компресійну асфіксію) - екхіомотичну маску і 

карміновий набряк легенів.  

 

      Залізнична травма. При дослідженні трупів осіб, які загинули в 

результаті залізничної травми, слід визначити вид цієї травми, положення 

потерпілого, а також вирішити деякі інші питання.  

 Розрізняють такі види залізничної травми:  

          - удар частинами рухомого залізничного транспорту;  

          - переїзд колесами;  

          - падіння з рухомого потягу;  

          - здавлення тіла між вагонами;  

          - ушкодження всередині залізничних вагонів. 

 

Усі ушкодження, які виникають при цих видах залізничної травми, 

розділяють на дві групи:  

          1) ушкодження, типові для залізничного транспорту;  

          2) ушкодження, нетипові для залізничного транспорту. 

 

      До типових ушкоджень тіла, які виникають від перекочування через 

нього колеса залізничного транспорту, слід віднести:  

          - смуги тиснення - відбитки поверхні колеса, яке котилося на шкірі,  

          - смуги обтирання - сліди обтирання об шкіру бокових поверхнь 

колісних дисків при перекочуванні їх через тіло,  

          - відділення кінцівок зі своєрідними переломами трубчастих кісток,  

          - розділення тіла на частини і відділення голови від тулуба. 

 

      До типових залізничних ушкоджень, не пов'язаних із дією коліс, 

належать:  
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          - сліди волочіння, протягування на тілі у вигляді множинних, різної 

глибини і довжини подряпин і саден, які розміщуються паралельно одна 

одній,  

          - відриви кінцівок,  

          - здавлення тіла в механізмі автозчеплення. 

 

      До нетипових залізничних ушкоджень належать такі, які завдані 

залізничним транспортом, але за своїми зовнішніми ознаками можуть 

відповідати ушкодженням, що виникають від інших причин. Такі 

ушкодження виникають частіше за все при відкиданні тіла частинами 

рухомого залізничного транспорту, при невдалому стрибку чи викиданні 

жертви з рухомого транспорту, при невдалому вскакуванні на рухомий 

залізничний транспорт, від ударів виступаючими частинами залізничного 

транспорту осіб, які опинилися в межах дії транспорту. Вони є результатом 

удару тіла об різні частини рухомого поїзда чи колії і можуть інколи 

нагадувати за своїм виглядом рубані, колені, скальповані чи різані рани. 

Нетипові залізничні ушкодження, як правило, комбінуються з типовими для 

залізничної травми ушкодженнями, зокрема з такою ознакою залізничної 

травми, як забруднення одягу чи тіла людини антисептиками і мастильними 

матеріалами локомотивів і вагонів. 

 

 

ВИСНОВКИ З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ: 

 

       Залежно від виду транспортного засобу травму розділяють на 

автомобільну, травму на рейковому транспорті, авіаційну і травму на 

водному транспорті. Таке розділення зумовлено своєрідністю як характеру, 

так і механізму утворення ушкоджень, що виникають при дії на тіло людини 

різних видів транспортних засобів.  
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       У судовій медицині прийнята така класифікація автомобільної травми: 1) 

травма від зіткнення рухомого автомобіля з людиною; 2) травма від переїзду 

тіла колесом автомобіля; 3) травма від випадання з кузова чи кабіни 

рухомого автомобіля; 4) травма в кабіні автомобіля; 5) травма від здавлення 

тіла людини між автомобілями або в результаті притискання тіла до 

нерухомих предметів; 6) комбіновані види автотравми; 7) інші випадки. 

Розрізняють такі види залізничної травми:  

          - удар частинами рухомого залізничного транспорту;  

          - переїзд колесами;  

          - падіння з рухомого потягу;  

          - здавлення тіла між вагонами;  

          - ушкодження всередині залізничних вагонів. 

 

 

ВИСНОВКИ З ТЕМИ 

Кожний вид травматизму має свої особливості, які пов'язані не тільки з 

обставинами події, але і з характером заподіяних ушкоджень.  

Ушкодження тупими предметами зустрічаються частіше за інші, 

оскільки тупих предметів, які можуть служити зброєю для нападу чи захисту, 

дуже багато. Характер ушкоджень, які нанесені тупими предметами, 

зумовлений характером і формою поверхні предмета, його масою і 

щільністю, а також швидкістю руху. Всі тупі тверді предмети за своїм 

виглядом і формою дуже різноманітні. Ушкодження тупими предметами 

зустрічаються частіше за інші, оскільки тупих предметів, які можуть служити 

зброєю для нападу чи захисту, дуже багато. Дії тупих твердих предметів 

класифікуються так: удар, здавлення, розтягування і тертя. 

      Залежно від особливостей і способу заподіяння ушкоджень усі гострі 

предмети розділяються на ріжучі, колючі, колючо-ріжучі і рублячі. Слід 

враховувати, що один і той самий предмет у різних ситуаціях може служити 

ріжучим і колючо-ріжучим (наприклад, ножі типу фінського).  
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      Типовими ушкодженнями, які утворюються від дії гострих предметів, є 

подряпини і рани. Залежно від виду предмета і механізму його дії на тіло 

заподіюються різані, рубані, колені та колено-різані рани. 

У зв'язку з тим, що більшість транспортних подій відбувається часто за 

відсутності свідків, показання яких бувають зовсім протилежними, а 

транспортні засоби з місця події зникають, судово-слідчі органи 

пред'являють високі вимоги до судово-медичної експертизи, при проведенні 

якої необхідно визначити вид транспортної травми, механізм її утворення і т. 

ін., що має велике значення для відтворення обставин події. Залежно від виду 

транспортного засобу травму розділяють на автомобільну, травму на 

рейковому транспорті, авіаційну і травму на водному транспорті. Таке 

розділення зумовлено своєрідністю як характеру, так і механізму утворення 

ушкоджень, що виникають при дії на тіло людини різних видів транспортних 

засобів. 

 

 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ З ТЕМИ 

«СУДОВО-МЕДИЧНА ТРАВМАТОЛОГІЯ (ВЧЕННЯ ПРО 

УШКОДЖЕННЯ)» 

1. Поняття ―травма‖.  

2. Поняття ―ушкодження‖.  

3. Класифікація ушкоджень залежно від діючого фактора.  

4. Класифікація характеру травми.  

5. Ступінь тяжкості травми.  

6. Травматизм та його види.  

7. Судово-медичні особливості різних видів травматизму. 

8. Ушкодження тупими предметами. 

9. Класифікація ушкоджень.  

10. Ушкодження гострими предметами.  
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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 загальні положення судово-

медичної травматології та тілесні ушкодження, їх види. Визначити 

особливості ушкоджень тупими, гострими предметами. А також визначити 

особливості ушкоджень при автомобільних та залізничних травмах. 
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Розкрити сутність і значення курсу «Судова медицина»; ознайомити 

курсантів, студентів, слухачів з судовою медициною як наукою, її 

предметом, об’єктом; розкрити організаційно – процесуальні основи судово – 

медичної експертизи та особливостями її документації. 

 

 

ВСТУП 

 

Серед медичних наук судова медицина посідає особливе місце. 

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

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 - 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 пе-

редбаченого законом розслідування. 

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 
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розробку питань медичного і біологічного характеру, які виникають у слідчій 

і судовій практиці. 

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. 

Ще Гіпократ (народ. у 460 р. до н. е.) вивчав питання, які ставляться в 

експертній практиці й тепер (аборт, термін вагітності, життєздатність 

недоношених немовлят, тяжкість і смертельність різних ушкоджень тощо). 

Вперше назвав судовою медициною цю науку Бонн, який написав у 

1690 р. працю "Основи судової медицини". Потім була запропонована назва 

"державне лікарознавство", де знайшла відображення сукупність двох наук - 

судової медицини і медичної поліції. 

В Англії та країнах британської співдружності набула поширення назва 

"медичне правознавство". У Росії та деяких інших країнах судова медицина 

називалася "судово-лікарською наукою", "медичною криміналістикою". 

Ще більша різниця спостерігається у змісті предмета, об'єктів 

дослідження судової медицини, оскільки вони витікають із законодавчих 

основ, мети і завдань судово-медичної експертизи при конкретному 

державному устрої. 

Перебуваючи під постійним впливом органів прокуратури, суду, 

поліції та інших відомств державного апарату, судова медицина завжди 

виражала інтереси правлячої верхівки. Історії відомо багато таких прикладів. 
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Так, автор знаменитих "Філософських листів" П.Я.Чаадаєв за наказом 

Миколи І був визнаний божевільним. Лікарі, які щонеділі його обстежували, 

склали 52 фальшивих свідчення з цього приводу. 

Особливо показові в цьому плані гучні судові процеси, які стали 

надбанням світової суспільної думки: мултанська справа про людське 

жертвоприношення, київська справа про звинувачення Бейліса в 

ритуальному убивстві. 

Гучна мултанська справа про людське жертвоприношення (1892-1894 

рр.) глибоко висвітлена В.Г.Короленком, котрий сміливо виступив на захист 

невинних селян-удмуртів, які були засуджені в першому судовому процесі за 

убивство жебрака Матюніна з релігійних мотивів. Суть справи така: 5 травня 

1892 р. недалеко від села Старий Мултан В'ятської губернії було знайдено 

обезголовлений труп жебрака Матюніна. За показаннями свідків, потерпілий 

страждав епілепсією. Після судово-медичного дослідження, проведеного 

тільки через місяць, експерт дав фальшиві висновки про смерть від кровотечі 

з різаної рани шиї. Ушкодження, які були на шиї, гомілках, він розцінив як 

результат підвішування трупа за ноги з метою обезкровлювання, як нібито 

жертвоприношення у вотяків. На цій основі удмуртів звинуватили в убивстві 

з метою жертвоприношення. 

Такі висновки спростували прогресивні вчені Ф. А. Патенко і Е. Ф. 

Беллін. Багаторазові експерименти показали, що голова Матюніна була 

відрізана після смерті з метою симуляції ритуального вбивства, бо не було на 

тілі слідів боротьби, крові на одязі, відсутні ознаки смерті від кровотечі. 

Після триразового слухання справи під впливом науково обгрунтованих 

експертиз засуджені селяни-удмурти були виправдані. 

Справа Бейліса, яка викликала обурення світової суспільної думки, 

була інсценована царською поліцією і юстицією в період піднесення 

революційного руху 1911-1913 рр. і мала за мету відволікти увагу робітників 

і селян від участі у революційній боротьбі. У справі як "науковий доказ" 

існування ритуальних убивств була використана судово-медична і судово-
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психіатрична експертизи. Психіатр Сикорський і судовий медик Косоротов 

підтвердили ритуальну версію обвинувачення. 

До честі наших передових учених потрібно сказати, що вони сміливо 

виступали в судових процесах тієї пори, викриваючи в окремих випадках 

необгрунтованість і безглуздість звинувачень, які пред'являлися 

представниками царської поліції. 

Професор П.А.Мінаков (1865-1931 рр.) доказав усю безглуздість і 

псевдонауковість експертиз Косоротова і Сикорського у справі Бейліса. 

Аналіз даних і аргументація, яка наводилася в його виступах, у корені 

спростували звинувачення проти Бейліса. П. А. Мінаков довів, що ні 

властивості ран, ні їх розміщення на дають жодних підстав для гіпотези, що 

вбивці намагались отримати з тіла Ющинського велику кількість крові. 

Реакційними колами США був організований судовий процес над 

робітниками-революціонерами Сакко і Ванцетті. У 1920 р. влада штату 

Массачусетс заарештувала Сакко і Ванцетті, пред'явивши їм фальшиві 

звинувачення в пограбуванні й убивстві касира та його охоронця. Серед 

доказів були використані дані експертизи. Знайшлись експерти, які 

допомогли американському суду винести смертний вирок. Справа в тім, що у 

Сакко було виявлено пістолет "Кольт", а із трупа убитого була вилучена куля 

від пістолета цієї ж системи. Ряд експертиз, проведених у процесі 

попереднього слідства, показав, що куля, вилучена з тіла убитого, була 

випущена не із пістолета, який належав Сакко. 

На судовий процес був запрошений поліцією інший експерт, який 

сфальсифікував результати раніше проведених експертиз і всупереч фактам 

впевнено заявив, що куля, вилучена з тіла убитого, була випущена із 

пістолета Сакко. Таким чином, були подані явно фальшиві експертні 

висновки, які допомогли владі штату посадити на електричний стілець двох 

італійських робітників. Пізніше суддя Тейєр публічно признався в тому, що 

Сакко і Ванцетті були невинними і мотивував смертний вирок тільки тим, що 

засуджені були революціонерами. 
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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. 

Так, за М.В.Поповим (1938 р.), судова медицина - це зібрання 

теоретичних і практичних даних про встановлення, виключення, оцінку дії 

різних видів зовнішнього насилля на організм, про смерть і нормальні 

посмертні процеси, медичну оцінку судових доказів і методи виконання 

судово-медичної експертизи. 

М.І.Райський (1953 р.) розуміє під судовою медициною розділ 

медицини, розроблений стосовно правових норм про тілесну недоторканість 

громадян, їх права і обов'язки в класовій державі. 

За М.І.Авдєєвим (1969 р.), судова медицина є галуззю медицини, зміст 

якої складає вивчення і вирішення медичних і біологічних проблем, які 

найчастіше виникають у правовій практиці.  

Професор М.І. Авдєєв запропонував наступну систему предмета судової 

медицини. 

1. Визначення, предмет і система судової медицини, її особливості і історія 

розвитку. 

2. Процесуальні і організаційні положення в області судово-медичної 

експертизи. 

3. Вчення про смерть і трупні явища (судово-медична танатологія). Огляд і 

експертиза трупа. 

3. Розлад здоров'я і смерть від різних видів зовнішніх впливів. Це передусім 

механічні пошкодження, механічна асфіксія (кисневе голодування і утоплення), дія 

таких фізичних чинників, як технічна і атмосферна електрика, крайні температури і 

інші; дія отруйних речовин (отруєння) і інші. 

4. Судово-медична експертиза живих осіб. 
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5. Судово-медична експертиза по матеріалах слідчих і судових справ. 

6. Судово-медична експертиза речових доказів (судово-медична біологічна і 

медико-криміналістична експертиза). 

7. Судово-медична експертиза у справах про притягнення до карної 

відповідальності медичних працівників за професійні порушення.    

З точки зору В. М. Смольянінова (1982 р.), судова медицина є наукою, 

яка являє собою сукупність медичних і біологічних знань та досліджень, 

спрямованих у своєму розвитку, удосконаленні і практичному застосуванні 

на здійснення завдань правосуддя та охорони здоров'я. 

У сучасному тлумаченні судова медицина - це галузь медичної науки, 

яка вивчає і розробляє питання медичного, біологічного і криміналістичного 

характеру для цілей правосуддя, законодавства та охорони здоров'я. 

Наведені визначення не виключають, а, навпаки, доповнюють одне 

одного. Теперішня судова медицина являє собою самостійну науку, що 

вивчає коло питань, які мають свої методи дослідження. Більшість із них є 

специфічними для судової медицини. Наприклад, визначення видової, 

групової і типової належності крові в плямах, учення про ушкодження, 

трупні явища, статеві злочини, дію межових температур, хімічних агентів та 

ін. 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. 
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ВИСНОВКИ З 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 дізнання, слідства і суду, 

називається судово-медичною експертизою. Експертиза, в тому числі і 

судово-медична, є одним із доказів у слідчому і судовому процесах. Слід ще 

раз підкреслити, що така функція судово-медичної експертизи, як допомога 

органам охорони здоров'я, є специфічною тільки для нашої судово-медичної 

служби, у той час як в інших країнах судово-медична експертиза обслуговує 

лише органи слідства і суду. 

Існують різні види експертиз: судово-медична, судово-психіатрична, 

судово-бухгалтерська, криміналістична, судово-технічна та ін. Причому 

судово-медична експертиза почала застосовуватись значно раніше, ніж інші 

види експертиз. 

В Україні здійснюється державна (посадова) і вільна судово-медична 

експертиза. Переважна більшість експертиз проводиться судово-медичними 

експертами, тобто лікарями, які отримали спеціальну підготовку й обіймають 

посади судово-медичних експертів. Така експертиза є посадовою чи 

державною. Обов'язки судово-медичного експерта може виконувати тільки 
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спеціаліст з вищою медичною освітою. Якщо немає лікаря, який обіймає 

посаду судово-медичного експерта, то відповідно ст. 192 КПК України 

запрошується лікар іншої спеціальності, у такому випадку він називається 

лікар-експерт, на якого поширюються права і обов'язки судово-медичного 

експерта. Цей вид експертизи називається вільною експертизою. 

Проведення судово-медичних експертиз може здійснюватись на 

підприємницьких засадах на підставі ліцензії, що видається МОЗ України. 

Проведення судово-медичної експертизи регламентується рядом спеціальних 

статей кримінального, кримінально-процесуального, цивільного, цивільно-

процесуального кодексів України, постанов і розпоряджень уряду, а також 

положень, правил та інструкцій, які видаються Міністерством охорони 

здоров'я України і затверджені Наказом № 6 Міністра охорони здоров'я 

України від 17 січня 1995 р. "Про розвиток та вдосконалення судово-

медичної служби України". 

Судово-медична експертиза (дослідження), як і інші види експертиз, 

проводиться тільки за постановою органів дізнання, слідчих органів чи 

ухвалою суду (ст. 196 КПК України). Відповідно до ст. 76 КПК України вона 

призначається обов'язково для встановлення: причини і категорії смерті; 

характеру і тяжкості тілесних ушкоджень; статевої зрілості у справах про 

злочини, передбачені ст. 120 КК України; 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. 
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При первинній експертизі здійснюється первинне, частіше 

одномоментне і кінцеве дослідження об'єкта з відповідним висновком 

експерта. 

Інколи після проведення первинної експертизи необхідно провести 

додаткове дослідження, проконсультуватися зі спеціалістами, коли слідчий 

пропонує дати кінцеві висновки з урахуванням усіх матеріалів. Таке 

дослідження і є додатковою експертизою. Вона може призначатись у 

випадках недостатньої ясності чи повноти висновків експерта і, як правило, 

доручається тому самому експерту, який проводив первинну експертизу, або 

іншому експерту. 

Повторна експертиза проводиться в тих випадках, коли висновки 

первинної експертизи були необґрунтованими чи викликали сумнів у їх 

правильності, не задовольнили з будь-яких мотивів слідство чи суд, або якщо 

вони суперечать іншим доказам у справі. Повторна експертиза проводиться 

іншим, більш кваліфікованим експертом чи кількома експертами. 

Комісійна експертиза за участю кількох експертів однієї спеціальності 

проводиться в найбільш складних випадках, а саме: у правах про 

притягнення до кримінальної відповідальності медичних працівників за 

професійні правопорушення, для визначення процента стійкої втрати 

працездатності, як повторні експертизи, часто як первинні експертизи у 

складних кримінальних справах і т. ін. 

Комплексна експертиза проводиться в одній справі групою різних 

спеціалістів. В експертизі отруєнь беруть участь лікарі-клініцисти, судові 

хіміки, біологи, ботаніки та ін. 

Судово-медична експертиза проводиться як на попередньому слідстві, 

так і в судовому засіданні. 

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 
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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. 77 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 слідчих 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 особи, яка проводить дізнання, 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.; 
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4) зберігати слідчу таємницю, не допускати розголошення даних 

попереднього слідства. 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 слідчих та судових органів про нові 

дані, які виявляються при проведенні експертизи і які не знайшли 

відображення у справі 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 
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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 З ДРУГОГО ПИТАННЯ: 

 

Судово-медична експертиза - це практичне застосування судової 

медицини. 

Практична реалізація судово-медичних знань здійснюється у вигляді 

судово-медичної експертизи передбаченого і регламентованого законом науково-
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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). 

Експертиза живих осіб є найчастішим видом судово-медичної 

експертизи, на частку якої припадає близько 80% усіх експертиз. При 

проведенні цієї експертизи експерт керується відповідними правилами. 

Підставами для проведення експертизи живих осіб є: ушкодження і хвороби 

для встановлення характеру і ступеня тяжкості ушкоджень; стану здоров'я у 

випадках симуляції, дисимуляції, агравації; штучних хвороб, калічення 

членів, проценту стійкої втрати працездатності, зараження венеричними 

хворобами; статеві стани для встановлення статі, статевої недоторканості, 

статевої зрілості, родів, абортів, вагітності, репродуктивної здатності; статеві 

злочини для встановлення насильницького статевого акту, розпусних дій, 

мужолозтва, статевого акту з особою, яка не досягла статевої зрілості і т. ін. 

 

2. Трупи. 

Експертиза трупів складає близько 16% усіх експертиз. На експертизу 

згідно з відповідними правилами направляють:  

- трупи осіб, які померли насильницькою смертю в результаті убивства, 

самогубства чи нещасного випадку, або при підозрі на таку смерть;  

- трупи осіб, які померли раптово в лікувальних закладах при 

невстановленому діагнозі в першу добу їхнього перебування там;  

- трупи невідомих осіб;  

- трупи осіб, які померли в лікувальних закладах, у разі скарги родичів 

у органи прокуратури на неправильне лікування хворого;  
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- трупи новонароджених при підозрі на скоєння дітовбивства;  

- розчленовані трупи і т. ін. 

 

 

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

Речові докази - це предмети чи сліди, які можуть служити для 

виявлення обставин справи, встановлення чи спростування кримінальної дії, 

виявлення суті того, що відбулося. Процесуальне визначення речових доказів 

дане в ст.78 КПК України. Речовими доказами можуть бути 

найрізноманітніші об'єкти. Найчастіше в судово-медичній практиці 

досліджуються об'єкти зі слідами крові, волосся, сперма, слина, молозиво, 

частини кісток, внутрішніх органів, тобто речові докази біологічного 

походження. 

 

4. Матеріали кримінальних і цивільних справ, частка яких становить 

близько 1 % усіх експертиз. 

Суттєвим об'єктом експертизи можуть бути матеріали справ, коли 

слідчий чи суд надсилає експерту всю справу для вивчення і відповідей на 

поставлені запитання. Це застосовується в тих випадках, коли у справі 

зібрано багато різних медичних документів, чи є кілька, що суперечать один 

одному, експертних висновків, або експертиза розходиться з даними слідства 

і т. ін. 

ВИСНОВКИ З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ: 

 

Усі без винятку об'єкти досліджуються при призначенні експертизи 

тільки за постановою особи, яка проводить дізнання, слідчого, прокурора чи 

за ухвалою суду. 

Дослідження кожного об'єкта проводиться відповідно до спеціальних 

інструкцій, методичних вказівок, правил, затверджених Міністерством 

охорони здоров'я України. При судово-медичних експертизах має бути єдина 
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організаційна основа, яка забезпечує, з одного боку, дотримання експертами 

вимог законодавства, а з іншого - проведення експертизи із застосуванням 

науково обгрунтованих методів дослідження. Таке значення мають чинні у 

системі судово-медичної експертизи інструктивно-методичні матеріали. 

4. ДОКУМЕНТАЦІЯ СУДОВО МЕДИЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ. 

 

  Будь-яка судово-медична експертиза повинна бути належним чином 

оформлена у вигляді документа, який надходить до справи. 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. 

Ці документи повинні повністю відбивати те, що було виявлено, і 

давати науково обгрунтовані відповіді на поставлені запитання. Бажано 

ілюструвати документи фотографіями, схемами, малюнками. Документи 

складаються у двох примірниках державною мовою без вживання 

спеціальних медичних термінів, без помарок, виправлень і скорочення слів. 

Складаються і висилаються документи не пізніше, ніж через три доби 

після закінчення всіх експертних досліджень на запит органів розслідування 

чи суду, а копія залишається у експерта (в бюро судово-медичної 

експертизи). На руки особі, яку освідчують, документи не видаються. 

Тривалість експертизи не повинна перевищувати одного місяця від дня 

отримання всіх необхідних для її проведення матеріалів. При перевищенні 

експертом установлених строків він повинен дати усне роз'яснення причин 

затримки начальнику бюро і направити про це письмове повідомлення особі, 

яка призначила експертизу. 
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ВИСНОВКИ З 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 З 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.  

Судова медицина вивчає і вирішує питання, виникаючі у судово-слідчих 

працівників в процесі розслідування і судового розгляду. Таким чином, перша і 

основна її задача - допомога правоохоронним органам в справах (карних 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. 

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. У 

процесі проведення судово-медичної експертизи встановлюються фактичні дані, які 

можуть бути корисними для органів охорони здоров'я в справі профілактики різних 
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видів смертельного і не смертельного травматизму, раптової і нераптової смерті, 

при виявленні і вивченні причин дефектів медичної допомоги і інш. 

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).  

При проведенні судово-медичної експертизи використовують і медичні 

документи (історія хвороби, амбулаторна карта, медична книжка та інш.), і 

немедичні (протокол огляду місця випадку, протокол огляду транспортного засобу, 

довідкові матеріали про метеорологічні умови, гідротехнічну характеристику 

водоймищ і інш.). Звичайно ці документи включаються в матеріали слідчих і 

судових справ. Звідси і їх назва «Матеріали справи». При проведенні судово-

медичної експертизи матеріали справи традиційно розглядаються як четвертий 

об'єкт експертного дослідження. Однак документи в основному містять лише 

відображені відомості про три основні об'єкти: живих особах, трупах і речових 

доказах; самостійним об'єктом дослідження матеріали справи можуть стати тільки 

при проведенні криміналістичной експертизи, коли необхідно встановити 

автентичність тих або інших документів, їх підробку, стирання, дописку і інш. 

Інакше кажучи, при підозрі на зміну первинності як самого документа, так і записів, 

що містяться в йому. 

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. 

Найчастіше в судово-медичній практиці доводиться визначати причини, 

умови і міру шкоди, заподіяної здоров'ю людини внаслідок різних протиправних 

дій. Наукові дані про закономірності їх виникнення, методи дослідження і критерії 
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експертної оцінки складають зміст основного розділу судової медицини судово-

медичного вчення про пошкодження. 

При загибелі людей судово-слідчі органи цікавлять причини, умови і 

давність настання смерті. Наукові відомості, що дозволяють вирішувати ці задачі, 

складають інший важливий розділ судової медицини судово-медичне вчення про смерть і 

трупні явища. 

Одним із відповідальних питань, яке підлягає вирішення при розслідуванні 

цілого ряду злочинів, є встановлення підозрюваної особи, потерпілого та інших 

причетних до справи осіб. Теоретичні основи встановлення особи за медичними і 

медико-біологічними критеріями складають наступний розділ судової медицини -

судово-медична ідентифікація особистості. 

Сукупність наукових даних, що складають зміст цих трьох розділів судової 

медицини, є теоретичною базою для проведення судово-медичної експертизи. 

Предметом судової медицини є теорія і практика судово-медичної 

експертизи. 

 

 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ З ТЕМИ 

«ПРЕДМЕТ, ЗАВДАННЯ І ЗНАЧЕННЯ СУДОВОЇ МЕДИЦИНИ» 

 

1. Судова медицина.  

2. Предмет судової медицини.  

3. Зміст судової медицини.  

4. Завдання судової медицини.  

5. Система судової медицини. 

6. Методи судової медицини . 

7. Роль судово-медичної експертизи в роботі правоохоронних органів.  

8. Сучасний стан судової медицини. 

9. Тенденції розвитку судової медицини. 
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10. Значення судової медицини в системі юридичної освіти і підготовці   

          співробітників для органів внутрішніх справ. 

 

 

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 

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

Також визначити хто є об’єктом судово-медичної експертизи. 
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ТЕМА № 10 

РОЗЛАД ЗДОРОВЯ І СМЕРТЬ У ВИПАДКАХ КИСНЕВОГО 

ГОЛОДУВАННЯ 0МЕХАНІЧНА АСФІКСІЯ) 

 

(2 години) 
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1. Виявлення, оцінка, вилучення, пакування і надсилання на дослідження 

речових доказів біологічного походження… … … … … … … … … … …6  

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

та інших виділень організму людини… … … … … … … … … … … … … 17 

Висновки… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..34 
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МЕТА ЛЕКЦІЇ: 

Головною метою лекції є на основі вивчення вітчизняної судово-медичної 

практики, узагальнення позитивного зарубіжного досвіду, з урахуванням 

сучасних потреб правоохоронної практики та стану розвитку судової- 

медичної науки розглянути що є поняттям речовий доказ;  знати установи, 

які проводять дослідження речових доказів, та як досліджуються сліди крові. 

 

 

ВСТУП 

 

Значення речових доказів надзвичайно високе. Вони мають важливе значення 

при розслідуванні злочинів проти життя і здоров’я людей. Виявлені та 

досліджені сліди крові, сперма та інші об’єкти можуть слугувати 

об’єктивним доказом злочину; нерідко вказують на місце вчинення злочину; 

http://advocatura.kiev.ua/
http://www.academy.kiev.ua/visnadu.html
http://www.gpu.gov.ua/control/uk/publish/article/infoart_id
http://www.imzak.org.ua/index.php/presentation/
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http://www.crim.delovoy.com/
http://gra.webzone.ru/ruslawyer/
http://www.law.edu.ru/magazine/magazine.%20aspmag
http://www.law.edu.ru/magazine/magazine.%20aspmag
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дозволяють встановити причетність тієї чи іншої особи до злочину чи, 

навпаки, довести її невинуватість; сприяють виявленню засобів злочину та ін. 

Знання судово-медичної експертизи речових доказів потрібно кожному 

лікарю, який згідно з Кримінально-процесуальним Кодексом України може 

бути залучений до огляду місця події з вчиненого злочину. Під час огляду 

місця події лікар-експерт повинен допомогти слідчим органам у виявленні, 

правильному забиранні та упакуванні речових доказів. Крім того, він може 

дати слідчому кваліфіковані поради щодо правильного зберігання речових 

доказів до відправки їх на дослідження та розтлумачити можливості судово-

медичної експертизи речових доказів. Це дозволить слідчому направити 

матеріал на дослідження у потрібне відділення та поставити доречі питання 

на вирішення судово-медичної експертизи. 
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1. ВИЯВЛЕННЯ, ОЦІНКА, ВИЛУЧЕННЯ, ПАКУВАННЯ І НАДСИЛАННЯ 

НА ДОСЛІДЖЕННЯ РЕЧОВИХ ДОКАЗІВ БІОЛОГІЧНОГО 

ПОХОДЖЕННЯ. 

           Виявлення і оцінка слідів крові. При огляді місця події головне завдання 

судового медика - знайти і правильно оцінити сліди крові, які для подальшого 

розслідування і, головним чином, при реконструкції злочину відіграють 

вирішальну роль.  

   Виявлення кров'яних плям і оцінка їх значення - справа лікаря, перш за все тому, 

що він на основі своїх знань і досвіду, зуміє зрозуміти важливість і значення 

кров'яних слідів, виходячи з їх форми, об'єму і розміщення, зуміє також розпізнати 

різні речовини і предмети, які можуть примішуватись до плями (наприклад, 

частини тканин головного мозку) і може щонайкраще встановити сліди крові там, 

де їх колір з різних причин змінився, що робить їх 

невпізнанними для спеціалістів.  

   При огляді місця події лікар повинен звертати увагу не тільки на великі, 

кров'яні плями чи сліди, але й маленькі плями.  

   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). У деяких випадках 

виявлення слідів крові не становить труднощів, але інколи це важка і копітка 

робота, що залежить від багатьох причин. В одних випадках від моменту скоєння 

злочину пройшло багато часу і кров різко змінилась, в інших - кров на місці події 

(на тілі людини, її одязі чи інших предметах) піддалась змиванню. Перешкодити 

виявленню крові може і колір предмета, на якому розташовані її плями.  

   Якщо в перші хвилини утворення кров'яна пляма має червоний колір, то через 

кілька годин цей колір поступово губиться, пляма стає темно-червоною, а потім 

бурою. Через 2-3 дні пляма набуває червонувато-бурого забарвлення, а на 9-10 

день червонуваті відтінки стають слабо помітними, все чіткіше починають 

виявлятися бурі відтінки. Через три тижні плями стають зовсім бурими, через два 
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місяці вони набувають бруднувато-сірувато-бурого кольору, а через шість місяців 

мають колір буро-сірий чи сіро-бурий. При гнитті кров'яні плями стають 

зеленуватими і навіть зеленими. Ці зміни кольору кров'яних плям залежать від 

цілого ряду причин - впливу світла, вологи, повітря, температури і т. ін.  

   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, а саме: щілини 

підлоги, паркету, плінтуси, під якими можуть бути затьоки крові, оббивка м'яких 

меблів. Слід оглянути одяг підозрюваного, звертаючи особливу увагу на 

підкладку, шар вати, внутрішні поверхні кишень, вилоги рукавів, складки манжет 

штанів, шви, підошву взуття. Усі предмети, якими міг бути скоєний злочин, 

наприклад, ніж, сокира, молоток, повинні бути уважно розглянуті через лупу. 

Особливо важливо оглянути місце, де залізо прикріплено до дерев'яної ручки, 

оскільки там найчастіше присихають залишки крові. Доцільно уважно оглянути 

руки підозрюваного, взяти на дослідження вміст із-під нігтів, зрізавши їх для 

цього. Оглядати потрібно й одяг потерпілого, відшукуючи сліди крові не тільки у 

місці ушкодження, але й на штанах, спідниці, туфлях і т. ін.  

   Якщо поранення чи убивство здійснено на відкритій місцевості, то залежно від 

пористості грунту кров в одних випадках помітити легко, а в інших - складно, 

оскільки вона швидко всмоктується в землю. В окремих випадках до моменту 

прибуття слідчого кров у приміщеннях і на землі знищується (засипається землею, 

піском, попелом і т. ін.). Слід звертати увагу на ганчірки, які використовувалися 

для замивання крові, відра, лопати, якими зчищалася земля і таке інше, а також 

необхідно шукати кров у конкретних місцях, обережно знімаючи шари землі, 

піску чи попелу. У полі, саду, городі огляду повинні бути піддані листя рослин, 

трава, стовбури дерев, на яких інколи можна виявити сліди крові.  

   Якщо злочин скоєно в приміщенні і злочинець замазав руки кров'ю, він нерідко 

тут же миє їх, витирає першим, що попадає під руку предметом, наприклад, 
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рушником, скатертиною. Оглянути також слід задні поверхні дзеркал, де інколи 

знаходять закривавлені відбитки пальців рук злочинця з добре вираженими 

капілярними лініями, ручки дверей, столи, шафи, рукомийники, мильниці.  

   При огляді місця пригоди і виявленні крові звертається увага на величину і 

форму слідів, з яких можна судити про механізм їх утворення і про обставини 

події.  

   Сліди крові можна розділити на такі види:  

   1. Плями від падіння крапель крові на горизонтальну поверхню, за ступенем 

зазубреності країв яких установлюють висоту падіння краплі крові. При падінні з 

висоти до одного метра плями мають круглу форму і рівні краї. По мірі 

збільшення висоти падіння (від 1 до 2 метрів) краї плям стають нерівними, 

зазубреними, від них відходять промені. При падінні з висоти понад два метри 

крапля крові розбризкується, тому навколо головної плями будуть розміщуватися 

вторинні кров'яні бризки. Коли крапля крові скочується з руки злочинця, який 

рухається, вона падає на землю не під прямим кутом, а під кутом, меншим 90°, і 

цей кут тим менший, гостріший, чим більша швидкість руху. В цьому випадку 

кров'яна пляма не має уже форми круга, а набуває форми овалу, довга вісь якого 

лежить у напрямку руху. Вторинні кров'яні бризки навколо головної плями також 

розміщуються овально, причому більша їх частина лежить у напрямку руху. 

Овальна форма плями і вторинних кров'яних бризок тим більше витягнута, чим 

гостріший кут падіння, чим більшою була швидкість руху злочинця.  

   2. Плями від бризок чи від падіння крові на похилу площину набувають форми 

знаку оклику, вузький кінець якого спрямований у бік падіння краплі. Кров'яні 

бризки мають місце в тих випадках, коли в результаті поранення розрізані великі 

артерії, при різкому струсі закривавлених предметів і зброї чи при повторних 

ударах тупим предметом, головним чином при ударах по закритих волоссям 

частинах голови. Характер і напрям розбризкування крові залежить від сили і 

кута, під яким наноситься удар. При такому способі убивства злочинець буває 

сильно закривавлений, головним чином на передньому боці тіла.  
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   При сильному розмасі тупим знаряддям у момент, коли злочинець держить 

зброю у верхній точці, можуть звільнитись декілька кров'яних крапель, які потім 

попадають у вигляді бризок на злочинця. Тому при огляді підозрюваної 

особи завжди необхідно оглянути одяг з усіх боків.  

   Кров'яні бризки знаходять навколо трупа чи місця, де було нанесено поранення, 

часто на значній відстані. Вони бувають на стінках, меблях, підлозі, рідко - на 

стелі. На стелю кров'яні бризки попадають тоді, коли поранені великі судини на 

верхніх кінцівках, і поранений відмахується руками, як це буває, 

наприклад, при боротьбі.  

   Ширина і довжина бризок залежить від кута, під яким крапля крові упала на 

поверхню. Ні величина кров'яної краплі, ні висота, з якої вона упала, не 

відбиваються на формі бризки. Чим гостріший кут падіння, тим вужча і 

довгастіша кров'яна бризка.  

   3. Потьоки, які утворюються при попаданні і стіканні крові по похилій чи 

вертикальні поверхні (із рани на поверхні тіла і одягу). За напрямом потьоків крові 

можна судити про те, в якому положенні перебував потерпілий у момент 

нанесення ран, а також чи змінювалося положення тіла. Якщо будуть знайдені 

потьоки крові, які стікають у різних напрямках, чи такі, що схрещуються, це є 

доказом того, що положення тіла було змінено в агонії або одразу ж після смерті.  

   Потьоки крові інколи допомагають вирішити питання про послідовність 

поранень (за різними напрямками потьоків, які відходять від ушкоджень).  

   За потьоками крові можна встановити, витекла кров при житті чи після смерті. 

Кров, яка витекла з рани при житті, згортається і міцно фіксується до країв рани та 

до шкіри. При посмертній кровотечі кров не згортається, а засихає, в цьому 

випадку кров'яні плями можна відокремити від шкіри. Практично це не має 

великого значення, адже на цій підставі не можна робити ніяких конкретних 

висновків, бо тяжко встановити і характеризувати непомітну різницю в силі, яка 

необхідна для відділення крові, що засохла при житті, і крові, яка засохла після 

смерті. На міцність засихання крові впливає середовище (тепле і сухе, сире і 
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вологе), а також якість шкіри (жирна і гладенька, суха і жорстка).  

   4. Помарки і мазки, які виникають при витиранні слідів крові ганчіркою, 

рушником і т. ін. При виявленні цих слідів можна тільки стверджувати те, що 

злочинець намагався знищити кров'яні сліди. Іншого значення ці плями, як 

правило, не мають. Робити з них якісь важливі для слідства висновки не можна. 

Вони повинні враховуватися при реконструкції злочину і при психологічній 

оцінці особи злочинця.  

   5. Сліди крові у вигляді відбитків пальців, долонь, підошов та інших предметів, 

які найчастіше можна знайти на стінах, дверях, умивальнику, підлозі і т. ін. Вони є 

важливими для слідства, тому в кожному випадку їх потрібно 

добросовісно і старанно досліджувати.  

   6. Плями, які просочили різні предмети. Досліди доказують необхідність 

розшукувати кров'яні плями на ганчірках, які піддавались пранню, чистці і т. ін., 

де макроскопічно не видно ніяких слідів крові. Вони можуть указати на 

місце, де знаходився поранений чи труп.  

   7. Калюжі крові свідчать про велику кровотечу незадовго до огляду. Кров'яну 

калюжу знаходять на землі, на підлозі, в постелі або на інших поверхнях, як 

правило, в безпосередній близькості від пораненої частини тіла, найчастіше під 

головою і навколо плеч. Форма кров'яної калюжі часто неправильна і буває з 

нерівною поверхнею. Величина її залежить, з одного боку, від властивостей і 

якості середовища, на якому калюжа утворилася (тверда непроникна чи дуже 

малопроникна підкладка - бетонна чи дерев'яна підлога; пориста і проникна 

підкладка - піщаний грунт), з другого боку, від кількості крові, яка витекла із рани. 

Визначити кількість крові, яка утворює кров'яну калюжу, дуже складно. При 

переміщуванні чи відсутності трупа на місці події калюжі крові нерідко 

вказують на місце поранення чи настання смерті.  

   8. "Замиті води", тобто сліди крові у воді та інших рідинах, якими кров 

замивалась. Досліди показують, що якщо кров розведена в чистій воді, то 

присутність її можна виявити в розведенні 1:512000; у воді, забрудненій милом, 
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коли мило згорнулось – у розведенні 1:8000.  

   Виявлення слідів сперми. Плями сперми, які можуть залишитися на місці події 

при статевих злочинах (згвалтуванні, розпусних діях, мужолозтві), слід шукати на 

різних оточуючих предметах, на одязі й тілі потерпілих і 

підозрюваних, їхніх статевих органах.  

   При убивстві на сексуальному грунті необхідно оглянути місце, на якому лежав 

труп, головним чином, у ділянці під статевими органами, сідницями, а також між 

нижніми кінцівками. Справа в тому, що при убивстві на сексуальному грунті при 

спробі статевого акту або при спробі згвалтування у злочинця часто 

спостерігається передчасний витік сперми, на зазначених вище місцях 

залишаються її плями, з цієї причини при огляді білизни чи одягу жінки необхідно 

звернути увагу на задню і внутрішню поверхню білизни.  

   Дослідження білизни, одягу, інших речей і предметів на наявність на них сперми 

проводиться не тільки при злочинах, але (порівняно рідко) і в цивільному процесі, 

головним чином для доведення невірності в справах про розлучення.  

   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 згвалтування 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 

спермии мають специфічний запах.  
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   Слід пам'ятати, що плями сперми 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. Дослідження волосся як речових доказів може проводитись 

при убивствах, автодорожних пригодах, крадіжках, статевих злочинах та ін.  

   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 згвалтуванні, 

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.  

   Велике значення має волосся при розслідуванні справ про крадіжки домашніх 

тварин.  

   У багатьох випадках виявлення волосся не викликає особливих труднощів, але 

для цього вимагається велика акуратність і цілеспрямованість дій. При пошуку 

волосся необхідне гарне освітлення. 

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.  
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   Якщо на місці пригоди є калюжа рідкої крові, то кров слід набрати в пробірку і 

того ж дня відправити на дослідження. Коли це зробити неможливо, то доцільніше 

намочити кінець бинта чи марлі кров'ю із калюжі, висушити її при кімнатній 

температурі, а потім, загорнувши в пакет, відправити в лабораторію. Для 

контролю реакції частину бинта необхідно залишити чистою.  

   Якщо плями крові чи сперми є на порівняно невеликих предметах (одязі, білизні, 

зброї чи ін.), ці предмети надсилають у лабораторію цілком із дотриманням 

необхідних заходів до збереження неушкодженими при транспортуванні. При 

огляді цих об'єктів у лабораторних умовах можна виявити сліди, які були не 

помічені раніше. Крім того, маючи цілий предмет, легше вирішувати питання про 

механізм утворення слідів, які цікавлять слідство.  

   Одяг з плямами крові 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. 

   Плями з меблів, стін, паркету та інших предметів можуть бути зняті різними 

способами. Плями крові, які містяться на стіні чи на недорогих меблях, найкраще 

вирізати разом з куском штукатурки чи відокремити з ними частину предмета для 

надсилання в лабораторію. З поверхні полірованих меблів їх зіскоблюють 

скальпелем чи гострим ножем на підставлений чистий папір, який загортається за 

типом аптечного порошка. В інший пакет беруть зіскоб поліровки поряд з плямою 

(для контролю реакції). На кожному пакеті роблять відповідні надписи. Плями 

крові на вищезазначених предметах можна зняти на змочену водою марлю, яка 

потім висушується і надсилається в лабораторію.  

   Якщо сліди з підозрою на кров виявлені на снігу чи у воді (у відрі, тазу тощо), 

цим снігом чи водою просочують кусок марлі, який потім висушують при 

кімнатній температурі, далеко від нагрівальних приладів, без доступу прямих 

сонячних променів. 

Якщо схожі з кров'яними сліди є на землі, то забирають землю з цими слідами і 
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землю із сусідніх ділянок для контролю. Вилучені кров'яні плями потрібно 

берегти від дії сонячних променів і тепла, оскільки під їх впливом плями можуть 

передчасно штучно постаріти. 

 В експерименті було встановлено, що якщо сонячне світло діє на кров'яну пляму 

10 годин, то при цьому спостерігаються такі ж зміни, як і при дії дифузного 

освітлення протягом 10 днів чи сильно притушеного світла протягом 10 тижнів. У 

повній темряві кров може зберігати всі свої початкові властивості дуже довгий 

час.  

   Предмети, які надсилаються в лабораторію, слід пересилати в сухому стані, 

оскільки на вологих місцях кров і виділення швидко загнивають, що ускладнює чи 

навіть унеможливлює проведення експертизи. 

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.  

   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.  

   Надсилання на дослідження речових доказів. Разом з речовими доказами в 

судово-медичну лабораторію надсилається постанова органів дізнання чи слідства 

або ухвала суду, де викладаються обставини справи, ставляться питання, які 

належить вирішувати, зазначається особа, яка призначається експертом у даній 

справі, чи заклад, де повинна бути проведена експертиза, а також 

перераховуються всі предмети, які надсилаються на експертизу, показання 

обвинувачувачених і потерпілих про причини виникнення на їхніх речах тих чи 

інших слідів.  

   Крім постанови про призначення експертизи чи ухвали суду, разом з речовими 

доказами в лабораторію надсилають такі документи: супровідний лист, в якому 

зазначається кому, що і для якої мети надсилається; копія протоколу огляду місця 

події (речових доказів) чи речей потерпілого або обвинуваченого; копія протоколу 

вилучення зразків, які подаються для порівняння; копія висновку експерта судово-

медичного обстеження живої особи чи судово-медичного дослідження трупа, 

якщо обстеження чи дослідження проводилось. Якщо предмети надсилаються на 

повторну експертизу - копія акта первинної експертизи речових доказів.  

   Не запаковані, не опечатані чи з пошкодженнями упаковки речові докази в 

лабораторію не приймаються.  

   При надходженні до лабораторії речові докази і документи до них реєструються 

в реєстраційному журналі. Єкспертом старанно оглядається упаковка, 

перевіряється характер і цілісність упаковки і печаток, при цьому звертається 

увага на текст відбитка, а потім проводиться їхнє розпакування. У лабораторії при 
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ВИСНОВКИ З ПЕРШОГО ПИТАННЯ: 

розкритті посилки повинні бути присутніми два працівники. Наявність речових 

доказів перевіряється за даними, які є в постанові про призначення експертизи. За 

відсутності тих чи інших предметів, а також при виявленні предметів, не згаданих 

у документах, складається акт, який підписується трьома працівниками 

лабораторії. Один екземпляр акта негайно надсилається закладу - відправникові 

речових доказів, другий - залишається в лабораторії.  

   Взяття зразків. Для порівняльного дослідження і висновків про можливість чи 

неможливість походження речових доказів від певних осіб беруться і 

надсилаються в лабораторію разом з речовими доказами їхні зразки.  

   Зразки крові беруться в присутності слідчого судово-медичним експертом 

лабораторії чи іншим лікарем у процедурному відділенні поліклініки. В 

останньому випадку про взяття крові складається протокол, який підписує лікар, 

медсестра, слідчий і особа, в якої взята кров.  

   Кров беруть із пальця чи вени ліктьового згину в кількості 2-3 мл. Якщо строк 

транспортування крові в лабораторію не перевищує 1-2 доби (у негарячу пору 

року), то її надсилають у рідкому вигляді в чистому флаконі з-під пеніциліну, 

щільно закривають поліетиленовою чи гумовою пробкою. На флакон наклеюється 

етикетка з зазначенням дати взяття крові і прізвища особи, у якої вона взята.  

   При більш тривалому строці транспортування кров спочатку висушують на 

тарілці, попередньо виливши її на чисту марлю, складену в чотири шари. 

Висушування проводять при кімнатній температурі. Після висихання крові марлю 

кладуть у конверт із зазначенням на ньому дати взяття крові й прізвища особи, у 

якої вона взята. У другий конверт кладуть чисту марлю від того ж куска для 

контролю.  

   Зразок крові з трупа береться під час розтину з порожнини серця чи великих 

судин.  

   При надсиланні на дослідження як речових доказів виділень організму в 

розпорядження експерта крім зразків крові подаються зразки слини. Слина після 

полоскання рота збирається в пробірку в кількості 2-3 мл, центрифугується, 

надосадкова рідина виливається на марлю і висушується при кімнатній 

температурі. Зберігати рідку слину навіть у холодильнику не можна, оскільки це 

призводить до руйнування групових антигенів. Найкраще брати зразки слини 

безпосередньо в судово-медичній лабораторії.  

   Зразки сперми можуть бути отримані шляхом мастурбації чи масажу простати в 

умовах урологічного кабінету поліклініки чи лікарні.  

   Для взяття зразків волосся рекомендується обережно виривати його пальцями (у 

трупів) чи зрізати ножицями (у живих осіб) з передньої, середньої і бокової частин 

голови (лобної, тім'яної, потиличної, правої і лівої скроневих ділянок). У випадку 

потреби беруть у такий же спосіб волосся з бороди, вусів, бакенбардів, брів, лобка 

та ін. Зразки волосся в кількості 15-20 штук з кожної ділянки кладуть в окремі 

пакети чи пробірки і супроводжують надписом, що міститься в пакеті, звідки взяте 

волосся, ким і коли. 
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Таким чином, як висновк можно сказати, що зразок крові з трупа 

береться під час розтину з порожнини серця чи великих судин.  

    При надсиланні на дослідження як речових доказів виділень організму 

в розпорядження експерта крім зразків крові подаються зразки слини. Слина 

після полоскання рота збирається в пробірку в кількості 2-3 мл, 

центрифугується, надосадкова рідина виливається на марлю і висушується 

при кімнатній температурі. Зберігати рідку слину навіть у холодильнику не 

можна, оскільки це призводить до руйнування групових антигенів. Найкраще 

брати зразки слини безпосередньо в судово-медичній лабораторії.  

    Зразки сперми можуть бути отримані шляхом мастурбації чи масажу 

простати в умовах урологічного кабінету поліклініки чи лікарні.  

    Для взяття зразків волосся рекомендується обережно виривати його 

пальцями (у трупів) чи зрізати ножицями (у живих осіб) з передньої, 

середньої і бокової частин голови (лобної, тім'яної, потиличної, правої і лівої 

скроневих ділянок). У випадку потреби беруть у такий же спосіб волосся з 

бороди, вусів, бакенбардів, брів, лобка та ін. Зразки волосся в кількості 15-20 

штук з кожної ділянки кладуть в окремі пакети чи пробірки і супроводжують 

надписом, що міститься в пакеті, звідки взяте волосся, ким і коли. 

 

 

2. ПИТАННЯ, ЯКІ ВИРІШУЮТЬСЯ ПРИ ДОСЛІДЖЕННІ КРОВІ, 

ВОЛОССЯ, СПЕРМИ, СЛЮНИ 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 
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якого виду тварин вона належить)?  

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

   Ці питання майже завжди цікавлять слідство і незмінно 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) тощо.  

   Для вирішення питання про наявність крові в плямах використовують 

кілька методів дослідження. На місці події при виявленні плям, які нагадують 

кров, можуть застосовуватись так звані попередні, орієнтовні проби на кров - 

проба з перекисом водню, бензидинова проба, проба хемілюмінесценції 

люмінолу, які дозволяють виявити каталазні і пероксидазні властивості крові. 

Ці проби неспецифічні. Вони дають позитивні реакції і з іншими речовинами 

біологічного походження, наприклад, з соками рослин, фруктів, дріжджами, 

хроном. Позитивний результат цих проб дозволяє тільки запідозрити 

наявність крові в плямі, але не стверджує цього. Тому, якщо на місці події 

плям з підозрою на кров мало, то доцільно ці попередні проби не проводити, 

а всі об'єкти надсилати для дослідження в лабораторію.  

   Попереднім є і дослідження плям, які нагадують кров, в ультрафіолетових 

променях. Застосування цього методу дозволяє більш якісно провести огляд 

місця події, виявити погано розрізнювані сліди. З цією метою 

використовується кварцова лампа чи ультрафіолетовий освітлювач. В 

ультрафіолетових променях свіжі плями крові мають темно-коричневий 
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колір і бархатистий вигляд, а старі - оранжево-червоний колір. Таке 

дослідження не справляє негативного впливу на сліди крові.  

   Доказовими методами встановлення крові, які застосовуються в 

лабораторії, є спектральний метод дослідження, мікрокристалічні реакції, 

метод флуоресцентної мікроскопії, морфологічне дослідження. Вони 

засновані на виявленні гемоглобіну чи його дериватів (похідних), а також 

формених елементів крові.  

   Метод абсорбційної спектроскопії базується на властивості гемоглобіну і 

його похідних (гемохромоген, гематопорфірин) поглинати світові хвилі 

конкретної довжини і утворювати спектри поглинання. Таким чином, 

виявлення спектра гемоглобіну чи одного з його похідних доводить наявність 

крові в плямі. Мікроспектральний метод виявлення крові специфічний, дуже 

чутливий, він дозволяє виявити кров у дуже малих кількостях.  

   За відсутності в лабораторії спектральних приборів (мікроспектроскопа і 

спектроскопа прямого бачення) користуються мікрокристалічними реакціями 

(реакція Тейхмана - отримання кристалів солянокислого геміну, реакція 

Такаями - отримання кристалів гемохромогену), позитивний результат яких є 

доказовим щодо присутності крові. Однак ці реакції за своєю чутливістю 

значно поступаються спектральному методу і тепер в лабораторіях майже не 

застосовуються.  

   Для дослідження замитих слідів і слідів крові, які піддались іншому 

зовнішньому впливу, застосовують метод флуоресцентної мікроскопії.  

   Якщо експертом установлена наявність крові в об'єкті, то слідчого, як 

правило, цікавить питання про те, походить ця кров від людини чи тварини, 

оскільки нерідко підозрювані пояснюють походження крові на їхньому одязі 

й предметах, які їм належать, тим, що на одяг чи ці предмети попала кров не 

людини, а якоїсь тварини.  

   Належність крові людині чи тварині (вид крові) встановлюється за 

допомогою реакції преципітації Чистовича-Уленгута. Ця реакція заснована 

на такому принципі: якщо в кров якій-небудь тварині, наприклад кролику, 
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увести білок (антиген) іншої тварини, наприклад коня, то рідка частина крові 

(сироватка) кролика, в якій виробляються особливі речовини (антитіла), 

набуває здатності при взаємодії її з кров'ю коня утворювати осадок, який 

називається преципітатом (реакція між антигеном і антитілом). У реакції 

беруть участь два компоненти: витяжка з плями, яку слід дослідити, і 

преципітуюча сироватка. Випробовуючи витяжку з плями крові з різними 

сироватками, які здатні реагувати з білком людини, коня, собаки, свині, 

рогатої худоби, експерт установлює, з якою із уведених в реакцію сироваток 

утворюється преципітат, і таким чином вирішує питання про видову 

належність крові та якій саме тварині вона належить.  

   Реакція преципітації дуже чутлива і дозволяє відкривати видоспецифічний 

білок у плямах крові площею в кілька квадратних міліметрів. Результат 

реакції залежить не тільки від розмірів, інтенсивності плям крові й ступеня 

просочування матеріалу предмета-носія, але і від стану білків крові, 

головним чином їх розчинності. Слід пам'ятати, що видоспецифічні білки 

крові дуже чутливі до різних фізичних і хімічних дій, тому для успішного 

визначення виду крові в плямах на речових доказах необхідно правильно їх 

зберігати і пересилати в лабораторію. Так, неправильна термічна обробка 

предметів із слідами крові (висушування при високій температурі) 

призводить до того, що білки крові переходять в нерозчинний стан, що 

перешкоджає встановленню їх виду, а пересилка вологого одягу із слідами 

крові - до її загнивання і денатурації білків. Багато хімічних речовин, які 

застосовуються в орієнтовних реакціях на наявність крові (бензидин, перекис 

водню, люмінал) також заважають подальшому встановленню її видової 

належності.  

   Видова належність установлюється також за допомогою таких реакцій: 

реакції преципітації в агарі, методом електропреципітації, методом 

емісійного спектрального аналізу.  

   Якщо встановлено, що кров належить людині, то виясняють можливість її 

походження від конкретної особи. Для цього експерт здійснює 
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індивідуалізацію крові. Відрізнити кров однієї людини від іншої можна на 

основі дослідження імунологічних і біохімічних особливостей. У першу 

чергу визначають групу крові. Спочатку досліджують класичні групи крові 

(система АВО). За системою АВО кров ділиться на чотири групи. Перша 

група крові характеризується присутністю в еритроцитах антигену О і в 

сироватці антитіл a і  ß   (О a  ß  ), друга група - антигена А і антитіла  ß   (А  

ß  ), третя група - антигена В і антитіла a ( ß   a), четверта група - антигенів А 

і  ß   і відсутністю антитіл a і  ß   (А  ß  ). Однак, якщо за цими групами крові 

не вдається диференціювати кров осіб, які проходять у справі, тобто коли 

вони належать до однієї групи, переходять до дослідження інших 

еритроцитарних, а також лейкоцитарних, сироваткових і ферментних систем. 

Природно, що чим більше буде досліджено ознак чи антигенів і властивостей 

крові, тим точнішою буде відповідь судово-медичного експерта. Різних 

сполучень всіх антигенів, які входять в ізосерологічні системи крові, може 

бути понад 300 000. Ймовірно, як передбачав ще О. О. Богомолець, що в міру 

розвитку науки групи крові уподібнюються дактилоскопічним узорам, і 

настане ера істинно індивідуальної діагностики крові.  

   Виіршення питання, кому належить кров - чоловікові чи жінці, інколи 

буває важливо для її індивідуалізації. Якщо групові антигени крові двох осіб, 

які проходять у справі, збігаються, а вони належать до осіб різної статі, то 

диференціювати цю кров можна на основі встановлення походження її від 

чоловіка чи жінки.  

   Статева диференціація крові проводиться шляхом виявлення різниці в 

будові ядер сегментоядерних лейкоцитів. Наявність у великій кількості в 

ядрах лейкоцитів виростів, які нагадують за формою барабанну паличку, 

ракетку, властива крові жінки. У крові чоловіків таких утворень немає або 

вони є в невеликій кількості. Належність крові чоловікові можна установити 

методом люмінесцентної мікроскопії, виявивши в ядрах лейкоцитів g-

хромосому.  

   У справах про дітовбивство, кримінальні аборти інколи виникає 
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необхідність диференціювати кров новонароджених від крові матері. Крові 

новонародженого на відміну від крові дорослих характерна велика стійкість 

гемоглобіну. Про це можна судити за зміною кольору крові після додавання 

до неї лугу чи за зміною спектрів поглинання.  

   До моменту пологів гемоглобін крові дитини на 70-80 % складається із 

фетального гемоглобіну (HbF) і на 20-30 % - гемоглобіну дорослої людини 

(НbА). З віком відбувається швидке зменшення вмісту в крові фетального 

гемоглобіну, кількість якого до кінця першого року життя дитини 

коливається в межах 1-4 %, що відповідає крові дорослих людей. Тому цей 

метод дозволяє виявити в слідах (давність до 2-3 тижнів) кров плода, дитини 

до одного року і кров дорослої людини. Диференціювати, наприклад, кров 

дорослої людини від крові дитини 5-6 років цим методом не вдається.  

   Визначення регіонального походження крові проводиться шляхом 

виявлення в ній додаткових включень, які властиві тому чи іншому органу, 

який був джерелом кровотечі. Наприклад, у плямах крові менструального 

походження можуть міститися клітини епітелію слизової оболонки матки, 

частинки калу гемороїдального походження, при легеневій кровотечі - 

клітини трахеї і бронхів чи мікрочастинки тканини легенів.  

   Визначення давності утворення плям крові допомагає встановити чи 

виключити зв'язок кров'яних слідів з конкретною подією. Сьогодні для 

вирішення питання про давність утворення плям крові немає науково 

обгрунтованих методів. Використовуються з цією метою гемоглобіновий 

метод, заснований на зміні властивостей гемоглобіну при старінні плям 

крові, і ферментний метод, заснований на зниженні активності ряду 

ферментів. Обидва вони складні щодо їх застосування на практиці, 

орієнтовні і трудомісткі.  

   Останнім часом давність слідів крові встановлюється шляхом виявлення в 

ній хлоридів срібла при зануренні плями крові в 1 %-ний розчин 

азотнокислого срібла. Однак і цей метод не є абсолютно достовірним, 

оскільки просочування плями хлоридами, як і розпад гемоглобіну та 
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зниження активності ферментів, залежить не тільки від строку, який пройшов 

від моменту утворення плями, але й від різних зовнішніх впливів 

(температурних умов, вологи, сонячної радіації і т. ін.), які майже ніколи не 

можуть бути враховані.  

   У ряді випадків буває важливо встановити, яка кількість рідкої крові була 

необхідна для утворення виявлених на місці події плям. Таке питання 

виникає при підозрі, що знайдений труп - не на місці події. Тоді проводиться 

порівняння кількості втраченої крові, установленої експертом при розтині 

трупа, з кількістю крові, яка необхідна для утворення плям, виявлених на 

місці, де перебував труп. При різкій невідповідності цих даних можна 

допустити, що ушкодження були нанесені в іншому місці, де і була 

кровотеча, а потім труп був доставлений на те місце, де його знайшли.  

   Сьогодні судово-медична експертиза володіє методами, які дозволяють 

лише орієнтовно визначити кількість крові, яка утворила пляму. Це пов'язано 

з тим, що на результати впливають такі фактори, як характер і структура 

матеріалу, на якому утворились плями крові, ступінь його просочування та 

ряд інших моментів.  

   Визначення кількості крові, яка вилилася, за утвореними нею слідами 

проводиться за сухим залишком крові з наступним перерахунком його у 

рідку кров. Такий залишок визначають шляхом порівняння ваги однакових за 

площею ділянок предмета із слідами крові з однакової за площею ділянкою 

предмета без слідів крові. Потім робиться перерахунок на всю площу плями, 

виходячи з того, що 1 л рідкої крові після висихання залишає 211 г сухого 

залишку.  

   При підозрі на отруєння кров'яними отрутами (окисом вуглецю, 

бертолетовою сіллю, нітратами і т. ін.), які спричиняють утворення в крові 

карбокси чи метгемоглобіну, останні визначаються спектральним і хімічним 

дослідженнями.  

   Належність крові вагітній жінці чи породіллі визначається за 

хоріонгонадотропним гормоном, який циркулює в крові і виділяється із 
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сечею. Цей гормон виявляється в плямах крові і сечі за допомогою 

сперматуричної реакції на жабах.  

   Дослідження крові здійснюється і в справах про спірне батьківство, спірне 

материнство і заміну дітей. Групові ознаки еритроцитарних, сивороточних і 

лейкоцитарних систем, а також ізоферменти успадковуються за визначеними 

правилами, і на основі їх дослідження експерт може вирішити питання про 

можливість походження дитини від конкретних батьків. У цьому випадку 

досліджується антигенна характеристика крові як батьків, так і дитини. На 

основі законів генетики за відповідними таблицями експерт може вирішити 

питання про можливість походження дитини від даних батьків. При цьому 

мають на увазі, що у дитини можуть бути тільки ті антигени, які є у крові 

хоча б одного з батьків. Якщо ж дитина має який-небудь антиген, який 

відсутній у матері і батька (відповідника), то цей чоловік не є батьком даної 

дитини, і можливість його батьківства виключається. Чим більше різних 

систем крові буде досліджено, тим вища ймовірність виключити відповідача, 

неправильно зазначеного як батька дитини (див. табл. 1). 

Таблиця 1 

Система крові     Імовірність виключення, %      Сумарна ймовірність 

виключення  

АВО                     16,8                                        16,8  

MNSs                    24,0                                        34,8  

Резус                    28,0                                        54,5  

Келл                 3,8                                          56,2  

Даффі               5,0                                          58,4  

Гаптоглобін            17,8                                        65,8  

Система HLA         27,0                                        75,0 

Сьогодні експертиза спірного батьківства залишається все ж таки 

експертизою виключення, а не встановлення батьківства. Тільки в деяких 
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випадках, коли дитина і передбачуваний батько мають в крові дуже рідкий 

антиген, який зустрічається, наприклад, один раз на кілька мільйонів 

випадків, експерт має право твердити, що даний чоловік - батько дитини.  

   Експертиза спірного батьківства має ряд особливостей, які враховуються 

при її проведенні. Так, якщо дитині, матері чи передбачуваному батькові 

переливали кров, то антигени перелитої крові деякий час можуть викривляти 

дійсну групу крові. У таких випадках необхідно проводити дослідження не 

раніше визначеного строку після гемотрансфузції, який залежить від 

кількості перелитої крові.  

    Слід враховувати і те, що вираженість групових антигенів деяких 

систем крові в перші місяці життя дитини досить низька. Тому, щоб 

уникнути експертних помилок, такі дослідження повинні проводитись не 

раніше, ніж дитині виповниться півроку, а у випадках народження 

недоношеної дитини - і того більше.  

    Сьогодні в практику при проведенні експертизи спірного батьківства, 

окрім дослідження групових антигенів крові, впроваджується 

гетиноскопічний метод дослідження, який був розроблений в 1985 році 

англійським вченим А.Дж. Джеффересом і дозволює встоновити 

індивідуальну належність біологічного зразка, в т.ч. і крові.  

    Метод базується на тому, що дезоксирибонуклеїнова кислота (ДНК)як 

носій спадкової інформації має індивідуальну будову окремих ділянок своєї 

молекули. Ці ділянки називають гіперваріабельними. Структура ДНК 

роміщується в ядрах клітин, складаються з молекул.Спадкова інформація 

молекул ДНК, а отже, і будова гіперваріабельних ділянок, властива не тільки 

крові, і й іншим органам і тканинам тіла конкретної людини, причому ці 

ділянки зберігаються упродовж всього життя, збегігаючись тільки в 

однояйцевих близнюків. Виходячі з цього метод генотипоскопічної 

ідентифікації є найбільш універсальним.  

    Методика дослідження генотипоскопочним методом досить складна. 

Вона дозволює порівнювати смуги розміщення фрагментів ДНК в 
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кровіматері, дитини та відповідача і дуже точно й однозначно стверджувати 

або заперечувати походження дитини від конкретного батька і матері.  

    Безумовно, цей метод досить надійний і ефективний, тим більше, що 

він дає змогу досліджувати будь-які тканини людського організму і 

вирішувати питання ототожнення особи не тільки у випадках спірного 

батьківства, але і при проведення експертизи речових доказів біологічного 

походження.  

    Судово-медична експертиза волосся може вирішити ряд питань:  

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

   Волосся відрізняється від різних волокон, ниток, інших об'єктів тим, що 

має характерну будову. Це питання вирішується макро- і мікроскопічним 

дослідженням. У волосині розрізняють корінь - внутрішню частину, яка 

міститься в шкірі, і стрижень - зовнішню частину, розміщену над шкірою. 

Корінь - це волосяна цибулина, яка має складну будову. В стрижні волосини 

розрізняють три шари: зовнішній (кутикула), середній (кірковий) і 

внутрішній (мозковий - серцевина). У кірковому шарі міститься різна для 

кожної людини кількість пігменту, яка надає волоссю різного кольору. 

Наявність цих структурних елементів свідчить про те, що об'єкт є волоссям.  

   2. Належить волосся людині чи тварині?  

   Ознаки, які відрізняють волосся людини від волосся тварин, виявляються 

при мікроскопіюванні. Краї волосся людини рівні з дрібною зубчастістю, у 

волосся тварин вони нерівні з великими зубчиками, що пояснюється 

розміщенням клітин кутикули. Кора волосини людини складає основну її 

масу, у тварин кора волосинки тонка, а основну її масу складає серцевина 

(мозкова речовина). Зерна пігменту у волоссі людини маленькі і не 

утворюють великих скупчень, які є у волоссі тварин. Розміщуються зерна 

пігменту у волоссі людини переважно у периферійній частині кіркового 

шару, а у волоссі тварин - у центральних ділянках кори волосини і 

нерівномірно по довжині стержня. Серцевина волосини людини складається 

із дрібних клітин, які щільно прилягають одна до одної, внаслідок чого 
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структура її не виявляється. Клітини серцевини волосся тварин мають 

визначену систему розміщення, між серцевиною і корою є повітреносні 

простори, що надає волосині характерної структури. У людини серцевина 

волосини, як правило, не перебільшує 1/3 його товщини (але не тонша 0,04 

см). На протязі волосини вона може кілька разів перериватися і мати вигляд 

окремих острівків. Серцевина волосся тварин, як правило, має вигляд 

неправильного тяжа (за винятком кореня і верхівки) рівномірної товщини.  

    Визначення того, якій тварині належить волосся, базується на 

особливостях будови їхньої кутикули і серцевини, для чого волосся 

зрівнюють із зразками чи таблицями атласів волосся. Але визначити вид 

тварини, від якої взято волосся, вдається не завжди (приблизно в половині 

всіх експертиз). Для розрізнення волосся людини і тварини, крім 

морфологічних особливостей будови волосини, застосовують і емісійний 

спектральний аналіз, який виявляє різний вміст деяких макро- і 

мікроелементів.  

   3. Визначення регіональної належності волосся.  

    Для цього досліджують довжину, форму, товщину, а також форму 

поперечного зрізу волосини. Форма поперечного зрізу волосини голови - 

крула чи овальна; волосини вусів, бороди, бакенбардів та із ніздрів - нерідко 

трикутні чи багатокутні, а форма зрізу волосини лона чи проміжності - 

ниркоподібна. Має значення вигляд кінців волосся (периферійний кінець, 

ніколи не стрижених волосин голковидно сточений чи мітлоподібно 

розщеплений), специфічні накладення на волосини та інші особливості.  

   4. Належність волосся чоловікові чи жінці.  

    Для цієї мети досліджують клітини волосяного влагалища з метою 

виявлення тілець Барра (статевого хроматину). Виявлення великого проценту 

баропозитивних клітин свідчить про те, що волосся належить жінці. 

Відсутність чи виявлення таких клітин у невеликій кількості свідчить про 

належність волосся чоловікові. Для визначення статі запропоновано 

вивчення у волосинах деяких макро- і мікроелементів, що здійснюється 
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хімічним, емісійним, спектральним, атомно-адсорбційним та іншими 

методами, а також за наявністю чи відсутністю особливих флуоресцуючих 

тілець, характерних для клітин чоловічої статі.  

   5. Інколи слідчому важливо встановити, випало волосся чи воно вирване. 

Вирвані волосини можуть свідчити про боротьбу, самооборону чи про яке-

небудь насилля.  

    Вирване волосся від такого, що випало, відрізняється в основному 

станом цибулини. Цибулина волосини, що випала, колбовидно-круглої 

форми, ороговіла, суха, з гладеньким краєм, без клітинних елементів і 

оболонок влагалища, на нижній поверхні немає заглибини для волосяного 

сосочка. Цибулина життєздатного (вирваного) волосся складається із 

життєдіяльних клітин, нижня поверхня її має заглибину для волосяного 

сосочка, частина цибулини може бути відсутня, на кореневій частині таких 

волосин виявляються залишки влагалищних оболонок.  

   6. Чи є ушкодження та зміни волосся?  

    Характер предмета, який скоїв ушкодження волосся, і спосіб відділення 

волосся визначають за особливостями пошкодженої ділянки. Безпосередньо 

після стрижки краї зрізу бувають гострими, з нерівностями, які від 

розчісування і тертя об одяг з часом загладжуються, що певною мірою вказує 

на давність стрижки. При дії тупим предметом волосся часто має розширені 

чи роздавлені кінці. Якщо волосина обірвана швидким рухом, то її обірваний 

кінець абсолютно рівний. Волосина, обірвана повільно, буває із 

ступенеподібним кінцем. Під впливом високої температури волосся змінює 

свій колір (світлішає, а потім рижіє), в ньому з'являються міхурці повітря, 

воно скручується. При температурі 260-300 °С волосся обвуглюється. При 

пострілах з близької відстані волосся навколо рани скручується, змінює 

колір, на ньому відкладаються кіптява і порошинки. Штучне пофарбування 

розпізнається при мікроскопічному дослідженні волосся (фарба 

розміщується нерівномірно на поверхні волосся, кіркова частина не 

фарбується). За результатами емісійного спектрального дослідження часто 
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можна встановити не тільки те, що волосся фарбувалось, але й який фарбник 

був застосований, оскільки у великій кількості наявний якийсь певний 

елемент, що відсутній або є в незначній кількості в непофарбованих 

волосинах. Відрізнити знебарвлене волосся від природного світлого не 

завжди можливо. Вирішенню цього питання допомагає діазореакція: 

знебарвлене волосся фарбується діазореактивом у червоний колір, що не 

спостерігається при природному світлому волоссі. Гниття змінює колір 

волосся: темне стає червоно-каштановим, а світле - світло-каштановим.  

   7. Чи можливо встановити походження волосся від конкретної особи?  

    Схожість і можливе походження волосся, яке представлене як речові 

докази, від різних осіб, які проходять у справі, є найважливішим питанням 

для слідчих і судових органів. Для вирішення цього питання проводиться 

порівняння волосся, доставленого як речові докази, і зразків волосся, взятих 

у осіб, які проходять у справі. Оскільки порівняти можна волосся тільки з 

однакових частин тіла, відразу встановлюють регіональне походження 

волосся - речових доказів, а потім беруть зразки з відповідних ділянок тіла в 

осіб, які проходять у справі. При вирішенні питання про можливість 

походження волосся від конкретної особи досліджуються такі ознаки, як його 

колір, форма, довжина, товщина, присутність і характер серцевини, 

особливості периферійних і кореневих кінців, наявність пігменту, його колір, 

характер та ін., а також визначення групової (за системою АВО) і в деяких 

випадках статевої належності.  

    Сучасні можливості визначення групової належності волосся великі. 

Спеціально розроблені для такого визначення високочутливі методи 

абсорбції-елюції та змішаної аглютинації дозволяють виявити групові 

антигени в одній волосині чи навіть у її частині довжиною в 2-3 см.  

    Вміст групових антигенів системи АВО у волоссі не залежить від 

категорії чи ступеня видільництва. Однак сила вираженості антигенів у 

волоссі людей різна. Вона відповідає силі вираженості групових антигенів у 

крові даної особи. Тому завжди оцінка результатів визначення групової 
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належності досліджуваного волосся для вирішення питання про можливість 

його походження від конкретної особи проводиться з урахуванням 

вираженості його групових антигенів як у волоссі цієї людини, так і в крові 

даної особи. Тому завжди оцінка результатів визначення про можливість 

його походження від конкретної особи проводиться з урахуванням 

вираженості його групових антигенів як у волоссі цієї людини, так і в його 

крові.  

    Проводячи порівняльне дослідження, на основі сумарних 

характеристик установлюють схлжість чи несхожість волосся, а не 

тотожність, оскільки волосини з голови однієї людини можуть розрізнятись 

між собою, а волосся різних людей - мати однакові ознаки.  

    Якщо волосся, доставлене як речові докази, не схоже з волоссям 

конкретної особи, то експерт у своїх висновках вправі зазначити, що дане 

волосся не належать цій особі. У випадках протилежного результату 

дослідження експерт зазначає про можливість належності волосся конкретній 

особі.  

   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)?  

    Виявлення плям сперми встановлюється за зовнішнім виглядом (про 

що говорилось раніше), дослідженням в ультрафіолетових променях (плями 

світяться голубувато-білим кольором), проведенням мікрокристалічних 

реакцій (реакції Флоранса - отримання кристалів йодхоліну) чи реакції з 

картопляним соком.  

    Остаточно питання про наявність сперми вирішується мікроскопічним 

дослідженням і виявленням цілих сперматозоїдів, які мають характерну 
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анатомічну будову (головку, шийку і хвостик). Виявлення в полі зору хоча б 

одного сперматозоїда свідчить про спермальне походження плями. Для 

полегшення виявлення сперматозоїдів застосовують люмінісцентну 

мікроскопію.  

    У випадках азооспермії, коли встановити присутність сперми в плямі 

на основі виявлення сперматозоїдів неможливо, застосовуються інші методи 

досліджень, наприклад, дослідження ферментів лактатдегідрагенази чи 

кислої фосфатази, виявлення особливих білків - холіну і сперміну -

хроматографічним методом, виявлення відповідних мікроелементів (цинку) 

емісійно-спектральним дослідженням.  

    Якщо буде встановлено, що пляма утворена спермою, то необхідно 

визначити, чи не залишена сперма підозрюваним. Для цього потрібно 

встановити групу сперми за ізосерологічною системою АВО. Слід мати на 

увазі, що група сперми у чоловіків збігається з групою їх крові. Однак 

визначення групи сперми ще не дозволяє встановити індивідуальну 

належність сперми, оскільки багато чоловіків мають однакову групу сперми. 

Незбігання групи сперми, виявленої на місці події, з групою крові 

підозрюваного дозволяє експерту зробити висновок, що досліджувана сперма 

не належить цій особі.  

    При міркуванні про можливість походження сперми від конкретної 

особи слід мати на увазі ще одне явище - "видільництво". У більшості людей 

(80-85 %) антигени, які містяться в крові і визначають її групу, присутні 

також у виділеннях (сперма, слина, піт). Ці люди належать до категорії 

"видільників". Однак зустрічаються особи, у виділеннях яких відсутні чи 

містяться у невеликій кількості антигени, які присутні в них у крові, такі 

особи належать до категорії "невидільників" (15-20 %). Тому для вирішення 

питання про можливість походження сперми від конкретної особи потрібно 

встановити і категорію видільництва, для чого експерту подається не тільки 

кров, але й слина цієї ж особи.  

    Наприклад, у крові підозрюваної особи встановлена група крові А. У 
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спермі на речових доказах також знайдено антиген А. На основі цих даних 

можна, здавалося б, передбачити, що ця сперма могла належати цій людині. 

Однак це можливо тільки в тому випадку, якщо особа належить до категорії 

"видільників". Якщо ж буде встановлено, що ця особа належить до категорії 

"невидільників", така можливість відсутня.  

    Сперма також досліджується при проведенні експертизи нездатності до 

запліднення, яка призначається при статевих злочинах, справах про 

розлучення та в деяких інших випадках.  

    Здатність до запліднення встановлюється шляхом виявлення у спермі 

нормальних рухливих сперматозоїдів у достатній кількості.  

    Нездатність до запліднення може бути зумовлена відсутністю сперми 

(асперматизм, аспермія), наявністю сперми без сперматозоїдів (азооспермія), 

наявністю нерухливих (некроспермія) чи хворобливо змінених 

сперматозоїдів (астеноспермія), або ж незначною кількістю нормальних 

сперматозоїдів (олігоспермія).  

    Однак із судово-медичної точки зору наявність навіть одного 

нормального рухливого сперматозоїда в еякуляті не дає підстави для 

твердження про повну нездатність до запліднення.  

    Сліди слини найчастіше бувають на недопалках цигарок і сигарет, 

поштових марках і конвертах, якщо вони заклеювались шляхом нанесення 

слини на шар клею клапана конверта. Слина може також бути на різних 

предметах, якщо є підозра що вони були використані як кляп (рушники та 

ін.).  

    Для встановлення наявності слини на тому чи іншому предметі його 

досліджують в ультрафіолетових променях. Плями слини світяться білуватим 

кольором. Для доказу наявності слини проводять хімічну реакцію на птіалін 

(амілазу).  

    Для дослідження поту, як правило, використовують різні предмети 

одягу, а в деяких випадках - гребінці, знайдені на місці події та інше. Для 

встановлення слідів поту застосовується хімічна реакція на амінокислоту - 
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серин.  

   Дослідження сечі проводиться при виявленні плям з підозрою на сечу. 

Доказ наявності сечі проводиться хімічною реакцією на креатинін.  

    Наявність плям калу, блювотних мас, меконія, сировидної змазки, 

навколоплідної рідини, лохій, молока і молозива визначається, головним 

чином, при мікроскопічному дослідженні і виявленні характерних для 

кожного об'єкта морфологічних елементів.  

    Крім встановлення наявності в об'єкті, що досліджується, того чи 

іншого виділення організму, в ньому можна знайти групові антигени і 

висловити міркування про можливість походження виділення від конкретної 

особи з урахуванням явища "видільництва".  

    Із наведеного видно, що 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. 

 

ВИСНОВКИ З ДРУГОГО ПИТАННЯ: 

 

Отже, як висновок до вищезазначеного питання можна сказати, що 

сучасні можливості експертизи речових доказів дають можливість з’ясувати 

різні питання, що виникаютьпри розслідуванні справ, пов’язаних зі скоєнням 

злочинів проти здоров’я та життя людини. Для вирішення питання про 

наявність крові в плямах використовують кілька методів дослідження. На 

місці події при виявленні плям, які нагадують кров, можуть застосовуватись 

так звані попередні, орієнтовні проби на кров - проба з перекисом водню, 

бензидинова проба, проба хемілюмінесценції люмінолу, які дозволяють 

виявити каталазні і пероксидазні властивості крові. Ці проби неспецифічні. 

Вони дають позитивні реакції і з іншими речовинами біологічного 

походження, наприклад, з соками рослин, фруктів, дріжджами, хроном. 
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Позитивний результат цих проб дозволяє тільки запідозрити наявність крові 

в плямі, але не стверджує цього. Тому, якщо на місці події плям з підозрою 

на кров мало, то доцільно ці попередні проби не проводити, а всі об'єкти 

надсилати для дослідження в лабораторію.    Виіршення питання, кому 

належить кров - чоловікові чи жінці, інколи буває важливо для її 

індивідуалізації. Якщо групові антигени крові двох осіб, які проходять у 

справі, збігаються, а вони належать до осіб різної статі, то диференціювати 

цю кров можна на основі встановлення походження її від чоловіка чи 

жінки.    Видова належність установлюється також за допомогою таких 

реакцій: реакції преципітації в агарі, методом електропреципітації, методом 

емісійного спектрального аналізу.  

    

 

ВИСНОВКИ З ТЕМИ: 

 

Із наведеного видно, що речові докази біологічного походження 

можуть мати дуже важливе значення при розслідуванні найрізноманітніших 

злочинів, і судово-медичний експерт, вирішуючи ті чи інщі питання, може 

надати суттєву допомогу при їх розслідуванні. 

У висновку слід ще раз звернути увагу юристів на правильне 

направлення речових доказів на судово-медичну експертизу. 

Усі предмети, що направляються в лабораторію, варто пересилати в 

сухому стані, тому що на вологиз речах кров і виділення швидко загнивають, 

що ускладнює і навіть унеможливлює проведення експертизи. При 

необхідності речові докази висушують при кімнатній температурі без 

доступу прямих сонячних проминів, вдавлені від джерел тепла без доступу 

комах. 

Кожен предмет упаковують в окремий чистий паперовий пакет. Не 

можна в один пакет разом з матеріалом змиву, мазка, тампона поміщати 

контрольну марлю. Речові докази упаковують так, щоб сліду не були 
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ушкоджені при транспортуванні. Не можна обводити сліди (плями) олівцем, 

чорнилом. Особливо дбайливо треба зберігати сліди крові або сперми у виді 

скоринок на малогідроскопічних тканинах і м’яких предметах. Такі сліди 

закривають листом білого папера або тканини, що приматують до предмета 

нитками. Тверді предмети прикріплюють до твердої тари так, щоб сліди не 

стикались зі стінками тари. Не виправдала себе практика упакування речових 

доказів у поліетиленові пакети. Навіть невелика вологість предметів у теплу 

пору року приводить до їхнього загнивання і навіть руйнуванню. 

Окремо упаковані речові докази поміщають, у загальну тару. Зовнішня 

обгортка упакування повинна бути опечатана сургучевою печаткою слідчого 

так, щоб вміст не можна було вийняти, не зашкодивши печатку й упакування. 

На пакеті робиться напис із вказівкою, які речові докази знаходяться в ньому, 

коли, ким, і по якій справі вони вилучені. Напис завіряється слідчим і двома 

понятими, що присутні при цьому. 

Речові докази доставляються в лабораторію самим слідчим, нарочним або 

поштою. Одночасно спрямовуються наступні документи. 

- супровідний лист, у якому зазначено, кому, що і для якої мети 

спрямовується; 

- постанова слідчого про призначення судово-медичної експертизи 

речових доказі, у якій викладені обставини справи, перераховані 

об’єкти, що направляються, і поставлені питання, що підлягають 

вирішенню; 

- протокол огляду місця події або протокол огляду речових доказів. 

Судово-медичне дослідження речових доказів має важливе значення в 

судово-слідчій практиці. І від того, як будуть вилучатися речові докази, у 

яких умовах вони будуть транспортуватися, хто буде робити дослідження, 

залежить якість експертизи і встановлення істини. 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ З ТЕМИ 

«СУДОВО-МЕДИЧНА ЕКСПЕРТИЗА РЕЧОВИХ ДОКАЗІВ 

БІОЛОГІЧНОГО ПОХОДЖЕННЯ» 



 

 

132 

 

1. Поняття про речові докази.  

2. Значення речових доказів в розкритті злочину проти життя і здоров’я 

особи. 

3. Установи, які проводять дослідження речових доказів. 

4.  Установи, які проводять дослідження речових доказів біологічного 

походження. 

5. Дослідження крові.  

6. Класифікація кров’яних слідів за формою.  

7. Класифікація кров’яних слідів за механізмом утворення. 

8. Проведення експертизи біологічних виділень.  

9. Цитологічні дослідження органів.  

10. Цитологічні дослідження тканин. 

11. Цитологічні дослідження виділень. 

12. Медико-криміналістичні методи дослідження. 

 

 

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 

кабінету криміналістики. 

В процесі вивчення теми лекції пропонується для кращого засвоєння 

навчального матеріалу ознайомитись з підручниками та посібниками з числа 

зазначених у списку літератури. При використанні джерел російських авторів 
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необхідно опанувати навчальний матеріал, корегуючи його з урахуванням 

положень законодавства України. 

Пропонується звернути особливу увагу на низку питань, що є 

дискусійними серед науковців, а тому іноді відзначаються суттєво 

відмінними один від одного поглядами вирішення теоретичної проблеми. 
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ТЕМА 12   

СУДОВО-МЕДИЧНА ЕКСПЕРТИЗА ЖИВИХ ОСІБ 

 

 

(2 години) 

 

 

ПЛАН ЛЕКЦІЇ: 

 Вступ… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …  5 

1. Підстави, організація, методика проведення і документація експертизи 

потерпілих, обвинувачених та інших осіб… … … … … … … … … … … …7 

2. Експертиза ступеня тяжкості тілесних ушкоджень… … … … … … … ....11 

3. Експертиза стану здоров'я, штучних хвороб та само ушкоджень…… … .22 

4. Експертиза статевих станів… … … … … … … … … … … … … ... … …28 

5. Експертиза при статевих злочинах… … … … … … … … … … … … … 37 

    Висновки… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .. 42 
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ІНТЕРНЕТ ВИДАННЯ 

Електронні українські видання 

10. Адвокатура: http://advocatura.kiev.ua 

11. Вісник НАДУ: http://www.academy.kiev.ua/visnadu.html/ 

12. Вісник прокуратури:  

     http://www.gpu.gov.ua/control/uk/publish/article/infoartid/ 

13. Іменем закону: http://www.imzak.org.ua/index.php/presentation/ 

14. Інтернет-адвокат: http://www.ia.org.ua/ 

15. Криминал єкспресс: http://www.crim.delovoy.com/ 

16. Міліція України: http://www.galaxy.com.ua/svit/milicia_ua/ 

Електронні російські видання 

17. Адвокат:http://www.aha.ru/laweco/adv.htm/ 

18. Российский адвокат: http://gra.webzone.ru/ruslawyer/ 

20.Сибирский юридический вестник 

http://www.law.edu.ru/magazine/magazine. aspmag 

 

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. 

http://advocatura.kiev.ua/
http://www.academy.kiev.ua/visnadu.html
http://www.gpu.gov.ua/control/uk/publish/article/infoart_id
http://www.imzak.org.ua/index.php/presentation/
http://www.ia.org.ua/
http://www.crim.delovoy.com/
http://gra.webzone.ru/ruslawyer/
http://www.law.edu.ru/magazine/magazine.%20aspmag


 

 

136 

    За статистикою, експертизи живих осіб посідають перше місце у 

судово-медичній практиці, кількість їх майже втричі перевищує кількість 

експертиз трупів. Підставою для проведення обстеження є подання 

працівників ОВС, а для проведення експертизи - постанова слідчого чи 

ухвала суду. В цих документах повинні бути викладені попередні дані про 

обставини справи, а також поставлені конкретні питання, на які очікується 

відповідь експерта. Підставою для проведення обстеження є подання 

працівників ОВС, а для проведення експертизи - постанова слідчого чи 

ухвала суду. В цих документах повинні бути викладені попередні дані про 

обставини справи, а також поставлені конкретні питання, на які очікується 

відповідь експерта. 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. У деяких випадках експертиза може бути проведена в лікарнях (якщо 

потерпілий перебуває на стаціонарному лікуванні), інколи - в кабінеті 

слідчого, приміщенні міліції, в місцях позбавлення волі, в залі судового 

засідання, тобто в тих випадках, коли немає потреби використовувати 

спеціальне обладнання. Рідко вона може проводитись вдома у 

підекспертного, якщо за станом здоров'я особа не може з'явитися для 

обстеження. Таку експертизу, щоб уникнути можливих звинувачень експерта 

в неправильних чи незаконних діях, доцільно проводити в присутності 

представника судово-слідчих органів. Взагалі при проведенні експертизи має 

право бути присутнім представник органу дізнання, слідства чи суду, за 

винятком випадків обстеження осіб іншої статі, пов'язаних з оголенням тіла.  

Судово-медична експертиза живих осіб проводиться згідно з вимогами 

КПК та КК і відповідними «Правилами…», затвердженими наказом 

Міністерства охорони здоров’я України №6 від 17 січня 1995 року. 
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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.76 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.  

     Це такі підстави:  Підстави для експертизи Для визначення 

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. 
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Статеві злочини:  1. Згвалтування (насильницького статевого акту). 

2. Розпусних дій. 3. Мужолозтва. 4. Статевих зносин з особою, яка не досягла 

статевої зрілості. 5. 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. У деяких 

випадках експертиза може бути проведена в лікарнях (якщо потерпілий 

перебуває на стаціонарному лікуванні), інколи - в кабінеті слідчого, 

приміщенні міліції, в місцях позбавлення волі, в залі судового засідання, 

тобто в тих випадках, коли немає потреби використовувати спеціальне 

обладнання. Рідко вона може проводитись вдома у підекспертного, якщо за 

станом здоров'я особа не може з'явитися для обстеження. Таку експертизу, 

щоб уникнути можливих звинувачень експерта в неправильних чи 

незаконних діях, доцільно проводити в присутності представника судово-

слідчих органів. Взагалі при проведенні експертизи має право бути 

присутнім представник органу дізнання, слідства чи суду, за винятком 

випадків обстеження осіб іншої статі, пов'язаних з оголенням тіла.  

     Підставою для проведення обстеження є подання працівників ОВС, а для 

проведення експертизи - постанова слідчого чи ухвала суду. В цих 

документах повинні бути викладені попередні дані про обставини справи, а 

також поставлені конкретні питання, на які очікується відповідь експерта.  

     Проведення експертизи з ініціативи адміністрації закладів і підпри-ємств, 

юридичної консультації, громадських організацій і приватних осіб не 

допускається. Лише в особливих випадках, які вимагають термінового 

обстеження (наприклад, при згвалтуванні), якщо своєчасне отримання 

постанови про проведення експертизи неможливе, судово-медичне 
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обстеження потерпілих може, як виняток, проводитись за заявою потерпілих, 

їх законних представників чи посадових осіб.  

     Перед проведенням експертизи необхідно обов'язково встановити особу за 

паспортом чи іншим документом з фотокарткою, який замінює паспорт. Це 

продиктовано тим, що на експертизу можуть приходити підставні особи. При 

відсутності документа особа посвідчується представником органу дізнання, 

слідства, про що робиться помітка у висновках експерта. У тих випадках, 

коли особа підекспертного не може бути встановлена, він повинен бути 

сфотографований, а фотознімки повинні бути наклеєні на експертний 

документ чи його дублікат.  

     Експертизу осіб, які не досягли 16 років, слід проводити в присутності 

батьків, дорослих, які їх замінюють, чи вчителів.  

     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.  

     Ці документи повинні повністю відбивати те, що було виявлено у 

підекспертного і давати науково обгрунтовані відповіді на поставлені 

питання. Бажано ілюструвати документи фотографіями, схемами, 

малюнками. Вони складаються у двох примірниках рідною мовою без 

вживання спеціальних медичних термінів, без помарок, виправлень і 

скорочення слів. Висилаються за запитом органів розслідування чи суду, а 

копія залишається у експерта. На руки особі документи не видаються. 
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ВИСНОВКИ З ПЕРШОГО ПИТАННЯ: 

 

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

експертизи, який становить понад 80 % усієї роботи експерта. Ст.76 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. У деяких 

випадках експертиза може бути проведена в лікарнях (якщо потерпілий 

перебуває на стаціонарному лікуванні), інколи - в кабінеті слідчого, 

приміщенні міліції, в місцях позбавлення волі, в залі судового засідання, 

тобто в тих випадках, коли немає потреби використовувати спеціальне 

обладнання. Рідко вона може проводитись вдома у підекспертного, якщо за 

станом здоров'я особа не може з'явитися для обстеження. Таку експертизу, 

щоб уникнути можливих звинувачень експерта в неправильних чи 

незаконних діях, доцільно проводити в присутності представника судово-

слідчих органів. Взагалі при проведенні експертизи має право бути 

присутнім представник органу дізнання, слідства чи суду, за винятком 

випадків обстеження осіб іншої статі, пов'язаних з оголенням тіла.  

      Підставою для проведення обстеження є подання працівників ОВС, а 

для проведення експертизи - постанова слідчого чи ухвала суду. В цих 

документах повинні бути викладені попередні дані про обставини справи, а 

також поставлені конкретні питання, на які очікується відповідь експерта. 
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2. ЕКСПЕРТИЗА СТУПЕНЯ ТЯЖКОСТІ ТІЛЕСНИХ УШКОДЖЕНЬ. 

 

     Будь-який замах на життя і здоров'я громадян підлягає покаранню.  

     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. 101 (тяжкі), ст. 102 

(середньої тяжкості) і ст. 106 (легкі тілесні ушкодження).  

     Визначаючи ступінь тяжкості тілесних ушкоджень, експерт не має права 

зазначати у висновках свого акту статтю КК, яка передбачає тяжкість 

покарання, оскільки юридична кваліфікація дії, передбаченої законом, 

проводиться органами розслідування чи суду з урахуванням інших 

об'єктивних і суб'єктивних факторів.  

     Тяжкі тілесні ушкодження. Виходячи із положень ст. 101 КК України, 

ознаками тяжкого тілесного ушкодження є:  

          - небезпека для життя;  

          - втрата якого-небудь органа або втрата органом його функцій;  

          - розлад здоров'я, поєднаний зі стійкою втратою працездатності не 

менше ніж на одну третину;  

          - душевна хвороба;  

          - переривання вагітності;  

          - невиправне знівічення обличчя. 
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     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.  

     Відповідно до Правил небезпечними для життя є:  

     1. Проникаючі поранення черепа, у тому числі й без ушкоджень мозку.  

     2. Відкриті та закриті переломи кісток склепіння й основи черепа, за 

винятком переломів кісток скелета обличчя та ізольованої тріщини тільки 

зовнішньої пластинки склепіння черепа.  

     3. Забій головного мозку тяжкого ступеня, як зі здавленням, так і без 

здавлення його; забій головного мозку середньої тяжкості за наявності 

симптомів ураження стовбурної ділянки.  

     4. Епідуральний, субдуральний і субарахноїдальний внутрішньочерепні 

крововиливи за наявності загрозливих для життя явищ - коли для ліквідації 

крововиливу необхідне і проводиться хірургічне втручання чи масивне 

терапевтичне лікування.  

     5. Проникаючі поранення хребта, в тому числі й без ушкодження 

спинного мозку та його оболонок.  

     6. Переломо-вивихи і переломи тіл чи обох дужок шийних хребців, а 

також односторонні переломи дужок І і ІІ шийних хребців, а також переломи 

зубовидного відростка ІІ шийного хребця, в тому числі без порушення 

функцій спинного мозку.  

     7. Вивихи шийних хребців і їх підвивихи за наявності загрозливих для 

життя явищ.  

     8. Закриті ушкодження спинного мозку в шийному відділі.  
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     9. Перелом чи переломо-вивих одного або кількох грудних чи 

поперекових хребців із порушенням функції спинного мозку або з наявністю 

клінічно встановленого шоку тяжкого ступеня.  

     10. Закриті ушкодження грудних, поперекових і крижових сегментів 

спинного мозку, які супроводжуються тяжким спінальним шоком чи 

порушенням функції тазових органів.  

     11. Проникаючі поранення глотки, гортані, трахеї, головних бронхів, 

стравоходу.  

     12. Закриті переломи хрящів гортані і трахеї з розривом слизової 

оболонки, які супроводжуються шоком тяжкого ступеня або розладом 

дихання чи іншими загрозливими для життя явищами.  

     13. Поранення грудної клітки, які проникають у плевральну порожнину, 

порожнину перикарду чи клітковину середостіння, в тому числі й без 

ушкодження внутрішніх органів.  

     14. Поранення живота, які проникають у черевну порожнину, в тому числі 

й без ушкодження внутрішніх органів; відкриті поранення органів 

заочеревного простору (нирок, наднирників, підшлункової залози та ін.), 

проникаючі поранення сечового міхура, верхнього і середнього відділів 

прямої кишки, матки, яєчників, передміхурової залози, перетинкової частини 

уретри.  

     15. Закриті ушкодження органів грудної і черевної порожнини, 

порожнини тазу, а також органів заочеревного простору при наявності 

загрозливих для життя явищ.  

     16. Відкриті переломи діафізів довгих трубчастих кісток - плечової, 

стегнової, великогомілкової. Ступінь тяжкості відкритих переломів 

променевої, ліктьової, малогомілкової кісток, закритих переломів названих 

кісток, відкритих і закритих ушкоджень крупних суглобів встановлюється 

залежно від викликаної ними небезпеки для життя або за ознакою стійкої 

втрати працездатності чи тривалого розладу здоров'я.  
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     17. Переломи кісток таза, які супроводжуються шоком тяжкого ступеня чи 

масивною крововтратою або розривом перетинчастої частини уретри.  

     18. Ушкодження великих кровоносних судин: аорти, сонної, 

підключичної, пахової, плечової, підклубової, стегнової, підколінної артерій 

чи супроводжуючих їх вен. Ушкодження інших периферічних судин (голови, 

обличчя, шиї, передпліччя, кисті, гомілки, стопи) кваліфікуються залежно від 

викликаної ними конкретної небезпеки для життя (масивної крововтрати, 

шоку та ін.).  

     19. Ушкодження, які потягли за собою шок тяжкого ступеня, масивну 

крововтрату, кому, гостру ниркову чи печінкову недостатність, клінічно 

викликану жирову чи газову емболію.  

     20. Термічні опіки ІІІ-ІV ступеня з площею ураження понад 15 % поверхні 

тіла, ІІІ ступеня - понад 20 %, ІІ ступеня - понад 30 %; а також опіки меншої 

площі, які супроводжуються шоком тяжкого ступеня; опіки дихальних 

шляхів, тепловий і сонячний удари за наявності загрозливих для життя явищ.  

     21. Отруєння речовинами будь-якого походження з переважанням як 

місцевої, так і загальної дії за наявності загрозливих для життя явищ.  

     22. Усі види механічної асфіксії, які супроводжуються вираженим 

комплексом загрожуючих життю явищ (розладом функції ЦНС, серцево-

судинної і дихальної систем), якщо це встановлено об'єктивними даними.  

     23. Ушкодження від дії низької температури, променеві ушкодження та 

такі, що були отримані в умовах баротравми - все за наявності загрозливих 

для життя явищ.  

     Втрата якого-небудь органа чи втрата органом його функції.  

     Утрата зору - повна стійка сліпота на обидва ока чи такий стан, коли є 

зниження зору до підрахунку пальців на відстані двох метрів і менше 

(гострота зору на обидва ока 0,04 і нижче).  

     Втрата зору на одне око тягне стійку втрату працездатності більш як на 

1/3 (на 35 %) і за цією ознакою відноситься до тяжких тілесних ушкоджень.  
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     Ушкодження сліпого ока, яке призвело до його вилучення, оцінюється 

залежно від тривалості розладу здоров'я.  

     Втрата слуху - повна стійка глухота на обидва вуха чи такий необоротний 

стан, коли потерпілий не чує розмовної мови на відстані 3-5 см від вушної 

раковини.  

     Утрата слуху на одне вухо тягне за собою стійку втрату працездатності 

менше ніж на 1/3 (на 15 %) і за цією ознакою відноситься до ушкоджень 

середнього ступеня тяжкості.  

     Втрата язика (мовлення) - втрата здатності висловлювати свої думки 

членороздільними звуками, зрозумілими для оточуючих. Вона може 

наступити в результаті контузії, яка потягла за собою повну німоту і т. ін. 

Заїкання не слід розуміти як втрату мовлення.  

     Втрата руки чи ноги - це анатомічна втрата руки чи ноги або втрата ними 

функцій (параліч або інший стан, який виключає їхню діяльність).  

     Під анатомічною втратою руки чи ноги слід розуміти як відокремлення від 

тулуба всієї руки чи ноги, так і їхню ампутацію на рівні не нижче ліктьового 

чи колінного суглобів. Усі інші випадки повинні розглядатися як втрата 

частини кінцівки і оцінюватися за ознакою стійкої втрати працездатності.  

     Втрата репродуктивної здатності - втрата здатності до злягання, 

запліднення, зачаття і народження дітей. Втрата репродуктивної здатності 

прирівнюється до втрати органа.  

     При ушкодженні якого-небудь органа чи його частини, функція якого була 

втрачена раніше (до травми), ступінь тяжкості ушкодження встановлюється 

за ознакою фактично викликаної тривалості розладу здоров'я.  

     Розлад здоров'я, поєднаний зі стійкою втратою працездатності не менше 

ніж на одну третину (не менше 33 %).  

     Необхідність визначення процента втрати працездатності виникає, як 

правило, в цивільному процесі при визначенні розмірів цивільного позову, 

який з'являється у зв'язку з заподіяним каліцтвом.  
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     Каліцтво і, як наслідок, інвалідність, можуть виникнути у зв'язку з 

травмою, отриманою в результаті нещасного випадку на виробництві чи в 

іншому місці під час виконання службових обов'язків. У таких випадках і 

виникає необхідність у встановленні втрати працездатності, яка визначається 

МСЕК (медико-соціальними експертними комісіями). Але при визначенні 

розмірів позову суд інколи вимагає встановлення не тільки групи 

інвалідності, а, головним чином, процента втрати працездатності, як 

загальної, так і професійної, що визначається судово-медичною експертизою 

(комісійна).  

     Загальна працездатність - здатність до некваліфікованої праці та 

самообслуговування. Некваліфікована праця - суспільнокорисна праця, яка 

не потребує спеціального навчання. Самообслуговування - задоволення 

людиною своїх побутових потреб (одягання, умивання, приготування їжі і т. 

ін.).  

     Розмір стійкої втрати працездатності при ушкодженнях встановлюються 

після визначеного наслідку на підставі об'єктивних даних з урахуванням 

документів, якими керуються у своїй роботі МСЕК.  

     У дітей стійка втрата загальної працездатності визначається, виходячи із 

загальних положень, тобто за тими ж самими правилами, що і в дорослих.  

     У інвалідів стійка втрата працездатності встановлюється як у практично 

здорових людей, незалежно від інвалідності та її групи.  

     Душевна хвороба. Під душевною хворобою належить розуміти психічне 

захворювання. Сюди не відносяться пов'язані з ушкодженням реактивні 

стани (психози, неврози). Ушкодження кваліфікується як тяжке тоді, коли 

воно потягло за собою психічне захворювання незалежно від часу його 

протікання і ступеня виліковності. Ступінь тяжкості ушкодження, що 

викликало реактивний стан нервової системи, визначається за ознакою 

тривалості розладу здоров'я.  

     Діагноз психічного захворювання і причинно-наслідковий зв'язок між 

ушкодженням і психічним захворюванням, що розвинулось, встановлюється 
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судово-психіатричною експертизою. Ступінь тяжкості такого тілесного 

ушкодження визначається судово-медичним експертом з урахуванням 

висновків цієї експертизи.  

     Переривання вагітності. Ушкодження кваліфікується як тяжке незалежно 

від строку вагітності, якщо переривання її є наслідком заподіяних 

ушкоджень. Експертиза проводиться комісійно, з участю спеціаліста 

акушера-гінеколога. Комісія повинна встановити: а) наявність і характер 

травми; б) факт переривання вагітності; в) прямий причинний зв'язок між 

травмою і перериванням вагітності (необхідно виключити можливість 

викидня в результаті індивідуальних особливостей і хворобливого стану 

організму, вживання будь-яких лікарських речовин, втручання в порожнину 

матки).  

     Для встановлення зв'язку переривання вагітності з травмою судово-

медичний експерт повинен зібрати анамнез зі слів жінки, оглянути її, а потім 

надіслати вимогу на оригінали медичних документів із жіночої консультації, 

лікувальних і пологових закладів, куди вона зверталась до нинішньої 

вагітності та під час вагітності, до і після травми.  

     Причиною мимовільного переривання вагітності може бути недорозвиток 

матки, запалювальні захворювання матки і придатків, звичний викидень (як 

наслідок попередніх багаторазових абортів, перенесених у період вагітності 

інфекційних, ендокринних захворювань, резус-конфлікту, токсикоплазмозу).  

     Переривання вагітності в першу її половину у здорової жінки від травми 

практично неможливе (особливо до 10-тижневого строку, коли матка 

міститься в порожнині таза і надійно захищена від зовнішніх механічних 

впливів). Більш імовірна можливість переривання вагітності від значної 

травми у другій половині вагітності, коли від здавлення живота, сильного 

удару в живіт чи в ділянку статевих органів, від різкого падіння на сідниці 

можливий розрив навколоплідного міхура чи відшарування плаценти з 

наступним достроковим перериванням вагітності. Якщо розрив 

навколоплідного міхура чи відшарування плаценти з відходженням 
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навколоплідних вод чи з маточною кровотечею виникли одразу ж чи 

незадовго після травми у жінки з необтяженим акушерським анамнезом 

(здорової жінки), експерт має підстави для встановлення прямого зв'язку між 

травмою і перериванням вагітності.  

     Але слід мати на увазі, що переривання вагітності частіше відбувається не 

в результаті травми, а в результаті перенесених захворювань чи 

індивідуальних особливостей організму вагітної. До індивідуальних 

особливостей організму, які можуть сприяти перериванню вагітності, слід 

віднести: недорозвиток матки, багаторазові аборти в минулому, запалювальні 

захворювання матки і придатків, резус-несумісність крові матері і плода, 

неправильне положення матки, токсикози вагітності.  

     До захворювань, які можуть призвести до переривання вагітності, 

відносяться перш за все гострі і хронічні інфекційні захворювання жінки 

(грип, тиф, скарлатина, бруцельоз), токсоплазмоз, малярія, сифіліс, хвороба 

Боткіна, туберкульоз, хронічний неврит та ін.).  

     До переривання вагітності можуть призводити хронічні інтоксикації, 

захворювання ендокринної системи (зоб, діабет), серцево-судинні 

захворювання (гіпертонічна хвороба, органічні захворювання серця), 

захворювання крові (лейкози), пухлини матки і придатків, кісти.  

     Невиправне знівечення обличчя. Для кваліфікації ушкодження як тяжкого 

за даною ознакою необхідно встановити три моменти: 1) ушкодження 

повинно розміщуватися на обличчі чи у верхніх відділах передньо-бокових 

поверхонь шиї; 2) бути невиправним; 3) знівечувати обличчя.  

     Перші два питання вирішуються судово-медичним експертом, третє - 

судово-слідчими органами (судом, інколи - слідчим).  

     При проведенні експертизи експерт повинен не тільки встановити 

характер і ступінь тяжкості самого ушкодження за загальними критеріями 

(розлад здоров'я, стійка втрата працездатності), але і вказати на виправність 

чи невиправність його.  
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     Під виправністю розуміється значне зменшення вираженості патологічних 

змін (рубця, деформацій, порушень міміки тощо) з часом чи під дією 

нехірургічних засобів (впливом терапевтичних процедур). При необхідності 

застосування операційного втручання (проведення косметичної операції) для 

ліквідації наслідків ушкоджень обличчя ушкодження вважається 

невиправним.  

     Якщо залишкові явища травми обличчя є невиправними, і слідчим чи 

судом вони визнані як такі, що знівечують обличчя, то ушкодження 

оцінюється експертом як тяжке.  

     Способи заподіяння тяжкого тілесного ушкодження. Мучення (муки) - це 

навмисне заподіяння страждань шляхом тривалого позбавлення людини їжі, 

пиття чи тепла або поміщення чи залишення жертви у шкідливих для 

здоров'я умовах та інші подібні дії.  

     Катування (мордування) - це навмисні дії, що пов'язані із заподіянням 

багаторазового, тривалого й особливого болю: щипання, шмагання, 

нанесення великої кількості ушкоджень тупими і гострими предметами, 

припалювання тіла розпеченими предметами чи обварювання гарячою 

рідиною, введення в піднігтьові ложа гострих предметів і т. ін.  

     Судово-медичний експерт не вирішує питання про виникнення 

ушкодження в результаті мучень чи катувань, тому що це не входить до його 

компетенції, але він повинен встановити: а) наявність, характер, локалізацію, 

кількість ушкоджень; б) різницю в давності нанесення ушкоджень (одно-

часність чи різночасність); в) знаряддя, якими заподіяні ушкодження, 

механізм їх дії, а також ступінь тяжкості ушкоджень. При наявності даних 

необхідно зазначити, що нанесення конкретних ушкоджень пов'язане із 

заподіянням багаторазового, тривалого чи особливого болю.  

     Середнього ступеня тяжкості тілесні ушкодження. Це ушкодження, які не 

є небезпечними для життя і не заподіяли наслідків, передбачених ст. 101 КК 

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

працездатності менше ніж на одну третину.  
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     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 

такунеоборотну 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 швидкоминущими наслідками, які 

продовжувалися не більш як шість днів. 

 

 

 

ВИСНОВКИ З 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 
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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. 101 (тяжкі), ст. 102 

(середньої тяжкості) і ст. 106 (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 
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її здоров'я. Розрізняють такі види обману: симуляція хвороби, агравація, 

дисимуляція, штучні хвороби і калічення членів.  

     Симуляція хвороб. Симуляція - це показ, видання неіснуючої хвороби. 

Симулянти - це здорові люди, які без шкоди для організму різними 

способами і прийомами прагнуть відтворити хворобу, її суб'єктивні і 

об'єктивні симптоми чи частину і тих, і інших.  

     Природно, що навіть найдосвідченіший симулянт не може відтворити 

хворобу в цілому. Найчастіше симулюються:  

     1. Підвищення температури - непомітне постукування нігтем пальця по 

кінчику термометра, натирання пахви перцем, сіллю, часником, бодягою.  

     2. Відтворення блювоти прийомом блювотних речовин чи подразненням 

м'якого піднебіння, інколи напругою психіки.  

     3. Кровотеча - до виділень додають свою кров з попередньо нанесених 

малопомітних ушкоджень чи кров тварини, іноді який-небудь фарбник.  

     4. Патологічні властивості сечі - додають у сечу кров, цукор, курячий 

білок, інколи замість своєї сечі на аналіз здають сечу хворого.  

     5. Жовтуха - прийомом акрихіну.  

     6. Захворювання серця - для підвищення артеріального тиску, викликання 

прискореного серцебиття п'ють міцний чай, каву, приймають кофеїн, 

ефедрин, випалюють 2-3 пачки цигарок за день.  

     7. Захворювання легенів - туберкульоз (додають у мокроту кров із десни, 

замінюють мокроту мокротою туберкульозного хворого); гостре запалення 

легенів - вдихають речовини, які подразнюють дихальні шляхи.  

     Ознаки викриття симулянтів:  

     1. Нестабільний анамнез захворювання - при повторних бесідах лікаря з 

пацієнтом останній вказує різний час появи ознак хвороби, різні причини її 

розвитку; скарги його часто стереотипні чи невизначені.  

     2. При лікарському обстеженні - відсутність важливих, важко 

відтворюваних ознак хвороби, суперечності між скаргами і об'єктивними 

ознаками, "неправильне протікання хвороби".  
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     3. Симулянт прагне здаватися більш тяжкохворим, ніж це буває при 

дійсній, відтворюваній ним хворобі. У цій ситуації дуже доречна приказка: 

"Симулянт гірше бачить, ніж сліпий, гірше чує, ніж глухий, кульгає 

сильніше, ніж кривий".  

     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 - можуть бути механічного походження (розчісування, тертя 

шкіри), хімічного (примочки розчинів кислот, лугів, гасу, соку дурману, 

махорки), термічного (опіки сонячними променями чи штучними джерелами 

тепла).  

     2. Виразки - прибинтовування до шкіри вареної картоплі, мокрого пічного 

попелу, обливання шкіри кислотою і лугами, втирання отруйних рослин - 

лютику, тютюну.  

     3. Абсцеси і флегмони - уведення під шкіру інфекції (прошивання тканин 

ниткою, яка промочена слиною, зубним нальотом, калом) або хімічних 

речовин (солі, мила, гасу, скипидару, кислот, лугів).  
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     4. Набряки - перетягування кінцівок бинтом чи тривале постукування 

тупим предметом.  

     5. Пухлини - уведення під шкіру відносно нешкідливих речовин, але які 

практично не розсмоктуються (парафін, стеарин, вазелін).  

     6. Випадання прямої кишки - шляхом уведення в неї мішечка з сухим 

горохом, який набухає і мішечок за тасьму із силою висмикують, витягуючи 

за собою слизову оболонку.  

     7. Грижі - пальцевим розширенням пахового кільця з наступним сильним 

натужуванням, кашлем, підняттям важкого тягаря.  

     8. Хвороби очей (кон'юнктивіти, кератити, панофтальміти) - викликаються 

механічними (натирання очей рукою, тканиною, уведення в щілину ока пилу, 

піску, дрібно наструганого волосся), хімічними (уведеннями солі, кислот, 

лугів), променевими (довгий час дивитися на сонце, полум'я вольтової дуги), 

токсично-алергічними (уведенням в щілину ока квіткового пилку тощо) 

засобами.  

     9. Хвороби органу слуху - уведення в зовнішній слуховий отвір 

посторонніх тіл (дріт, цвях, голка) чи проколюванням барабанної перетинки.  

     10. Терапевтичні захворювання - тяжкий розлитий бронхіт (вдихання 

цукрової пудри), гостра діарея (прийом послабляючих речовин чи мила).  

     11. Венеричні захворювання - виразка статевого члена (припікання 

статевого члена цигаркою, яка горить, розжареною монетою), що видається 

за первинний сифіліс; гонорейний уретрит (уведення в сечовидільний канал 

кусочків мила).  

     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.  
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     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 З 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.  
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     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. 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.  

 

     Експертиза статевої зрілості.  

     Ст. 120 КК України говорить: "Статеві зносини з особою, яка не досягла 

статевої зрілості, караються позбавленням волі на строк до 8 років". 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.  
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     У чоловіків настання статевої зрілості пов'язане зі здатністю до статевих 

зносин і до запліднення.  

     При визначенні досягнення (чи недосягнення) статевої зрілості у підлітків 

чоловічої статі відзначають достатність загального фізичного розвитку, стан 

зовнішніх статевих органів, наявність функціонування статевих залоз. 

Уточнюють анамнестичні дані: хвороби і травми ЦНС, статевих органів, 

органів внутрішньої секреції, виснажливих і інфекційних захворювань, час 

появи полюцій і їх характер, заняття онанізмом, початок і характер статевого 

життя, шкідливі звички (алкоголь, куріння). При об'єктивному обстеженні 

звертають увагу на оволосіння на обличчі, тембр голосу, оглядають зуби, 

міряють зріст, окружність грудної клітки, досліджують статевий член, 

мошонку, яєчки, передміхурову залозу, сім'яні міхурці. У ряді випадків 

необхідно використовувати додаткові дослідження. Про досягнення статевої 

зрілості у чоловіків можна судити на основі аналізу сукупності даних 

загального розвитку, вираженості вторинних статевих ознак, ступеня 

розвитку зовнішніх і внутрішніх статевих органів.  

     Статева зрілість жінок полягає в остаточному сформуванні їхнього 

організму до виконання функції материнства. Це здатність до статевих 

злягань, зачаття, виношування плода, нормального дітородіння, 

вигодовування.  

     Приводом для встановлення статевої зрілості є зґвалтування, порушення 

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

малолітніми.  

     При експертизі з приводу статевої зрілості жінок необхідно враховувати 

сукупність таких ознак готовності організму до виконання функції 

материнства: загальний розвиток організму; здатність до статевого акту; 

здатність до зачаття; здатність до виношування плода; здатність до 

розродження; здатність до вигодовування.  
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     Кожна з цих ознак окремо не є вирішальною, тільки сукупність їх дає 

можливість судово-медичному експерту правильно відповісти на питання 

про статеву зрілість.  

     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.  

     Загальний розвиток організму визначається за такими антропометричними 

показниками: зріст стоячи - не менше як 150 см, сидячи - 80 см, окружність 

грудної клітини в спокійному стані - 78-80 см, при видиху - 73-76 см, 

окружність плеча в середній третині - 30-31 см, окружність гомілки - 40-41 

см, окружність голови - 55 см, ширина плеч - 40-42 см, маса тіла - 45-50 кг.  

     Здатність до злягання можлива при правильному і достатньому розвиткові 

зовнішніх статевих органів і особливо піхви, яка допускає введення в неї 

статевого члена дорослого чоловіка.  

     Здатність до зачаття виникає після появи овуляції, а її пов'язують з 

настанням правильного циклу менструацій. Строки появи менструацій 

досить різноманітні і залежать від соціально-побутових умов, харчування, 

клімату, національних та індивідуальних особливостей. Як правило, 

менструації з'являються в період від 10 до 15 років.  

     Здатність до виношування плода залежить від розвитку внутрішніх 

статевих органів і зумовлена правильною будовою матки та її величиною. У 

нормі при досягненні статевої зрілості тіло матки становить 2/3 її загальної 

довжини, а шийка - 1/3, причому форма шийки матки циліндрична.  
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     Здатність до дітородіння визначається розмірами матки і таза. Таз повинен 

бути містким і правильно сформованим. Мінімальні розміри таза: відстань 

між вертелами - 29 см, гребенями - 26 см, остями - 23 см, зовнішня кон'югата 

- 18 см.  

 

     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 
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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.  

     Фізична дівочість характеризується наявністю неушкодженої дівочої 

пліви. Встановлення дівочості і ознак статевих зносин має значення при 

експертизі спірних статевих станів, при розслідуванні більшості статевих 

злочинів, а також злочинів проти людської гідності (образа, наклеп). Дівоча 

пліва являє собою складку слизової оболонки піхви, в яку входять 

сполучнотканинні і м'язові волокна, судини і нерви. У ній розрізняють 

основу і вільний край, звернений у просвіт піхви, який утворює отвір пліви. 

Форми дівочої пліви дуже різноманітні; існують варіанти її трьох 

характерних особливостей - обриси поверхні, нерівності вільного краю, 

кількість отворів.  

     Переважання тієї чи іншої ознаки і зумовлює відповідну термінологію. 

Дівочі пліви бувають: кільцевидні (найчастіше), півмісячні, кілеподібні, 

перегороджені, решітчасті, зарощені (дуже рідко), валикоподібні - практично 

відсутні.  

     Порушення анатомічної цілості дівочої пліви (дефлорація) може бути у 

вигляді розривів і надривів. Ці ушкодження виникають, як правило, 

внаслідок тиснення і розтягування при введенні головки статевого члену в 

отвір пліви, при скоєнні розпусних дій, інколи при травмах у ділянці 

статевих органів. Розриви при статевих зносинах можуть виникати на різних 

ділянках пліви, але найчастіше в її нижньому сегменті.  

     При розриві дівочої пліви спостерігається кровотеча, синці і набряк країв. 

Тривалість загоювання розриву залежить від форми і характеру дівочої пліви 

та індивідуальних особливостей організму. У середньому в перші 2-3 дні краї 

розриву кровоточать, вкриті зсідками крові, з країв розриву слизова оболонка 
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почервоніла і припухла. На 3-5 день набряк зменшується, краї розривів 

покриваються білуватим нальотом. До 5-8 дня запалення значно 

зменшується, і краї розривів покриваються грануляційною тканиною. 

Розриви дівочої пліви на 12-20 день зарубцьовуються і не мають слідів 

запалення. Після її загоювання встановити давність порушення пліви 

неможливо.  

     Хоча цілість дівочої пліви є основною ознакою статевої недоторканості, 

порушення її - не абсолютно безперечна ознака минулого статевого акту, 

оскільки не можна виключити ушкодження її пальцями, при необережних 

медичних маніпуляціях та за інших обставин. Слід мати на увазі, що і при 

скоєному повному статевому акті дефлорації може не бути через особливості 

будови пліви. Не відбувається порушення цілості пліви також при статевому 

акті, який проходив у переддвір'ї піхви.  

     Доказом скоєного статевого акту є наявність у піхві сперми, яку необхідно 

вилучити і надіслати на лабораторне дослідження для встановлення групової 

належності. Після статевого акту сперматозоїди зберігаються у піхві 

протягом 3-5 днів.  

 

     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.  

     Неможливість злягання у жінок зустрічається при дефектах статевих 

органів (коротка, звужена, зарощена піхва, пухлини), а також як наслідок 

вагінізму - рефлекторного тонічного спазму м'язів піхви і тазового дна. 

Неможливість до зачаття може бути пов'язана з віком, зумовлена 

гінекологічними захворюваннями (ендометрити, пухлини матки і т. ін.), 
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гормональними змінами, хронічними інфекціями, інтоксикаціями, 

променевими впливами.  

     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.  

     Неможливість до статевих зносин у чоловіків може бути зумовлена 

анатомічними вадами зовнішніх статевих органів, тяжкими і виснажливими 

захворюванням (цукровий діабет, рак), травмами і захворюваннями ЦНС, 

залоз внутрішньої секреції.  

     Неможливість до запліднення може бути зумовлена відсутністю 

сперматозоїдів чи їхньою нежиттєздатністю. До чинників, які виключають 

запліднення, належать вади розвитку яєчок, їхня відсутність, різного роду 

захворювання, отруєння, дія рентгенівських променів, радіоактивних 

випромінювань, утворення рубців у придатках яєчок і сім'явиносних 

протоках.  

 

     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. Усі зовнішні способи, які 

застосовуються для переривання вагітності, можна поєднати в три основні 

групи: 1) зовнішній вплив на організм, 2) введення в порожнину матки 

сторонніх предметів, 3) введення в порожнину матки різних рідин. Із 
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загальних зовнішніх впливів на організм слід відзначити тривалу тряску їзду, 

вібраційні навантаження, піднімання тягарів, зовнішнє і комбіноване 

здавлення вагітної матки руками, тривалі гарячі ванни і душ, гірчичники та 

ін.  

     Як сторонні предмети в порожнину матки вводять катетери, бужі, 

в'язальні спиці, дерев'яні палички, олівці та ін.  

     Для введення рідин у порожнину матки використовують інструменти, 

найчастіше спринцівки. Використовують воду, розчини сулеми, карболової 

кислоти, спирту, йоду, мильну воду та ін.  

     Для переривання вагітності використовують різні лікарські препарати або 

отрути, які застосовуються у великих дозах і справляють токсичну дію як на 

плід, так і на організм жінки. Для цього застосовують хінін, препарати 

спориньї, ртуті, миш'яку, настій олеандра, пілокарпін, пахікарпін, скипидар, 

касторове масло, гормональні препарати (пітуїтрин, фолікулін, синестрол).  

     Нерідко кримінальний аборт залишає після себе різні наслідки, а деколи 

призводить до смерті жінки. Такими наслідками можуть бути: отруєння, 

перфорація матки, зовнішня і внутрішня кровотеча, повітряна емболія, 

сепсис, шок, гостра ниркова недостатність.  

     Розпізнавання кримінального аборту завжди викликає значні труднощі, 

оскільки слідів впливу виявлено може не бути, і штучний аборт може бути 

прийнятий за мимовільний.  

     Установити факт вагітності, яка мала місце, можна за гормональними 

ознаками протягом 5-8 днів після її переривання і за змінами обміну речовин 

в організмі (ліпідного і білкового) протягом 40 днів після переривання 

вагітності. Велику допомогу надають медичні документи із жіночих 

консультацій, гінекологічних відділень лікарень.  

     Доказом проведеного аборту можуть бути плями крові на білизні, одязі, 

постелі та інших предметах. Особливе значення мають знайдені у виділеннях 

із матки частинки плідного яйця, інволюція матки, зміни молочних залоз і 

їхнього секрету, гістологічні дослідження.  
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     Спосіб штучного переривання вагітності інколи можна визначити при 

гінекологічному обстеженні за механічними ушкодженнями шийки матки, 

піхви, інколи за опіками і кольором слизової оболонки піхви від приймання 

різних речовин.  

     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 З 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 згвалтування.  

     Згвалтування, згідно з визначенням ст. 117 КК України - це статевий акт із 

застосуванням фізичної сили, погрози чи з використанням безпорадного 

стану жінки (потерпілої).  

     Судово-медична експертиза може встановити факт згвалтування тільки у 

випадках, коли статевий акт відбувався із застосуванням фізичного насилля, 
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а також інколи з використанням безпорадного стану. В інших випадках 

згвалтування може бути встановлений тільки факт минулого статевого акту.  

     При вивченні обставин згвалтування необхідно детально проаналізувати 

умови, які сприяли скоєнню насильницького статевого акту: безлюдна 

місцевість, неочікуваність нападу, розгубленість, втома, біль, страх, фізична 

слабкість, а також стан безпорадності жінки, застосування наркотиків тощо, 

і, нарешті, наявність погрози.  

     Згвалтування із застосуванням безпорадного стану може відбутися, 

наприклад, при фізичній слабкості жінки, внаслідок хвороб, при 

непритомності, шоковому стані, припадку, при наявності якого-небудь 

каліцтва, психічній хворобі, стані штучно викликаного сну, алкогольному 

сп'янінні тощо.  

     Однією із важливих умов експертизи у випадках згвалтування 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 згвалтування 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.  

     Статевий акт - це фізіологічний акт, спрямований на продовження роду і 

який полягає у введенні статевого члена у піхву.  

     М. Г. Шалаєв під статевим актом розуміє задоволення чи намагання 

задоволення статевого потягу шляхом введення статевого члена не тільки у 

піхву, але і в її переддвір'я і навіть у тому випадку, якщо воно не 

супроводжувалось дефлорацією і викиданням сперми.  
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     Які ж ознаки статевого акту?  

     1. Якщо жінка не жила раніше статевим життям - це розриви дівочої пліви, 

при дослідженні якої експерт повинен описати її особливості, інколи 

зустрічаються нариви і розриви стінок піхви, розрив промежини.  

     За стадіями загоювання розривів установлюється і давність статевого акту.  

     2. Важливим доказом статевого акту, крім розривів, є також виявлення 

слідів сперми на шкірі навколо зовнішніх статевих органів і в піхві, що у 

свіжих випадках можливо. Це є основним доказом статевого акту у жінок, які 

раніше жили статевим життям.  

     Ознаки насилля виникають при чиненні опору. Це садна і синці (сліди від 

нігтів і пальців), які розміщуються, як правило, на внутрішній поверхні 

стегон, над колінами, в ділянці зовнішніх статевих органів, на передпліччі, 

обличчі, шиї, молочних залозах. Однак необхідно пам'ятати, що яких-небудь 

ушкоджень, характерних для згвалтування, немає.  

     Експертній оцінці піддаються і наслідки, які могли виникнути в результаті 

насильницького статевого акту. До них можна віднести фізичну і психічну 

травму, вагітність, зараження венеричними хворобами, самогубство.  

     При згвалтуванні важливо встановити, чи не витирала потерпіла (чи 

гвалтівник) після скоєння статевого акту статеві органи яким-небудь 

предметом, якщо це було, то необхідно такі предмети вилучити і надіслати 

на експертизу, оскільки на них може бути виявлена сперма.  

     На одязі потерпілої можуть бути виявлені сліди крові, сперми, волосся, які 

належать ґвалтівнику. Тому одяг ретельно оглядається і відразу ж 

надсилається на дослідження в лабораторію. Виявлене на ній волосся 

знімається, упаковується і надсилається на експертизу окремо.  

     Особу, яка підозрюється у скоєнні зґвалтування бажано якомога швидше 

після його скоєння притягнути до обстеження. Інколи обстеження 

обвинувачуваного підтверджують заяву потерпілої (виявлення конкретних 

ушкоджень у місцях, зазначених нею). Такі ушкодження інколи дозволяють 

упізнати ґвалтівника і є доказом опору, який йому чинився.  
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     Необхідно старанно досліджувати піднігтевий вміст ґвалтівника. У 

зіскобах із-під нігтів ґвалтівника при мікроскопічному дослідженні можуть 

бути виявлені волокна одягу, обривки волосся, сліди крові, які належать 

потерпілій.  

     Особливої уваги вимагає огляд статевих органів ґвалтівника. На статевому 

члені можуть бути виявлені ушкодження, заподіяні потерпілою при чиненні 

нею опору і при грубих спробах статевого акту - садна, подряпини, синці, 

надриви вуздечки, сліди укусів, в препуціальному мішку - волосся, яке 

належить потерпілій, на статевому члені - кров, елементи вмісту піхви, 

слина, кал (при спотворених формах статевого акту). Всі речові докази 

надсилаються на біологічне дослідження.  

     При огляді підозрюваного безпосередньо після події в сечівнику може 

бути виявлена сперма. Для цієї мети беруть мазки вмісту сечівника для 

мікроскопічного і бактеріологічного дослідження. Рекомендується брати 

відбитки зі статевого члена і з внутрішньої поверхні препуціального мішка 

(для виявлення сперматозоїдів, еритроцитів, клітин піхвового епітелію).  

     Сліди сперми можуть бути виявлені на білизні і верхньому одязі 

підозрюваного. При груповому зґвалтуванні на одязі можуть бути плями 

сперми із різними груповими властивостями. Це може підтвердити не тільки 

походження їх від різних осіб, але і послідовність скоєння ними статевих 

актів. Огляд, опис, вилучення одягу, білизни та інших предметів 

підозрюваного, надсилання їх на експертизу - обов'язок слідчого.  

     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 скоєння чоловіком чи жінкою розпусних дій щодо 

особи тієї чи іншої статі, яка не досягла повноліття.  



 

 

168 

     До розпусних дій належать непристойне доторкання руками до статевих 

органів, доторкання статевим членом до статевих органів чи тертя ним між 

стегнами, заняття онанізмом в присутності дівчинки чи оголення статевих 

органів, ознайомлення неповнолітнього з порнографічною літературою. 

Існують і інші форми розпусних дій, які у більшості випадків можуть бути 

встановлені лише слідчим шляхом.  

     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.  

 

      

 

Експертиза мужолозтва.  

     Мужолозтво - це статевий акт чоловіка з чоловіком, коли статевий член 

активного партнера вводиться в пряму кишку пасивного партнера.  

     Доказові можливості судово-медичної експертизи мужолозтва дуже 

обмежені. У активного партнера можна виявити сліди калу на статевому 

члені, інколи ушкодження самого члена. У пасивного партнера в ділянці 

заднього проходу можна виявити різні зміни: почервоніння, садна, розриви, 

лійкоподібне поглиблення, грубу складчастість чи зглаженість її. Однак 

тільки ці ознаки самі по собі не дають підстави для вирішення питання про 
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мужолозтво. Вирішальним доказом акту мужолозтва у пасивного партнера є 

сперма в ділянці заднього проходу і на слизовій оболонці прямої кишки, а 

також наявність венеричних захворювань - гонорейного проктиту, твердого 

шанкру, СНІДу. 

 

ВИСНОВКИ З 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 З ТЕМИ: 

 

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

експертизи, який становить понад 80 % усієї роботи експерта. Ст.76 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. 
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       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. У деяких 

випадках експертиза може бути проведена в лікарнях (якщо потерпілий 

перебуває на стаціонарному лікуванні), інколи - в кабінеті слідчого, 

приміщенні міліції, в місцях позбавлення волі, в залі судового засідання, 

тобто в тих випадках, коли немає потреби використовувати спеціальне 

обладнання. Рідко вона може проводитись вдома у підекспертного, якщо за 

станом здоров'я особа не може з'явитися для обстеження. Таку експертизу, 

щоб уникнути можливих звинувачень експерта в неправильних чи 

незаконних діях, доцільно проводити в присутності представника судово-

слідчих органів. Взагалі при проведенні експертизи має право бути 

присутнім представник органу дізнання, слідства чи суду, за винятком 

випадків обстеження осіб іншої статі, пов'язаних з оголенням тіла.  

      Підставою для проведення обстеження є подання працівників ОВС, а 

для проведення експертизи - постанова слідчого чи ухвала суду. В цих 

документах повинні бути викладені попередні дані про обставини справи, а 

також поставлені конкретні питання, на які очікується відповідь експерта. 

            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.  

             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. 

              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 
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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. 

 

 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ З ТЕМИ 

«СУДОВО-МЕДИЧНА ЕКСПЕРТИЗА ЖИВИХ ОСІБ» 

 

11. Поняття судово-медичної експертизи.  

12. Особливості проведення і документація.  

13. Визначення видів пошкоджень.  

14. Давності нанесення та ступеня їх тяжкості пошкоджень. 

15. Юридична класифікація тілесних ушкоджень за ступенем їх 

тяжкості відповідно до КК України.  

16. Критерії тяжкості тілесних ушкоджень відповідно до діючих правил 

судово-медичного визначення ступеня тяжкості тілесних 

ушкоджень.  

17. Експертиза зараження венеричними хворобами та СНІДом, 

експертиза віку, приводи для визначення віку.  

18. Особливості проведення експертизи статевих станів та злочинів.  

19. Судово-медична діагностика смерті від кримінального аборту та 

кримінальна відповідальність. 

 

 

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 
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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. 
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ТТЕЕММАА  №№  1166  

ПРЕДМЕТ І ЗАВДАННЯ СУДОВОЇ ПСИХІАТРІЇ. ПРАВОВІ ТА 

ОРГАНІЗАЦІЙНІ ОСНОВИ СУДОВО-ПСИХІАТРИЧНОЇ 

ЕКСПЕРТИЗИ  
 

 

(2 години) 
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5-6 
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основні форми……………………………………………………………….13-

29 

3. Питання осудності при судово-психіатричній експертизі обвинувачених. 

Обстеження засуджених…………………………………………………….30-

37 
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44 

Висновок………………………………………………………………………...45-

47 
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4. Іменем закону: http://www.imzak.org.ua/index.php/presentation/ 

5. Інтернет-адвокат: http://www.ia.org.ua/ 

6. Криминал єкспресс: http://www.crim.delovoy.com/ 
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МЕТА ЛЕКЦІЇ: 

Розкрити сутність і значення курсу «Судова психіатрія»; ознайомити 

курсантів, студентів, слухачів з судовою психіатрією як наукою, її 

предметом, об’єктом; розкрити організаційно – процесуальні основи судово – 

психіатричної експертизи та її особливості; виховувати професійно важливі 

та морально – вольові якості майбутнього працівника ОВС, впевненість. 

 

 

ВСТУП 

Судова психіатрія являє собою галузь психіатрії, що вивчає психічні 

хвороби у зв'язку з питаннями карного і цивільного процесу, які припускають 

настання специфічних правових наслідків (звільнення від кримінальної 

відповідальності, застосування примусових мір медичного характеру, 

визнання угоди недійсної та ін.). Ця галузь психіатрії називається «судовою», 

оскільки на підставі висновку судових психіатрів суд у рамках карного або 

цивільного судочинства приймає процесуальні рішення. 

http://www.imzak.org.ua/index.php/presentation/
http://www.ia.org.ua/
http://www.crim.delovoy.com/
http://gra.webzone.ru/ruslawyer/
http://www.law.edu.ru/magazine/magazine.%20aspmag
http://www.law.edu.ru/magazine/magazine.%20aspmag
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Бувають випадки, коли на психічну хворобу обвинувачуваний захворів 

після вчинення злочину. Тоді питання про осудність не постає. Перед експертом 

порушують питання про те, чи має дана особа якесь психічне захворювання і 

якщо так, то чи можна проводити з ним слідчі дії (допити, очні ставки тощо). 

Коли слідство у справі завершено, важливо визначити, чи може хворий за своїм 

психічним станом стати перед судом. У разі наявності психічного захворювання 

варто з'ясувати, яких заходів медичного характеру потребує даний хворий. 

На судово-психіатричну експертизу можуть направлятись засуджені, які 

мали психічне захворювання під час відбування покарання. У цих випадках 

судово-психіатрична експертиза повинна встановити, чи має даний засуджений 

яку-небудь психічну хворобу, чи може він за станом свого здоров'я 

продовжувати відбувати покарання в місцях позбавлення волі, чи він потребує 

яких-небудь заходів медичного характеру. 

Судово-психіатричній експертизі можуть бути піддані і свідки, і потерпілі, 

якщо у слідства або суду виникає сумнів у їхньому психічному здоров'ї. 

Експертиза призначається для встановлення здатності даної особи правильно 

сприймати подію, свідком якої вона була, запам'ятовувати й описувати те, що 

вона бачила і чула. 

У цивільному процесі може призначатися судово-психіатрична експертиза 

позивачів і відповідачів, а також осіб, стосовно яких виникає питання про 

дієздатність. 

 

 

І. МЕТА, ПРЕДМЕТ І ЗАВДАННЯ СУДОВОЇ ПСИХІАТРІЇ. 

ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ 

 

Судова психіатрія є частиною загальної медичної науки психіатрії, однак 

вона має самостійні завдання.  

Головна мета судової психіатрії полягає у вивченні психічних розладів у 

їх специфічному відношенні до певних питань кримінального та цивільного 

права і процесу. 
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Специфіка судової психіатрії зумовлена тим, що в своїй практичній, 

прикладній площині вона поєднана з юриспруденцією. Саме в процесі 

юридичної практики нерідко виникають питання, які викликають 

необхідність проведення дослідження психічного стану і здоров’я окремих 

підозрюваних, обвинувачених, засуджених, свідків, потерпілих, цивільних 

позивачів і відповідачів. 

Знання в галузі судової психіатрії потрібні юристам будь-якої 

спеціалізації та обов’язково здобуваються в усіх вищих навчальних закладах 

юридичного профілю. Слідчим, працівникам прокуратури, суддям та 

адвокатам, окрім професійного володіння необхідними правовими знаннями 

стане у пригоді вміння грамотно застосовувати знання і допомогу 

спеціалістів різних галузей, у т. ч. судових психіатрів-експертів.  

Кримінальні злочини, що вчиняються, а також цивільно-правові 

відносини і конфлікти, як правило, стосуються різних сторін і сфер життя. 

Знання психології поведінки і психічних особливостей окремих осіб 

допомагають у виявленні, розкритті і профілактиці злочинів. Завдяки таким 

знанням стає можливим встановлення формування злочинного умислу, 

мотивації, вибору способу і засобів вчинення злочину. Судовий психіатр не 

тільки встановлює діагноз психічної хвороби, якщо вона дійсно має місце, а й 

визначає ступінь ураження психічної сфери конкретної людини певними 

розладами, що особливо є важливим при визначенні осудності-неосудності, 

дієздатності-недієздатності. 

Таким чином, предметом судової психіатрії є психічні розлади, які 

мають правове значення у кримінальному та цивільному судочинстві. 

Основні завдання судової психіатрії: 

1) експертне обстеження (обстеження) і надання висновків (заключень) 

про осудність чи неосудність осіб, притягнених до кримінальної 

відповідальності і які викликають сумніви в їх психічному здоров’ї у слідства 

та суду, а також щодо психічного стану цих осіб під час проведення 

експертизи; 
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2)  попередження суспільно небезпечних дій психічно хворих, у т. ч. 

шляхом застосування заходів медичного впливу стосовно неосудних, 

обмежено осудних та осіб, які захворіли після вчинення злочину; 

3)  обстеження і надання експертних висновків (заключень) з питання 

про дієздатність осіб, які викликають сумніви в їх психічному здоров’ї у суду 

в цивільному процесі; 

4)  визначення психічного стану свідків і потерпілих при необхідності; 

5)  визначення психічного здоров’я осіб, у яких з’явились ознаки 

психічних розладів під час відбування покарання в місцях позбавлення волі, 

та подання висновків про заходи медичного характеру стосовно таких осіб; 

6)  в окремих випадках, при потребі, – надавати допомогу у визначенні 

слідчих дій, методики розслідування. 

Отже, судова психіатрія як самостійна наука вивчає психічні розлади, 

чим сприяє правосуддю. При вирішенні певних клінічних психіатричних 

питань щодо застосування правових норм у коло її вивчення потрапляють ті 

розлади психічної діяльності, встановлення яких у кримінальному чи 

цивільному судочинстві тягне за собою визначені діючим законодавством 

правові наслідки: звільнення від кримінальної відповідальності, застосування 

примусових і непримусових заходів медичного характеру (в разі 

підтвердження наявності психічних розладів тої чи іншої глибини) – в 

кримінальному процесі; визнання угоди недійсною – при аналогічних 

судово-психіатричних висновках у цивільному процесі.  

Оцінюючи психічний стан особи під час скоєння нею суспільно 

небезпечної дії чи стан позивача і відповідача в цивільному процесі, судово-

психіатричні експерти на вимогу слідчих органів і суду надають висновки 

клінічного психіатричного дослідження не тільки щодо характеру 

захворювання, тобто не тільки встановлюють діагноз, а й – і це найголовніше 

– визначають глибину і ступінь хворобливих психічних порушень, як 

впливало те чи інше психічне захворювання на здатність усвідомлювати свої 

дії та керувати ними, на можливість розсудливо і свідомо вести власні 
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справи. Саме такі експертні висновки дозволяють органам слідства і суду 

вирішувати кожну конкретну справу, захищати від небезпечних дій психічно 

аномальних осіб, з одного боку, права людини, а з іншого – інтереси 

суспільства. 

Ще з ХІХ ст. у судовій психіатрії відоме поняття ―презумпція психічного 

здоров’я‖, згідно з яким здоров’я розглядалось як правило, а психічна 

хвороба – як виняток, котрий необхідно визначити. Це поняття споріднене з 

юридичним – презумпцію невинності, що базується на первинній цінності 

людської особи, факт провини якої треба довести. Відповідно до своїх 

завдань психіатрія розробляє необхідні для практики принципи оцінки 

окремих психічних захворювань, психіатричні критерії, на основі яких 

даються висновки про неосудність або недієздатність, вибір тих чи інших 

заходів медичного характеру стосовно психічно хворих, що скоїли суспільно 

небезпечні дії. У безпосередньому зв’язку з цим вивчаються форми 

психічних розладів, особливості їх перебігу, які трапляються здебільшого у 

судово-психіатричній практиці і майже не спостерігаються у звичайній 

психіатричній клініці.  

Передусім це стосується так званих виняткових або виключних станів:  

патологічного сп’яніння, патологічних просонкових станів, 

патологічного афекту, реакції короткого замикання.  

Сюди ж відносяться і численні в судово-психіатричній практиці 

випадки: симуляції
1
, агравації

2
, реактивних станів

3
.  

Нині зростає значення судово-психіатричної експертизи і в цивільному 

процесі, коли вирішуються питання дієздатності-недієздатності, а також при 

розгляді пов’язаних з цими поняттями соціальних проблем у галузі трудового 

та сімейного права. 

                                                 
1 Симуляція (лат.) – удавання почуттів чи певного фізичного (психічного) стану; наприклад, 

симуляція психічної хвороби з метою уникнути кримінальної відповідальності. 
2
 Агравація (лат.) – перебільшення пацієнтом своєї хвороби. 

3
 Реактивний стан – психічний розлад, пов’язаний із перенесеною психічною травмою, що 

проявляється в розладах настрою, тузі, загальмованості. 
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Збільшення кількості осіб із невиразними клінічними формами 

психопатології спричиняє сьогодні обговорення в законодавчих органах 

багатьох країн питання про введення поняття ―обмеженої осудності‖, 

необхідність розробки відповідних клініко-експертних оціночних критеріїв 

такої осудності. В Україні обмежена осудність законодавчо визначена ст. 20 

Кримінального кодексу України (ККУ), який набув чинності 5 квітня 2001 р. 

Питання профілактики суспільно небезпечних дій психічно хворих є 

надзвичайно важливими в практиці психіатрії та захисту права.  

Опинившись після проходження примусового лікування без належної 

уваги, такі хворі можуть становити соціальну небезпеку. Проблема 

повторних суспільно небезпечних дій психічно хворих тісно пов’язана з 

розробкою й уточненням критеріїв для відміни примусового лікування, 

виписки хворих, що знаходилися в психіатричних лікарнях на загальних 

підставах, з організацією ретельного нагляду за виписаними хворими з боку 

психіатричних диспансерів та інших медичних установ і органів 

правопорядку за місцем проживання цих осіб.  

Ці питання зближують судову психіатрію з теорією і практикою 

позалікарняної допомоги та соціальної реабілітації психічно хворих. 

Практикою і потребами захисту прав особи, в т. ч. стосовно засуджених, 

що відбувають покарання, від судової психіатрії було відокремлено 

спеціальний розділ – пенітенціарну психіатрію, яка входить до складу 

загальної медичної служби пенітенціарної системи країни. Її метою є надання 

психіатричної допомоги засудженим у місцях позбавлення волі. До завдань 

пенітенціарної психіатрії входить виявлення з числа засуджених осіб із 

психічними розладами, що не виключають осудність і можливість 

подальшого відбування покарання, своєчасне надання їм психіатричної та 

наркологічної допомоги, здійснення відповідних реабілітаційних програм, 

виконання примусового лікування від алкогольної чи наркотичної 

залежності, яке було призначене судом. 
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Із того, як ставиться суспільство до психічно хворих, можна зробити 

висновки про рівень його розвитку, загальну і правову культуру. З появою 

держави і права характер оцінки та способи впливу на психічно хворих 

починають втілюватися в певні теорії і державно-правові акти, що, зрештою,  

 

Історію розвитку судової психіатрії в Україні прийнято поділяти на 

чотири етапи. 

Перший етап (1919–1929 pp.) – накопичення досвіду судово-

психіатричної експертної роботи, розробка нових форм експертизи і 

примусових заходів медичного характеру, становлення законодавчої та 

науково-технічної бази. 

Другий етап (1930–1950 pp.) – організація мережі судово-психіатричних 

закладів (відділень, експертних комісій) у системі органів охорони здоров’я, 

проведення наукових досліджень, підготовка наукових кадрів. 

Третій етап (1951–1991 pp.) – розширення діагностичних та експертних 

можливостей впровадження нової системи судово-психіатричних оціночних 

критеріїв стосовно всіх психічних хвороб. Початок практичного 

впровадження такого нового напрямку судово-психіатричної діяльності, як 

профілактика суспільно небезпечних дій психічно хворих.  

У практику запроваджено два види примусових заходів медичного 

характеру – лікування в психічних лікарнях загального типу і спеціального 

типу, що підпорядковувалися міністерству внутрішніх справ. З 1988 р. 

примусове лікування почало проводитись у лікарняних закладах трьох типів, 

які підпорядковувалися тільки органам охорони здоров’я: зі звичайним, 

посиленим і суворим спостереженням.  

На VІ конгресі Всесвітньої асоціації психіатрів у 1977 р. порушувалося 

питання про т. зв. ―каральну психіатрію‖, про використання в СРСР 

психіатрії з політичною метою й утисків прав людини. Відкрите визнання 

таких фактів почалося наприкінці 80-х років. Одночасно в результаті 

багатьох публікацій у пресі про використання радянської психіатрії з 
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політичною метою, для боротьби з інакодумцями й опозицією почалося 

огульне та безпідставне звинувачення всіх психіатрів: їх називали 

―злочинцями в білих халатах‖, ―психіатричною мафією‖ тощо. В багатьох 

випадках це порушило нормальні відносини між психіатрами та їхніми 

пацієнтами. 

Четвертий етап (від 1991 – донині) – здійснено перехід на МКБ-10; 

судовими психіатрами використовуються досконаліші та надійніші 

діагностичні критерії психічних розладів, завдяки чому значно підвищена 

вірогідність діагностики. Після розпаду СРСР інтерес громадськості до 

психіатрії значно впав, а практика стосунків між судовими психіатрами та 

правоохоронними органами стала результативнішою. Продовжується 

демократична судово-правова реформа. Від 22 лютого 2000 р. діє Закон 

України ―Про психіатричну допомогу‖. 

 

ВИСНОВКИ З ПЕРШОГО ПИТАННЯ: 

Судова психіатрія є необхідною для вивчення студентами-юристами, а 

також спеціалістами-психіатрами, чия робота стосуватиметься практики 

судово-психіатричної експертизи. Знання із судової психіатрії дозволить 

студентам-юристам у їх майбутній практичній роботі правильно призначати і 

розуміти судово-психіатричну експертизу, критично оцінювати не тільки 

експертне заключення, а й ті принципові положення і фактичні дані, на 

основі яких воно базується. Водночас без судово-психіатричних знань 

заключення та висновки експертів будуть незрозумілими працівникам 

судово-слідчим органів і прокуратури, адвокатам. 

 

 

І. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРОЦЕСУАЛЬНІ ОСНОВИ СУДОВО-

ПСИХІАТРИЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ В УКРАЇНІ: ПРАВОВИЙ СТАТУС, 

ЗАВДАННЯ, ПІДСТАВИ ТА ПОРЯДОК ПРИЗНАЧЕННЯ, ОСНОВНІ 

ФОРМИ. 
 



 

 

183 

Згідно з чинним кримінально-процесуальним і цивільно-

процесуальним законодавством України, а також ―Порядком проведення 

судово-психіатричної експертизи‖ від 8 жовтня 2001 р., судово-психіатричне 

експертне обстеження проводиться на підставі постанови слідчого, 

прокурора, органу дізнання, ухвали суду для вирішення питань, що мають 

правове значення і не вирішуються без знань у галузі психіатрії. 

Організація та проведення судово-психіатричного експертного 

дослідження є компетенцією органів і лікувальних установ психіатричного 

профілю Міністерства охорони здоров’я (МОЗ) України. З метою досягнення 

максимальної об’єктивності судово-психіатрична експертиза не оплачується 

зацікавленою стороною. 

Відповідно до підстав основними завданнями судово-психіатричної 

експертизи можуть бути: 

– визначення психічного стану і надання висновків (заключень) про 

осудність чи неосудність підозрюваних, обвинувачених, засуджених, 

стосовно яких в органів дізнання, слідства та суду виникли сумніви щодо їх 

психічного здоров’я, а також надання висновків (заключень) про 

необхідність застосування медичних заходів стосовно осіб, визнаних 

неосудними в момент скоєння ними правопорушення або таких, що 

захворіли на психічну хворобу після вчинення злочину; 

– визначення психічного стану свідків і потерпілих і подання висновків 

(заключень) про здатність обстежуваного правильно сприймати, 

запам’ятовувати та відтворювати обставини, які мають значення для справи, 

у випадках, коли в органів слідства та суду виникають сумніви в психічному 

здоров’ї цих осіб; 

– визначення психічного стану позивачів, відповідачів, а також осіб, 

стосовно яких вирішується питання про їх дієздатність. 

З метою організації проведення судово-психіатричної експертизи 

органами охорони здоров’я утворені при психіатричних лікарнях, 

відділеннях (стаціонарна експертиза) та при амбулаторній ланці 
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психіатричної служби – психіатричних і наркологічних диспансерах 

(амбулаторна експертиза) спеціальні судово-психіатричні експертні комісії 

(СПЕК). 

До СПЕК входять не менше 3-х лікарів-психіатрів (голова та 2 члени). 

У виключних випадках допускається проведення експертного обстеження 

двома чи одним психіатрами. В Україні у СПЕК вводяться, здебільшого 

головуючими, спеціалісти-психіатри з найдосвідченіших кадрів, яким 

призначаються відповідні ранги державних службовців. Судово-

психіатричним експертом може бути тільки особа, котра має звання лікаря і 

пройшла спеціалізацію з психіатрії. Експерт повинен бути незалежним від 

сторін, об’єктивним, тобто не мати особистої зацікавленості в результатах 

експертизи, що забезпечує його процесуальну незалежність, об’єктивність і 

неупередженість. 

У радянський період головним методологічним і науково-практичним 

центром судової психіатрії в загальнодержавній системі охорони здоров’я 

був Всесоюзний науково-дослідний інститут загальної та судової психіатрії 

ім. В. П. Сербського. Там проводилися найскладніші судово-психіатричні 

експертизи, наукові дослідження, підготовка кадрів і підвищення кваліфікації 

експертів, викладалася судова психіатрія для студентів юридичних вузів. 

Нині провідними в Україні в цій галузі є Український науково-

дослідний інститут соціальної і судової психіатрії та наркології МОЗ України 

в Києві, Харківський інститут неврології, психіатрії та наркології АМН 

України, центри судово-психіатричної експертизи. 

Відповідно до законодавства і практики судово-психіатрична 

експертиза не має інстанцій. Всі СПЕК і судові психіатри, як і всі психіатри, 

залучені до судової експертизи, є юридично абсолютно рівноправними. Це 

означає, що експертиза, проведена комісією судових психіатрів у складі 

провідних вчених інститутів і повторно призначена експертиза в складі 

лікарів будь-яких психіатричних закладів або судово-психіатричних 

відділень лікарень – процесуально рівноправні для суду. Цей організаційний 
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принцип дуже важливий, особливо з огляду на те, що дозволяє уникати тиску 

авторитетних структур владних установ, а також відомчих інтересів. Суд 

може не погоджуватися з висновками будь-яких медичних установ чи СПЕК, 

якщо вони будуть недостатньо обґрунтованими, і має право призначити нову 

експертизу, але обов’язково повинен мотивувати свою незгоду. 

Строк проведення судово-психіатричної експертизи не повинен 

перевищувати 30 днів. У разі неможливості дати висновок протягом 

вказаного часу експертна комісія виносить умотивоване рішення про 

необхідність продовження цього строку. 

Судово-психіатричний висновок про психічний стан піддослідних, про 

їх осудність чи неосудність, а також про стан психічного здоров’я (в 

цивільному процесі) дається на основі їх психіатричного обстеження, 

вивчення матеріалів карної справи чи відомостей з минулого життя 

(анамнезу), документів і довідок про перенесені раніше захворювання. Всі 

медичні заклади (лікарні, клініки, диспансери, поліклініки тощо) зобов’язані 

надавати СПЕК через органи, які призначили експертизу, всі необхідні 

відомості і матеріали про обстежуваних чи пролікованих виписки з історій 

хвороби, довідки, дані аналізів і різних методів досліджень та ін. 

Судово-психіатричний висновок оформляється у вигляді акту, який 

підписується всіма членами комісії, причому кожний з них несе однакову 

відповідальність за його зміст. У разі незгоди одного з експертів із 

висновками інших членів комісії він має право не підписувати цей акт і 

складає свій окремий висновок чи акт (ст. 75 Кримінально-процесуального 

кодексу України (КПКУ), ст. 148 Цивільного процесуального кодексу 

України (ЦПКУ). 

Відповідно до ст. 65 КПКУ та ст. 57 ЦПКУ висновок судово-

психіатричних експертів є одним із джерел доказів у справі. Необхідно 

підкреслити, що остаточний висновок про осудність чи дієздатність особи 

робить тільки суд. 
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У разі недостатньої повноти чи ясності висновку може бути призначена 

додаткова експертиза, яка доручається тим чи іншим експертам, а при 

необґрунтованості висновків чи сумнівах у їх правильності – повторна 

експертиза, що доручається іншим експертам (ст. 203 КПКУ, ст. 150 ЦПКУ). 

Згідно зі ст. 77 КПКУ та ст. 53 ЦПКУ про обов’язки та права осіб, які 

залучаються до проведення судово-психіатричної експертизи, вони мають 

право знайомитися з матеріалами судової справи, бути присутніми на 

судовому засіданні, радитися з іншими експертами, задавати питання 

потерпілим, обвинуваченим і свідкам за наявності відповідного дозволу. 

Судово-психіатричний експерт не має права розголошувати відомі 

йому слідчі матеріали. Отримані в процесі експертизи дані він сповіщає 

тільки слідчим і судовим органам. За розголошення даних попереднього 

слідства чи дізнання або за відмову від виконання покладених обов’язків і за 

явно неправдивий висновок експерт несе відповідальність за статтями 384, 

385, 387 ККУ, 53 ЦПКУ, 184-4, 185-3, 185-6, 186-8 Кодексу України про 

адміністративні правопорушення. 

Важливе значення мають тісно пов’язані з проблемами судово-

психіатричної експертизи питання лікування осіб, котрі були визнані 

неосудними, й осіб, які захворіли після скоєння правопорушення і винесення 

вироку. Всі ці питання обов’язково відображаються в експертних висновках і 

відповідних рекомендаціях. 

Так само, як при вирішенні питань про осудність, при визначенні 

характеру психічного захворювання, що виникло після скоєння 

правопорушення, до чи після вирішення судом кримінальної справи за суттю 

судово-психіатричні експерти повинні враховувати його типи – тимчасовий 

чи хронічний. При останньому виноситься висновок про неможливість цієї 

особи постати через це перед судом і нести покарання за правопорушення, 

скоєне до розвитку психозу, чи про неможливість подальшого відбування 

покарання в місцях позбавлення волі та необхідність її переводу на лікування 

до психіатричної лікарні. Тимчасовий характер захворювання – це коли 
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особа лише деякий час не може постати перед судом, приймати участь у 

слідстві під час розслідування або провадження справи судом чи відбувати 

покарання. 

Згідно із законодавством як заходи медичного характеру стосовно 

душевно хворих, котрі скоїли суспільно небезпечні дії, застосовується 

примусове лікування в психіатричних лікарнях загального чи спеціального 

типу; лікування на загальних підставах, тобто так само, як і всіх інших 

душевно хворих; передача на піклування родичам або опікунам при умові 

обов’язкового лікарського нагляду психіатричного диспансеру за місцем 

проживання. 

Примусове лікування не можна розглядати як покарання, тому що 

душевно хворі не спроможні розуміти його значення. Хоча воно 

призначається, відміняється або замінюється іншими заходами за рішенням 

суду, останній не встановлює термін примусового лікування. У разі 

одужання особи чи настання стійкого покращення і втрати нею соціальної 

небезпечності примусове лікування за поданням адміністрації лікувальної 

установи, згідно з висновком експертної комісії, може бути скасоване судом 

навіть через короткий термін, тобто це залежить від психічного стану 

хворого і його оцінка є прерогативою лікарів-психіатрів. 

Госпіталізація психічно хворих на загальних підставах здійснюється з 

такого їх психічного стану, коли в цьому є необхідність, і у відповідності з 

нормами організації системи амбулаторної та стаціонарної психіатричної 

допомоги в Україні. Згідно з цим лікар-психіатр диспансеру або поліклініки, 

встановивши факт психічного захворювання та наявність показань до 

стаціонарного лікування, направляє хворого в психіатричну лікарню.  

Черговий лікар психіатричної лікарні, прийнявши й особисто 

оглянувши хворого, визначає, в який відділ його потрібно госпіталізувати; 

там лікуючим психіатром і завідуючим відділом проводиться подальше 

обстеження та призначається лікування, а за участю лікарсько-

консультативної комісії (ЛКК) колегіально проводиться оцінка 
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працездатності, наявності суїцидальних і соціально небезпечних тенденцій, 

ознак інвалідності і подальше направлення на медико-соціальну експертну 

комісію (МСЕК). Психічно хворі, лікування яких проводилося на загальних 

підставах, виписуються, якщо вони не потребують продовження 

стаціонарного лікування.  

В подальшому нагляд за психічним здоров’ям хворих і підтримуюче 

лікування здійснюють позалікарняні психіатричні заклади:  

диспансери,  

медико-соціальні реабілітаційні установи,  

лікувально-виробничі майстерні та цехи тощо. 

Наявність позалікарняних закладів, окрім продовження амбулаторного 

підтримуючого лікування, забезпечує нагляд і можливість своєчасно виявити 

небезпечні зміни в психіці хворих і повторно госпіталізувати їх для 

ефективного лікування. Якщо хворий, котрий підлягає за медичними 

показаннями виписці з лікарні, перебуває в стані, при якому він не може бути 

повністю справним і залишатися на самоті, а, крім цього, не має постійного 

місця проживання і близьких, зобов’язаних здійснювати піклування про 

нього, він може бути виписаний з лікарні тільки після встановлення над ним 

опіки. 

При направленні в стаціонар дільничний лікар-психіатр попередньо 

встановлює діагноз та оформляє відповідної форми направлення, а при 

виписці після лікування психічно хворого в стаціонарі амбулаторна ланка 

повідомляється з направленням відповідної виписки з історії хвороби та 

рекомендацій з організації підтримуючого амбулаторного лікування і 

реабілітації.  

Всі ці дані разом з описом динаміки поточного диспансерного нагляду 

відображаються в амбулаторних картах психічно хворих. При виписці зі 

стаціонару психічно хворих з суїцидальними або соціально небезпечними 

тенденціями після проведеного лікування обов’язково, не менш як за 10 днів 

до виписки, спеціальні сигнальні повідомлення надсилаються в 
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психіатричний диспансер або районному психіатру, в прокуратуру і міліцію, 

відповідно за місцем проживання хворого. 

Правові й організаційні засади забезпечення громадян психіатричною 

допомогою, ґрунтуючись на пріоритеті прав і свобод людини та 

громадянина, визначає Закон України ―Про психіатричну допомогу‖. Згідно з 

його ст. 4 психіатрична допомога надається на основі принципів законності, 

гуманності, дотримання прав людини та громадянина, добровільності, 

доступності і відповідно до сучасного рівня наукових знань, необхідності 

достатності заходів лікування з мінімальними соціально-правовими 

обмеженнями. 

Юридичними підставами для призначення судово-психіатричної 

експертизи у процесуальному порядку, передбаченому законодавством, 

можуть бути  

- постанови слідчого, прокурора, органів дізнання,  

- ухвала суду або одноосібна постанова судді у справі обвинувачення 

особи чи в порядку досудової підготовки цивільної справи.  

Інші юридичні документи (супровідні листи, доручення, списки 

запитань) підставою для проведення експертизи не можуть бути. 

У практиці судово-психіатрична експертиза найчастіше призначається 

у зв’язку з наявністю сумнівів щодо психічної повноцінності 

звинувачуваного, підозрюваного, потерпілого, свідка, цивільних позивача та 

відповідача, а також особи, стосовно якої вирішується питання про 

дієздатність. Згідно зі ст. 76 КПКУ судово-психіатрична експертиза 

призначається обов’язково лише для визначення психічного стану 

підозрюваних або звинувачуваних при наявності у справах даних, які 

викликають сумніви щодо їх осудності. В ст. 69 цього кодексу передбачено 

також, що лише експертизою встановлюється нездатність осіб правильно 

сприймати обставини, які мають значення для справи, і спроможність давати 

про них показання. При розгляді справ у цивільному процесі про визнання 

громадянина недієздатним, при наявності достатніх даних про психічну 
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хворобу чи недоумство судово-психіатрична експертиза є обов’язковою, 

незалежно від заявлених клопотань (ст. 258 ЦПКУ). 

Клопотання про призначення судово-психіатричної експертизи перед 

відповідними інстанціями та посадовими особами можуть подавати 

підозрювані, звинувачувані, потерпілі, їх родичі та законні представники, 

адвокат (з моменту його участі у процесі), прокурор, цивільні – позивач, 

відповідач і їх представники. 

Для направлення на судово-психіатричне обстеження формальними 

або фактичними підставами можуть бути відомості про те, що особи, 

стосовно яких ведеться слідство або розглядається справа в суді, в минулому 

вже мали психічні порушення, перебували на обліку в психіатра у диспансері 

(кабінеті), раніше проходили судово-психіатричне обстеження, трудову чи 

військову експертизу, в результаті чого були виявлені психічні відхилення 

від норми, перебували на лікуванні у психіатричній лікарні. Варто проводити 

експертизу і щодо тих, хто переніс енцефаліти, менінгоенцефаліти, травми 

голови, особливо, коли після цього були відставання у навчанні, зниження 

працездатності, зміни в психіці, судомні припадки тощо.  

Підставою для призначення судово-психіатричної експертизи можуть 

бути й аргументовані клопотання родичів або піклувальників про 

―неправильну‖ чи ―дивну‖ поведінку звинувачуваного. Такі відомості можуть 

бути у показаннях свідків, що потребує від слідчого додаткових уточнень і 

запитань. Неадекватна, тобто невідповідна обстановці поведінка, спроби 

самогубства, деякі ознаки психічних розладів, наприклад, судомні 

епілептичні напади, можуть спостерігатися також особисто слідчим або в 

суді на всіх етапах кримінального чи цивільного процесу. Клопотання про 

експертизу може надходити і від самого звинувачуваного чи підозрюваного. 

До цього потрібно ставитися з відповідною увагою, без зайвої недовіри, хоча 

часто це й буває зловмисними прийомами психічно здорових злочинців, щоб 

уникнути відповідальності. 
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Суттєвими обставинами, які зумовлюють сумніви у психічному 

здоров’ї звинувачуваного, можуть бути характер скоєного злочину та його 

мотиви (надмірна жорстокість дій, відсутність психологічно зрозумілих 

мотивацій дій, їх безглуздість і недоречність). Одночасно треба зауважити, 

що самі собою ці обставини ще не можуть бути доказом психічної хвороби і 

потребують розгляду в сукупності з іншими даними про особу та її 

поведінку. 

У контексті підготовчої діяльності для вивчення психічного стану 

особи велику цінність можуть мати ретельно зібрані різні записи, нотатки, 

листи, щоденники, які стосуються душевного стану і переживань 

досліджуваного. 

Після завершення підготовчого етапу слідчий або суд зобов’язані 

прийняти рішення про те, в котрий судово-психіатричний заклад чи якому 

спеціалісту в галузі психіатрії направити матеріали та постанову (ухвалу) 

суду для проведення судово-психіатричного експертного дослідження. 

Постанова про проведення судово-психіатричної експертизи повинна 

бути вмотивованою, у ній вказують підстави, на основі яких остання 

призначається. 

Постанова має таку форму:  

У вступній частині записують повне найменування і номер 

кримінальної справи, прізвище, ім’я та по батькові особи, направленої на 

судово-психіатричну експертизу, норми кримінального закону, які 

передбачають скоєне правопорушення. 

В описовій частині коротко викладаються суть протиправних дій 

особи, котра наплавлена на експертизу, а також ті підстави, що викликають 

сумніви в її психічному здоров’ї. Далі вказується установа, експертам якої 

доручається експертиза. 

Після цього формулюються запитання в зв’язку із завданням 

експертного обстеження. Можна, наприклад, поставити кілька характерних 

запитань для з’ясування психічного стану підекспертних: 
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1)  Чи не страждав звинувачуваний психічним захворюванням на час 

скоєння ним правопорушення і чи не страждає в цей час? Якщо так, то яким 

саме? 

2) Якщо звинувачуваний страждав психічним захворюванням у момент 

скоєння правопорушення, то чи виключало це захворювання його здатність 

розуміти свої дії або керувати ними, тобто чи вважати його осудним або 

неосудним? 

3)  Чи не страждає звинувачуваний захворюванням, яке виникло після 

скоєння ним злочину, а якщо страждає, то чи не позбавляє це захворювання 

його здатності розуміти свої дії або керувати ними? 

4) Коли звинувачуваний страждає психічним захворюванням, то чи 

потребує він застосування до нього примусових заходів медичного 

характеру, передбачених законодавством, і яких саме? 

У багатьох випадках виникають в експертів й інші запитання. Вони 

можуть стосуватися, зокрема, обґрунтованості висновків попередніх судово-

психіатричних експертиз, а також встановлених раніше діагнозів. Залежно 

від обставин і терміну злочинної діяльності можуть бути запитання про час 

початку психічної хвороби, наявність т. зв. ―світлих проміжків‖ в перебігу 

захворювання, а у випадку, коли захворювання виникло після скоєння 

злочину, – про можливість видужання хворого. 

У практиці, згідно з вимогами законодавства та відповідно до діючої 

інструкції, проводяться такі організаційні форми судово-психіатричної 

експертизи: 

1) експертиза в кабінеті слідчого; 

2) експертиза в судовому засіданні; 

3) амбулаторна; 

4) стаціонарна; 

5) заочна (посмертна). 

Експертиза в кабінеті слідчого проводиться нечасто і має, як правило, 

оглядово-консультативний характер. На відміну від позапроцесуального 



 

 

193 

консультування слідчого судовими психіатрами, для якого не потрібна 

постанова, в результаті такого експертного обстеження робиться висновок 

про психічний стан особи на цей час, щодо можливості проведення з нею 

слідчих дій, а також про необхідність призначення того чи іншого виду 

судово-психіатричної експертизи. Так, наприклад, експерт-психіатр може 

уточнити, які ще документи потрібно зібрати слідчому для проведення 

амбулаторної чи стаціонарної експертизи. Може взагалі бути скасовано 

потребу в проведенні судово-психіатричної експертизи в разі встановлення 

відсутності психічного захворювання. 

Судово-психіатрична експертиза в судовому засіданні може бути 

призначена звинувачуваному, що не оглядався психіатром раніше, а його 

психічне здоров’я викликало у суду сумніви. В цих умовах судово-

психіатричний експерт не завжди може зробити остаточний висновок; 

найвірогідніше це можливо, коли підекспертний не хворий психічно. 

Найбільшу групу підекспертних, з приводу яких психіатрів-експертів 

викликають на судове засідання, становлять звинувачувані, щодо яких вже 

проводивсь якийсь вид судово-психіатричної експертизи і було винесено 

остаточний висновок. Виклик експерта в суд може бути зумовлений 

сумнівами у правильності експертного висновку чи необхідністю отримати 

роз’яснення щодо матеріалів, які не були відомі експертам на час проведення 

ними експертного дослідження. В багатьох випадках воно спричинене тим, 

що відбулися зміни в психічному стані та поведінці звинувачуваного, раніше 

визнаного судово-психіатричними експертами осудним. При ньому 

найчастіше мова йде про реактивні стани чи симулятивну поведінку 

звинувачуваного.  

Для цього оголошується спеціальна перерва в засіданні й обстеження 

проводиться в присутності складу суду, захисника, законних представників 

та учасників процесу. Фактично такі обстеження практикуються дуже рідко, 

лише в необхідних випадках. 
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Амбулаторна судово-психіатрична експертиза – це одноразове, рідше 

повторне обстеження особи комісією лікарів-психіатрів в умовах відповідно 

створеної в системі охорони здоров’я на постійній основі спеціальної СПЕК, 

яке проводиться в амбулаторних умовах при психіатричних диспансерах, 

психіатричних відділяннях або у відповідних приміщеннях слідчих 

ізоляторів. Амбулаторну експертизу проводять для визначення дієздатності 

особи при розгляді цивільних справ, а також більшості свідків і потерпілих. 

При розгляді кримінальних справ експертні висновки можуть бути 

сформульовані, здебільшого, у зрозумілих випадках, коли досліджувані 

раніше знаходилися під наглядом психіатричних лікувальних установ або в 

результаті обстеження осіб, котрі вчинили протиправні дії в стані звичайного 

алкогольного сп’яніння, під час короткочасних розладів психічної діяльності, 

коли матеріали кримінальної справи містять достатньо даних про стан особи 

в момент скоєння правопорушення. 

Порядок проведення амбулаторної судово-психіатричної експертизи. 

Лікар-доповідач попередньо проводить огляд і детальну співбесіду з 

підекспертним, знайомиться з матеріалами справи, складає історію хвороби. 

Для ефективної роботи попередньо збираються всі документи, що потрібні 

лікарям-експертам, встановлюються суттєві обставини справи і дані, які 

характеризують особу досліджуваного. Всі відомості потрібно завчасно 

подати для попереднього ознайомлення з ними експертів. Лікар-доповідач 

представляє підекспертного СПЕК, повідомляє їй історію його хвороби. На 

основі особистого та колегіального обстеження, даних історії хвороби, всіх 

матеріалів справи комісія виносить висновок з питань, які перед нею були 

поставлені. 

Основною перевагою амбулаторної експертизи є її короткочасність, а 

головним недоліком – неможливість у всіх випадках вирішити питання про 

характер і тяжкість психічних розладів та їх прогноз, для чого потрібна 

стаціонарна експертиза.  
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Стаціонарна судово-психіатрична експертиза – це найдосконаліша 

форма судово-психіатричної експертизи, яка включає в себе відносно тривале 

психіатричне спостереження в умовах спеціальних судово-психіатричних 

відділень закладів МОЗ України, палатах звичайних психіатричних лікарень. 

Для направлення на таку експертизу підозрюваного чи звинувачуваного, що 

не перебуває під вартою, необхідна санкція прокурора. Цивільні позивачі та 

відповідачі, потерпілі та свідки для проведення стаціонарної судово-

психіатричної експертизи направляються до загальних відділень 

психіатричних лікарень. 

У стаціонарах проводяться ті ж обстеження і такий же нагляд, що й для 

інших осіб, котрі лікуються і проходять інші види експертизи (військової, 

трудової). При неможливості дати остаточний висновок в установлений 30-

денний термін, експертна комісія подає обґрунтоване письмове клопотання 

про продовження строків експертизи до органу, який її призначив. Під час 

проведення стаціонарної експертизи припиняються будь-які слідчі дії з 

підекспертним, щоб це не вплинуло на стан його психіки та хід дослідження.  

До ухвали суду підекспертний не вважається психічно хворим у 

правовому сенсі. З етично-правових мотивів досліджуваний повністю 

інформується про проведення експертизи та лікування. В разі категоричної 

відмови від цього робляться відповідні записи у висновку експертної комісії. 

Стаціонарна судово-психіатрична експертиза повинна проводитись у 

тих випадках, коли важко розпізнати психічну хворобу, визначити її тяжкість 

стосовно юридичного критерію осудності, встановити прогностичні 

показники з точки зору закону, а також при підозрі особи в симуляції чи 

дисимуляції. Стаціонарною, як правило, буває і повторна судово-

психіатрична експертиза. 

При стаціонарній експертизі, крім клінічних використовуються також 

дані лабораторних і додаткових методів досліджень.  

Проводяться спеціальні лабораторні дослідження:   
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крові, біологічних рідин і виділень, пункційне дослідження 

спинномозкової рідини (при потребі),  електроенцефалографічні, 

рентгенокраніографічні, томографічні, ехографічні й інші доступні в 

стаціонарних умовах інструментальні дослідження, які можна проводити в 

динаміці та комплексі з психіатричним спостереженням.  

Передбачено можливість комплексних експертних комісій, якщо для 

вирішення питання про психічний стан піддослідного необхідна компетенція 

лікарів інших спеціальностей. Так, до проведення експертизи можуть 

залучатись судові медики для визначення ступеня завданої шкоди стану 

здоров’я потерпілих, котрі перебували під час нападу на них чи скоєння над 

ними насилля в стані сп’яніння. В таких випадках може виникати питання 

про ступінь тяжкості сп’яніння особи, що перебувала в безпорадному стані. 

При утрудненнях із соматичними хворобами, коли є залежність психічного 

стану від основного соматичного страждання, стає необхідним залучення 

лікарів-спеціалістів тієї галузі  медицини, до якої відноситься соматичне 

(неврологічне, інфекційне) захворювання. Все частіше використовуються у 

судово-психіатричній практиці комплексні психолого-психіатричні, 

психолого-педагогічні експертизи з метою, наприклад, встановлення т.зв. 

розумового віку неповнолітніх, характеру психічної незрілості. 

Заочна (посмертна) судово-психіатрична експертиза проводиться лише 

за матеріалами справи, медичними й іншими документами без особистої 

участі та обстеження підекспертного. Такий вид експертного дослідження 

проводиться, коли очне обстеження особи неможливе через, наприклад, 

перебування за кордоном або коли посмертно необхідно встановити стан 

психічного здоров’я особи в той чи інший період її життя. Посмертна 

експертиза необхідна при розгляді справ про самогубства, а в цивільному 

процесі – коли виникають сумніви в психічному здоров’ї особи, котра 

померла, при факті складання дарчого акта, заповіту чи іншої юридичної дії. 

Судово-психіатричне експертне дослідження базується на показаннях 

свідків, що характеризує особу; часом варто проводити допит рідних, 
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близьких і знайомих за участю судового психіатра. Аналізуються також 

медичні документи, листи, щоденники тощо. За недостатністю матеріалів 

експерти мають підставу для відмови від остаточних висновків. 

Судово-психіатричні експерти не мають права самостійно замінювати 

один вид експертизи іншим, а якщо в постанові не вказано вид експертизи, то 

експерт може самостійно обрати доцільний вид експертного дослідження. 

У практиці судово-психіатричний висновок експертів оформляється у 

вигляді документа, під назвою ―Акт судово-психіатричної експертизи‖, а 

результати – у заключній частині акта – ―висновки‖. Висновки експерта є 

доказом у кримінальній і цивільній справах (ст. 65 КПКУ та ст. 57 ЦПКУ). 

Важливо розглянути форму та вимоги до оформлення ―Акта судово-

психіатричної експертизи‖, принципи оцінки його висновку слідчим і судом. 

Він складається зі вступної, досліджувальної (описової) та мотивувальної 

частин і висновку (заключної частини), яка містить обґрунтовані висновки. 

У вступній частині вказується: дата складання акту; склад комісії; дані 

про установу, в приміщенні якої проводиться експертиза; вид експертизи; 

анкетні дані підекспертного; його процесуальне становище (наприклад, суть 

обвинувачення); орган, яким призначено експертизу; коротка характеристика 

обставин справи; питання, що необхідно вирішити; дані про попередні 

судово-психіатричні експертні  дослідження та їхні висновки, якщо вони 

були. 

У досліджувальній (описовій) частині наводяться відомості про минуле 

(анамнез життя і хвороби), наявність патологічної спадковості, психічний і 

фізичний розвиток, хід навчання з дитячого віку, особливості характеру, дані 

про інвалідність, якщо вона була встановлена раніше компетентними 

органами, описуються необхідні особливості поведінки і трудового життя. 

Послідовно висвітлюється розвиток психічного захворювання, 

вказується час перебування на лікуванні в психіатричних закладах, 

наводяться встановлені там діагнози. Обов’язково вказується, звідки взяті ці 

відомості (зі слів підекспертного, його родичів або матеріалів справи). 



 

 

198 

Після анамнестичної частини подаються короткі дані про фізичний, 

соматичний та неврологічний статус особи, результати лабораторних та 

інших досліджень. Особлива увага приділяється описові психічного статусу 

підекспертного, яке має бути детальним, з відображенням усіх змін, які 

відбулися з ним за час експертного спостереження в стаціонарі. Дуже 

переконливо потрібно описувати факти симуляції або агравації, якщо такі 

спостерігалися. Опис психічного статусу та його динамічних змін має бути 

поданий у зрозумілій для суду формі. 

У мотивувальній частині акта подається аналіз клінічних фактів, 

досліджень та інших з’ясованих відомостей, чим обґрунтовується діагноз 

хвороби, характер і глибина психічних порушень і, відповідно, висновок про 

осудність-неосудність або дієздатність-недієздатність підекспертного, 

основні питання, які ставляться експертам. У випадку, коли експерти 

вважають особу осудною, в мотивувальній частині акта наводиться 

обґрунтування того, що виявлені психічні відхилення не виключають 

осудності підекспертного. 

Висновок (заключна частина) містить обґрунтовані висновки судово-

психіатричного експертного дослідження, в ньому подається розгорнутий 

медичний діагноз і судово-психіатрична оцінка. Наводяться відповіді на 

основне питання про осудність (у цивільному процесі – про дієздатність) і на 

всі інші запитання, поставлені експертам. Якщо підекспертний вчинив кілька 

правопорушень, то робляться висновки про психічний стан особи у кожному 

епізоді. При наявності психічного захворювання та висновку про неосудність 

оцінюється ступінь суспільної небезпеки досліджуваного і даються 

рекомендації про застосування заходів медичного характеру. 

Акт експертизи підписується кожним експертом і засвідчується 

печаткою медичної установи, на базі якої проводилася судово-психіатрична 

експертиза. 

Зміст документа повинен бути зрозумілим усім учасникам процесу, а 

не лише спеціалістам-психіатрам. Висновок судово-психіатричної експертизи 
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оцінюється органами слідства і суду на його вірогідність та інформативність. 

Висновок судових психіатрів, як і всіх експертів взагалі, не є обов’язковим 

для слідства та суду, що призначили експертизу, однак, незгода з експертним 

висновком повинна бути мотивованою. Оцінка судово-психіатричних 

висновків є дуже складною і вимагає не  тільки юридичних, а й судово-

психіатричних знань, хоч якою би зрозумілою мовою це дослідження було 

викладене.  

У разі непогодження із заключними висновками експертів, сумнівів 

щодо їх правильності й обґрунтованості слідчий, прокурор чи суд, керуючись 

ст. 75 КПКУ та ст. 150 ЦПКУ, мають право призначити повторну експертизу, 

проведення якої доручається іншому складові експертної комісії.  

 

ВИСНОВКИ З ДРУГОГО ПИТАННЯ: 

Таким чином, експертні висновки визнаються лише неповними або 

незрозумілими в окремих своїх положеннях, то може бути призначено 

додаткову експертизу для уточнення та роз’яснення цих положень. У 

проведенні додаткової експертизи можуть приймати участь ті, хто проводив 

експертизу, визнану неповною. При недостатній зрозумілості окремих 

положень експертизи або за наявності сумнівів щодо повноти дослідження 

повторна експертиза може не призначатись, а недоліки можуть бути усунені 

шляхом допиту експертів із матеріалів експертизи та її висновків, при цьому 

допит експерта повинен обмежуватися лише предметом експертного 

дослідження. При встановленні додаткових обставин справи може бути 

призначено додаткову експертизу. Оскільки остаточна оцінка висновків 

судово-психіатричної експертизи є прерогативою органів, які її призначили, 

при повторній експертизі постановка питання про правильність попередньої 

перед експертами нового складу є некоректною. 
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ІІІ. ПИТАННЯ ОСУДНОСТІ ПРИ СУДОВО-ПСИХІАТРИЧНІЙ 

ЕКСПЕРТИЗІ ОБВИНУВАЧЕНИХ. ОБСТЕЖЕННЯ ЗАСУДЖЕНИХ. 

 

Проблема осудності-неосудності у вітчизняній судовій психіатрії 

розглядається як найважливіша за значенням. Експертизи, котрі 

призначаються у зв’язку з сумнівами щодо осудності обвинувачених, 

становлять до 90% від усіх судово-психіатричних експертиз, а більшість осіб, 

які знаходяться на стаціонарному примусовому лікуванні, визнано 

неосудними. 

Основною передумовою провини правопорушника є осудність, тобто 

здатність особи вірно розуміти сутність скоєної дії, усвідомлювати її 

наслідки для себе, оточуючих, суспільства загалом, а також можливість 

контролювати свої дії, керувати ними. Це означає розуміння суб’єктом права 

дозволів і заборон, які є в законі, та пристосовувати до них свою поведінку. 

Отже, щоби бути суб’єктом права, тобто бути осудною, особа повинна мати 

фактичну можливість правильно оцінювати обстановку, в якій здійснюються 

юридичні дії, усвідомлювати їх сутність і бути в змозі розпоряджатися ними. 

Саме категорія осудності в кримінальному праві відображає ту міру 

вимог до психіки людини, яка дозволяє притягти її до кримінальної 

відповідальності у випадку скоєння нею злочину. В законодавстві закріплено 

традиційний альтернативний підхід, коли судово-психіатричний експерт на 

питання про осудність відповідає однозначно. Якщо особою вчинено злочин 

в стані неосудності, то вона не є суб’єктом злочину, а її дії потрібно 

кваліфікувати як небезпечні дії  психічно хворої.  

У ст. 19 ККУ зазначено, що не підлягає кримінальній відповідальності 

особа, яка під час вчинення суспільно небезпечного діяння була в стані 

неосудності, тобто не могла усвідомлювати своїх дій або бездіяльності, 

керувати ними внаслідок хронічної душевної хвороби, тимчасового розладу 

душевної діяльності, недоумства чи іншого хворобливого стану психіки. 

Із цього видно, що у формулі неосудності присутні два критерії:  

медичний (біологічний) і  
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юридичний (психологічний), які виступають у поєднанні та визначають 

стан неосудності особи, котра скоїла суспільно небезпечні дії. 

Медичний (біологічний) критерій становить узагальнюючий перелік 

хвороб і складається з чотирьох ознак (груп психічних розладів): 

1) хронічна душевна хвороба; 

2) тимчасовий розлад душевної діяльності; 

3) недоумство, слабоумство; 

4) інший хворобливий стан психіки. 

 

У першій групі об’єднані психічні захворювання, що протікають 

довготривало, безперервним чи нападоподібним перебігом, мають тенденцію 

до прогресування, тобто до поступового наростання та ускладнення 

психічних розладів і їх наслідків. Хронічні психічні розлади часто 

призводять до глибоких і стійких змін особи хворого. До захворювань, 

об’єднаних цими ознаками медичного критерію, відносяться: шизофренія, 

шизофреноподібні та маячні (маревні) розлади, епілепсія, сифіліс мозку, 

старечі психози й ін. 

У другу групу входять тимчасові розлади психічної діяльності, які 

мають різну тривалість, але закінчуються видужанням.  

Це поняття медичного критерію поєднує різні групи психічних 

розладів: 

 розлади поведінки і психіки внаслідок вживання 

психоактивних речовин (патологічне сп’яніння, алкогольні 

психози – параноїд, делірій, галюціноз);  

 невротичні, поєднані зі стресовим впливом, патологічний 

афект та інші виключні стани;  

 синдроми розладів поведінки, пов’язані з ендокринними, 

фізіологічними й іншими причинами.  

До третьої групи психічних захворювань, зазначених у законі 

медичного критерію, входять стійкі розлади пізнавальної діяльності з 
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порушенням інтелекту як вродженого (олігофренія), так і набутого (стареча 

деменція) характеру. Сюди ж відносять недоумкуватість (розумова 

відсталість) і захворювання, що призводять до слабоумства. Для всіх цих 

захворювань характерним є збіднення психіки зі зниженням розумових 

здібностей, пам’яті та критики. 

Четверта група об’єднує стани психіки та її аномалії – розлади 

особистості, порушення психічного розвитку, психопатії, легкі форми 

розумової відсталості, психічний інфантилізм, інші хворобливі стани. 

Практично дуже складно віднести психічний стан особи, яка вчинила 

правопорушення, до тієї чи іншої групи медичного критерію. Це стосується 

передовсім незвичних форм поведінки в екстремальних ситуаціях.  

Ті обставини, що медичний критерій неосудності має бути 

обумовлений виключно психічним розладом, означають:  

1) психічний розлад зумовлюється причинами, що не залежать від волі 

та бажання хворого;  

2) нехворобливі порушення психіки, які можуть вплинути на здатність 

усвідомлення своїх дій і керування ними (сильне емоційне потрясіння, афект, 

сп’яніння та ін.), не відносяться до обставин, що обумовлюють неосудність;  

3) для встановлення осудності необхідна судово-психіатрична 

експертиза.  

Медичний критерій вказує лише на необхідність визначення і 

кваліфікації захворювання, що є недостатнім для вирішення питання про 

неосудність. Психічний розлад обумовлює неосудність лише з досягненням 

певної глибини (ступеня тяжкості, як наприклад, при олігофреніях), а це 

визначається юридичним (психологічним) критерієм, і тому повинен 

зіставлятися з ним. 

Юридичний (психологічний) критерій. Згідно з формулюванням у 

законі – це ―неможливість усвідомлювати свої дії або керувати ними‖, тобто 

узагальнена характеристика клінічних даних про розлади психіки з точки 

зору їх тяжкості.  
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Таким чином, цей критерій складається з двох ознак: 

- інтелектуальної (неможливість усвідомлювати)  

- та вольової (неможливість керувати своїми діями).  

Інтелектуальна складова потребує аналізу критичних здібностей 

підекспертного, можливості адекватно сприймати дійсність, осмислювати і 

розуміти її, вміння передбачати можливі наслідки своїх вчинків. Наявність 

інтелектуальної ознаки свідчить про нездатність особи діяти на підставі 

вірного світосприйняття і розуміння (―здорового глузду‖). 

Вольова ознака акцентує увагу на нездатність особи бути владною над 

собою, тобто адекватно, відповідно до правильного розуміння, організувати і 

регулювати свою поведінку при здійсненні конкретних вчинків або при 

відмові від їх здійснення. 

У ст. 20 ККУ введено поняття ―обмежена осудність‖. Вказується, що 

―підлягає кримінальній відповідальності особа, визнана судом обмежено 

осудною, тобто така, яка під час вчинення злочину, через наявний у неї 

психічний розлад, не була здатна повною мірою усвідомлювати свої дії 

(бездіяльність) та (або) керувати ними‖. Введення у визначення обмеженої 

осудності тлумачення, що така особа ―не була здатна‖ саме ―повною мірою‖ 

усвідомлювати свої дії та (або) керувати ними, вказує на більш 

демократичний, в дусі сучасної правової реформи підхід до захисту законних 

прав, свобод та інтересів широкого кола осіб, котрі страждають на психічні 

розлади. Психічний розлад, що не виключає кримінальної відповідальності, 

враховується судом при призначенні покарання і згідно з п. 2 ст. 20 ККУ, 

―може бути підставою для застосування примусових заходів медичного 

характеру‖, не тягне за собою відбування покарання в місцях позбавлення 

волі. 

Вирішення питання судово-психіатричної оцінки психічних розладів, 

які виникли в особи після вчинення нею правопорушення, але до винесення 

судом вироку, передбачається п. 3 ст. 19 ККУ, де вказується, що не підлягає 

покаранню особа, котра вчинила злочин у стані осудності, але до винесення 
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судом вироку захворіла на душевну хворобу, що позбавило її можливості 

усвідомлювати свої дії, бездіяльність або керувати ними. До такої особи за 

призначенням суду можуть застосовуватися примусові заходи медичного 

характеру, а після одужання вона може підлягати покаранню. 

Через психічну хворобу, яка виникла, обвинувачений не в змозі 

правильно оцінювати обставини, що мають значення для справи, і не може 

використовувати передбачені законам процесуальні права. Він не здатний 

правильно сприймати сутність пред’явленого обвинувачення, значення 

доказів, не може захищати свої права, подати скаргу, апелювати до суду, 

тобто психічний розлад своєю наявністю робить його процесуально 

недієздатним.  

Отже, коли судово-психіатричний експерт повинен оцінювати психічне 

захворювання, яке було констатоване як таке, що виникло після скоєння 

злочину, він має його правильно кваліфікувати, визначити його клінічну 

виразність і глибину ураження, а також вірогідні тривалість і фінал 

(можливість видужання). Важливість клінічного аналізу і точність діагнозу 

визначаються необхідністю конкретних рекомендацій стосовно заходів 

медичного характеру та подальшої професійної діяльності хворого. 

При тимчасових розладах психічної діяльності хворі після одужання 

повертаються на слідство і суд. При хронічних психічних захворюваннях, 

після лікування, хворий втрачає можливість приймати участь судово-

слідчому процесі і лишається у віданні органів охорони здоров’я. 

Відповідно до п. 2 ст. 206 КПКУ, якщо особа після вчинення злочину 

захворіла на тимчасову душевну хворобу і це перешкоджає закінченню 

провадження у справі, то провадження у справі лише зупиняється до 

покращання психічного стану суб’єкта, доки він знову зможе брати участь у 

проведенні процесуальних дій. Коли ж хвороба є хронічною, то особа, котра 

захворіла, підлягає звільненню від покарання. В цьому випадку значного 

покращання стану психічного здоров’я суб’єкта не очікується, а тому 

питання про необхідність покарання такої особи не виникає. Тоді експертиза 
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також вирішує питання про потребу хворого у застосуванні до неї 

примусових і непримусових заходів медичного характеру. 

Таким чином, при направленні на судово-психіатричну експертизу осіб 

із психічними розладами вищезазначеної категорії необхідно з’ясувати такі 

питання:  

1) чи наявна в особи душевна хвороба, яка виникла після вчинення нею 

злочину і яка саме;  

2) визначити глибину психічного розладу (юридичний критерій);  

3) визначити характер перебігу хвороби (хронічна чи тимчасова);  

4) уточнити час виникнення психічного розладу. Зміст останнього 

пункту має особливе процесуальне значення, тому що з’ясування, в яких 

саме процесуальних діях обвинувачений брав участь, перебуваючи у 

хворобливому стані, допомагає визначити, які саме дії не мають 

кримінально-процесуального значення. 

Проведення повторної судово-психіатричної експертизи після 

припинення примусового лікування регламентується застосуванням ч. 2 ст. 

19 ККУ, де вказується, що така експертиза проводиться для з’ясування 

здатності особи до оцінки матеріалів справи, самостійного права на захист, 

можливості усвідомлювати свої дії бездіяльність або керувати ними. 

У практиці трапляються випадки, коли душевна хвороба може 

виникнути й у засуджених після призначення та під час відбування ними 

покарання. У психіатрії та праві загальновизнаним є той факт, що психічно 

хворі люди не в змозі усвідомлювати карально-виховне значення покарання, 

тому їхнє перебування в місцях позбавлення волі не є доцільним як для них 

самих, так і для оточуючих. Вказані обставини слугують підставою для 

проведення психіатричного обстеження засудженого, стосовно якого 

виникають сумніви у його психічному здоров’ї. Такі засуджені підлягають 

звільненню судом від подальшого відбування покарання на підставі 

відповідного лікарського висновку і наплавляються на примусове лікування 

чи під опіку органів охорони здоров’я. При повторних (зворотних) процесах 
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захворювання такі особи направляються на лікування до психіатричних 

лікарень у місцях позбавлення волі, а після одужання продовжують відбувати 

покарання. 

Рішення про звільнення від подальшого відбування покарання в місцях 

позбавлення волі виноситься судом на підставі подання адміністрації 

виправно-трудового закладу та висновків лікарської комісії про наявність 

психічного захворювання у засудженого.  

Згідно з Положенням про проведення судово-психіатричної експертизи 

стосовно таких засуджених лікарська комісія складає медичний висновок, а 

не акт судово-психіатричної експертизи. В цьому висновку обов’язково 

повинно бути викладено думку психіатрів про можливість подальшого 

перебування засудженого в місцях позбавлення волі та відбування ним 

покарання. 

Сумніви в психічному здоров’ї засудженого виникають найчастіше у 

випадках тривалого і впертого порушення ним режиму утримання, 

немотивованої відмови від роботи, незвичайної конфліктності, повторних 

необґрунтованих скарг і протестів, а також інших незвичайних вчинків: 

відмова від спілкування з оточуючими, відлюдькуватість, схильність до 

приховування, відмова від їжі тощо. У засуджених можливе виникнення 

будь-яких психічних захворювань шизофренічних, маніакально-депресивних 

чи епілептичних розладів. У деяких випадках можуть загострюватись 

хронічні психічні захворювання, що почалися ще до скоєння 

правопорушення і не були розпізнані експертизою під час досудового 

слідства та розгляду справи в суді в наслідок особливостей перебігу 

захворювання, якщо експертиза взагалі проводилася. Коли лікарська комісія 

встановить, що душевна хвороба виникла до правопорушення, за яке було 

засуджено досліджуваного, то вона має право поставити питання про 

бажаність перегляду висновку про осудність цієї особи. 

Стосовно засуджених, визнаних такими, що страждають на хронічну 

душевну хворобу, і звільнених від подальшого відбування покарання в 
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порядку, передбаченому статтями 19, 84 ККУ, ст. 408 КПКУ, можуть бути 

застосовані заходи медичного характеру у вигляді примусового лікування в 

психіатричній лікарні зі звичайним або посиленим наглядом. Вибір виду 

примусового лікування залежить передовсім від психічного стану хворого, 

тяжкості суспільно небезпечного діяння та потенційної соціальної 

небезпечності особи. 

У деяких випадках, при відсутності маячних розладів та агресивних 

тенденцій, стає можливим застосування непримусового заходу медичного 

характеру: звільнення хронічно хворого засудженого від покарання за 

злочин, який за своєю суттю не становить великої суспільної небезпеки, і 

передача його на піклування органів охорони здоров’я без призначення 

примусового лікування. Тоді засуджений, звільнений від відбування 

покарання, передається під нагляд психіатричного диспансеру і на 

піклування родичів, опікунів та інших законних представників  психічно 

хворого. 

 

 

ВИСНОВКИ З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ: 

Іноді психічне порушення засудженого оцінюється комісією лікарів як 

тимчасовий розлад душевної діяльності. Найчастіше при цьому виявляються 

реактивні стани, динамічні зрушення при психопатіях (декомпенсації) або 

клінічні прояви алкогольної чи наркотичної залежності (абстинентні стани). 

Можливість одужання та значного покращання психічного стану осіб із 

такими душевними розладами перешкоджають їх звільненню в порядку, 

передбаченому ст. 408 КПКУ. Тому лікування цих засуджених, у порядку 

застосування до них ст. 411 України, ст. 421 КПКУ, ч. 2 ст. 96 ККУ і статтях 

21, 117 Кримінально-виконавчого кодексу України (КВКУ), проводиться в 

психіатричних відділеннях і стаціонарах при лікарнях місць позбавлення 

волі. Після проведення необхідних терапевтичних заходів і видужання ці 

особи повертаються до місця позбавлення волі для подальшого відбування 

покарання. 
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Серед засуджених можуть знаходитися особи, яких було визнано 

осудними, але такими, що мають ті чи інші психічні відхилення. Це 

психопатичні особи, такі, що перенесли черепно-мозкові травми й інші 

органічні ураження головного мозку. Одним із найважливіших засобів 

стосовно таких засуджених є медичне і психіатричне спостереження за ними 

з метою профілактики погіршання їх психічного стану. 

 

 

4. СУДОВО-ПСИХІАТРИЧНА ЕКСПЕРТИЗА СВІДКІВ І 

ПОТЕРПІЛИХ. 

 

Показання свідків і потерпілих під час досудового слідства і в суді є, 

згідно діючого процесуального законодавства, одним із найважливіших 

доказів серед інших фактичних даних, необхідних для об’єктивного 

вирішення справи. Звідси випливає, що оцінка повноти і правдивості 

свідчень очевидців – дуже відповідальне завдання. Практика свідчить про те, 

що навіть здоровий і сумлінний свідок може помилятися через вплив на 

правильність і точність сприйняття ряду причин. Так, наприклад, на це може 

впливати емоційний стан свідка чи потерпілого, особливе значення надається 

окремим психологічним функціям вищої нервової діяльності кожної окремо 

взятої людини: стану уваги, пам’яті, здатності до сприйняття та відтворення, 

до точного відображення дійсності в конкретній, юридично значимій 

ситуації.  

Серед зовнішніх факторів, які можуть спричиняти похибки свідчень – 

особливості самої ситуації, вплив громадської думки чи родичів, навіювання. 

З огляду на це, часто буває доцільним застосувати комплексну, психолого-

психіатричну експертизу, із залученням обстеження судових чи медичних 

психологів. Завдання досудового слідства і суду полягає в дослідженні змісту 

викладених свідками і потерпілими повідомлень та у співставленні їх іншими 

даними, щоб правильно оцінити їхню правдивість чи хибність. Предметом 

дослідження при цьому є лише показання, а не особи, які їх дають. Однак 

свідками і потерпілими можуть бути психічно хворі чи особи, стосовно яких 
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виникають сумніви щодо їхньої психічної повноцінності. Зокрема, це 

стосується неповнолітніх свідків і потерпілих. 

При призначенні судово-психіатричної експертизи свідків і потерпілих 

судово-слідчим органам у таких випадках потрібно з’ясувати психічний стан 

цих осіб, їхню здатність вірно сприймати обставини, що мають значення для 

справи, можливість цих осіб давати правдиві показання. При цьому об’єктом 

оцінки для психіатра-експерта, а також експерта психолога є психічний стан 

досліджуваного, а не особливості і зміст, а тим більше – недостовірність його 

показань, бо це відноситься до компетенції суду. На поставлені запитання 

експерт повинен відповідати альтернативно: або стверджується, що 

внаслідок наявності психічного захворювання ця особа не може давати 

правильні покази, або – що, не дивлячись на наявність психічних відхилень, 

бути свідком у справі вона в стані. 

Правильна правова оцінка тяжкості і характеру злочину неможлива без 

аналізу поведінки потерпілих, їх психічного стану в кримінальній ситуації (т. 

зв. віктимність жертви, стан безпорадності), без врахування наслідків 

злочину на психічний стан потерпілих, вивчення зв’язку між розвитком 

психічних розладів у жертви і злочином. Відповідно до статей 121, 122 ККУ 

душевна хвороба визнається тяжким або середньої тяжкості наслідком 

злочину. Самі ж психічні розлади можуть бути нетривалими або пов’язаними 

не з тяжкістю завданої травми, а з особливостями психіки потерпілого, що й 

має бути предметом ретельного дослідження судово-психіатричних 

експертів, а також експертів-психологів. Важливість вивчення жертв, 

злочину тісно пов’язана з питаннями дотримання прав людини і вперше була 

сформульована на Бухарестському міжнародному конгресі психіатрів у 1947 

р. 

Відоме таке юридичне поняття, як ―безпорадний стан потерпілого‖. 

Судово-психіатрична експертиза може бути призначена для з’ясування 

питання про наявність у потерпілого безпорадного стану, під яким розуміють 

неможливість цієї особи в певному фізичному чи психічному стані 
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усвідомлювати характер дій, що вчиняються з нею, керувати своїми 

вчинками або чинити опір. До безпорадного стану відносяться сон, втрата 

свідомості, гіпнотичний стан, слабоумство і психічна хвороба. Експертна 

оцінка безпорадного стану потерпілих, який виник у результаті прийому 

алкоголю, відрізняється від оцінки алкогольного сп’яніння чи сп’яніння 

внаслідок вживання психоактивних речовин правопорушниками, коли 

осудність не виключається. 

Висновок про безпорадний стан виноситься судово-слідчими органами 

на основі психічних порушень, що властиві потерпілому. Судово-

психіатрична експертиза лише визначає можливість цієї особи за її 

психічним станом розуміти характер і значення дій, які вчиняються стосовно 

неї, та чинити опір у певній кримінальній ситуації. Щоб уточнити наявність 

саме того ступеня сп’яніння, що позбавляє такої можливості потерпілого, 

інколи доводиться залучати до комплексної експертизи й судових медиків. 

При встановленні безпорадного стану потерпілого не має значення, чи він 

сам довів себе до такого стану сп’яніння, чи це сталося під тиском інших 

осіб. На безпорадний стан вказує загальмованість, пасивність, відчуженість, 

безтурботність. Виразні порушення ходи та мови, нудота, блювота, 

наступний сон і часто амнезія є об’єктивними ознаками отруєння алкоголем. 

Особливості поведінки потерпілої особи в цей час дають підстави оцінювати 

її поведінку і вчинки як результат токсичної дії алкоголю, порушення 

орієнтації в оточуючому середовищі і здатності усвідомлено керувати своїми 

діями. До них відносяться ніколи до цього не властива для потерпілого 

розгальмованість, яка може змінюватися наступною апатією, збайдужінням 

до наслідків вчинених з ним дій, відсутність реакції на те, що відбулося, і 

навіть намагань приховати ознаки сексуального насильства. 

Досвід і практика свідчать про те, що найчастіше судово-психіатричну 

експертизу доводиться призначати стосовно таких свідків і потерпілих, які 

страждають на розумову недорозвиненість, олігофренію, органічні ураження 

головного мозку, перенесли черепно-мозкову травму, особливо при 
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кримінальній ситуації, розвитку реактивних психічних порушень і, значно 

рідше, шизофренічних розладах.  

Експертний висновок відносно осіб із психічною патологією повинен 

відображати здатність особи здійснювати процесуальні функції на різних 

етапах юридичного процесу відповідно до характеру і динаміки психічного 

розладу. Медичний критерій визначається поняттям ―душевна хвороба‖, 

яким охоплюються всі види психопатології. Юридичний критерій 

визначається неможливістю потерпілих і свідків правильно сприймати 

обставини справи і давати про них правдиві показання, розуміти характер і 

значення скоєних щодо потерпілих дій, а також неможливістю чинити опір. 

Судово-психіатричними експертами стосовно свідків, як правило, 

вирішується одне питання: чи може ця особа правильно сприймати 

обставини, що мають значення для справи, і давати про них показання. 

Стосовно потерпілих коло питань, які вирішуються судово-психіатричною 

експертизою, є значно ширшим. Залежно від глибини уражень психічної 

сфери і часу початку їх розвитку характер сприйняття різних обставин у 

потерпілих може бути різним. 

При психопатії, органічних ураженнях головного мозку без ознак 

слабоумства, епілепсії, без значного зниження інтелекту здатність правильно 

сприймати і відтворювати перебіг подій зберігається. Навіть хворі на 

шизофренію, в стані стійкої ремісії, без виразного дефекту, визнаються 

спроможними давати свідчення і дієздатними. Хоча, разом з тим, участь 

таких хворих у судовому засіданні є неприпустимою через небезпеку 

погіршання їх психічного стану внаслідок обставин, які травмують психіку. 

Взагалі ж оцінка стану ремісії при шизофренії складна; при цьому треба 

враховувати її глибину та якість, наявність чи відсутність патологічних 

тлумачень – так званого резидуального маячення. 

Хворі з інтелектуальною недорозвиненістю, обмеженим запасом знань, 

але без емоційно-вольових розладів, добре адаптовані у житті і можуть вірно 

сприймати обставини та події, давати про них правильні показання. Такі 
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порушення психіки розумово недорозвинених осіб, як некритичність, 

некорегованість своєї поведінки, при високій навіюваності, схильності до 

наслідування чужої поведінки залежність вчинків і суджень від впливу 

оточення часто можуть спричиняти наявність суперечностей у показаннях, 

вони нерідко стають об’єктом насильства чи використання у злочинних діях 

зловмисниками. 

У протилежних випадках, при олігофренії з глибокою дебільністю, що 

межує з імбецильністю, потерпілі та свідки не здатні сприймати обставини 

справи і давати про них показання через глибоке ураження інтелекту та 

вольової сфери. 

У випадках із проміжними варіантами розладів хворі можуть повністю 

сприймати обставини подій і давати про це свідчення, але не розуміють 

значення вчиненого. Неглибока ступінь дебільності особи при збереженій 

здатності контролювати свої вчинки, як правило, не перешкоджає 

можливості давати правильні показання у справі. Разом з тим, іноді наявність 

виразних психопатоподібних розладів з брехливістю, розгальмованістю 

сексуального потягу, що бувають супутніми основному дефектові, 

утруднюють експертну оцінку. При цьому зниження в особи можливості 

керувати своїми вчинками заважає здатності адекватно реагувати на 

обставини, які склалися, і давати про неї правильні показання. В подібних 

випадках експерти часто роблять висновок, що до свідчень таких осіб 

потрібно ставитись як до показань психічно хворих, незважаючи на 

формально неглибокий інтелектуальний дефект. 

У випадках експертної оцінки дебільності середнього ступеня вираження 

особливої уваги потребує підвищена навіюваність, тому великого значення 

для експерта набуває правильно побудований допит особи на досудовому 

слідстві. На характер висвітлення фактів впливає присутність під час допитів 

батьків, що звичайно практикується при допиті неповнолітніх. Відношення 

до справи батьків, їх зацікавленість в її позитивному вирішенні 

відображаються на поведінці та свідченнях потерпілого. Разом з тим, у 
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переважній кількості випадків саме батькам або опікунам такі особи 

сповіщають про ситуації, коли стають об’єктом насильства зловмисників. 

Досить складною буває судово-психіатрична експертиза осіб, які 

перенесли черепно-мозкову травму у кримінально значимій ситуації. 

Найбільші порушення в них виникають у момент отримання та в гострому 

періоді травми. Втрачена свідомість, пам’ять й інші функції повертаються в 

подальшому поступово, з покращенням загального стану. У зв’язку з цим 

практично важливо визначити період тривалості порушення свідомості і 

втрати пам’яті потерпілого. При тяжких черепно-мозкових травмах, із 

тривалими розладами свідомості, глибокими амнезіями й інтелектуальними 

порушеннями доцільним є проведення повторного обстеження потерпілих 

для оцінки динамічних змін у перебігу травматичної хвороби головного 

мозку. При цьому оцінка ступеня тяжкості тілесних ушкоджень відноситься 

до компетенції судово-медичної експертизи. Саме тому в таких випадках 

доцільно призначити комплексну судово-психіатричну і судово-медичну 

експертизу, при проведенні якої психіатрами оцінюється глибина, тривалість 

і динаміка психічних розладів, а судово-медичними експертами за 

сукупністю виявлених порушень визначається тяжкість завданих тілесних 

ушкоджень. 

Труднощі судово-психіатричної експертизи можуть бути пов’язані з тим, 

що в результаті втрати свідомості і ретроградної амнезії у травмованих 

відомості, які сповіщаються ними, часто бувають невірними. В подальшому 

хворі нерідко заповнюють відтінок часу, що випав з пам’яті, неправдивими, 

хибними спогадами, доповненнями, які виникають у них на основі знання 

обставин справи зі слів слідчого, рідних, знайомих і сповіщають ці дані, 

дійсно вважаючи їх правдивими. Тому можуть виникати протиріччя, 

особливо тоді, коли свідків події не було, а період втрати свідомості 

потерпілим після травми був коротким. 

У практиці слідства часто буває важливо встановити час, з якого 

показання потерпілого починають носити патологічний характер. Щоби 



 

 

214 

відповісти на таке запитання, потрібно ретельно зібрати для справи матеріали 

про поведінку особи, її стан у момент отримання травми та безпосередньо 

після неї. Звісно, що це не завжди можливо, й іноді експерти можуть 

відмовитися від подання категоричного висновку у такій справі. 

Судові психіатри вирішують питання зв’язку психічного розладу 

потерпілого з отриманою психічною травмою, дають прогноз психічного 

розладу, а судово-медичні експерти оцінюють тяжкість шкоди, завданої 

здоров’ю потерпілого. 

Питання про час, з якого показання особи можуть почати набувати 

патологічного змісту, іноді виникає при виявленні реактивних психічних 

розладів у підекспертних різних категорій. Наявність реактивного стану 

може спричинити подання викривлених відомостей у справі, обмовляння, 

самообмовляння. Питання про здатність подавати правильні показання в 

стані реактивного психозу частіше ставиться вже після його констатації 

експертами і стосується свідчень, які повідомлені на досудовому слідстві. 

Тому у висновку про реактивний стан у підекспертного потрібно вказувати, з 

якого моменту виник психічний стан, що перешкоджає поданню в справі 

правильних показань. 

 

ВИСНОВКИ З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ: 

З наведеного вище матеріалу можна бачити, що винесення вірогідних і 

надійних експертних висновків стосовно свідків і потерпілих із психічними 

розладами сприяє ефективному захисту їх законних прав і свобод, і це є 

можливим лише на базі ретельної клініко-експертної оцінки порушених і 

збережених психічних функцій у юридично значимій ситуації. 

 

 

ВИСНОВКИ З ТЕМИ: 

В судовому засіданні за участю прокурора, захисника, свідків і 

потерпілих з’ясовується, чи було суспільно небезпечне діяння, передбачене 
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кримінальним законом, чи скоїла його особа, про яку розглядається справа, 

чи перебувала ця особа в стані неосудності або захворіла після скоєння 

злочину на душевну хворобу, яка позбавила її можливості розуміти свої дії і 

керувати ними. З урахуванням рекомендацій СПЕК суд виносить постанову 

про застосування конкретного виду заходів медичного характеру. Для 

уточнення особливостей психічного стану особи, визнаної неосудною, в 

судове засідання може бути запрошений психіатр-експерт. Особи, які 

страждають на хронічний алкоголізм і наркоманію, засуджені до видів 

покарання, що не пов’язані з позбавленням волі, підлягають примусовому 

лікуванню в медичних установах зі спеціальним лікувальним і трудовим 

режимом. 

Повне завершення і подальше закріплення результатів лікування 

багато в чому залежить від наступності лікувальних і реабілітаційних заходів 

у медичних закладах, які повинні здійснювати відповідне лікування тим, хто 

звільнений від покарання. Основним обов'язком експерта-психіатра є 

дослідження наданих йому матеріалів справи, проведення психіатричного 

огляду випробуваного і дача об'єктивного висновку з питань, поставленим 

органом, що веде розслідування в справі. 

При виробництві судово-психіатричної експертизи згідно ч.3 ст. 77 

КПК і ЦПК Україна експерт вправі: а) знайомитися з матеріалами справи, що 

ставляться до предмета експертизи; б) клопотатися про надання йому 

додаткових матеріалів, необхідних для дачі висновку; в) бути присутнім з 

дозволу слідчого або суду при виробництві слідчих (судових) дій; г) радитися 

з іншими експертами при виробництві комісійної експертизи; д) заявляти 

самовідвід при наявності законних підстав; е) повідомляти в письмовому виді 

про неможливість дати експертний висновок, якщо поставлені питання 

виходять за межі компетенції експерта або надані йому матеріали є 

недостатніми для дачі висновку; ж) указувати у своєму висновку обставини, із 

приводу яких не були поставлені питання органом, що призначив експертизу, 
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за умови, що вони мають значення для справи і їхнє встановлення входить у 

компетенцію експерта. 

Експерт може відмовитися від участі в експертизі при наявності 

поважних причин, наприклад, якщо: а) хворий, б) складається в родинних 

зв'язках з підекспертним або в) перешкодою служить стихійне лихо. Не 

можуть бути експертами особи, що перебувають у службовій або іншій 

залежності від випробуваного (ст. 75 КПК України). При недостатності 

зібраних слідством матеріалів або якщо питання, поставлені перед експертом, 

виходить за межі його компетенції, він вправі повідомити орган, що 

призначив експертизу, про неможливість дати висновок (ст.77 КПК України, 

ст.59 ЦПК України).  

За дачу свідомо помилкового висновку експерт-психіатр підлягає 

карному покаранню (ст. ст. 384, 385 КПК України). 

Концепція обмеженої осудності виникла ще в класичній школі карного 

права, що вважала, що той суб'єкт, в якого менше суб'єктивної провини, 

повинен нести менше спокути, і визнавалося, що психічно неповноцінні люди 

мають меншу волю волі та відповідно меншою провиною. 

Примусові міри медичного характеру є основою профілактики 

повторних суспільно небезпечних діянь, а не покаранням, принципово 

відрізняючись від нього своїми цілями й методами, але являють собою 

примусовий захід, оскільки призначаються та припиняються тільки судом. 

Їхнє застосування пов'язане з обмеженням прав осіб, у відношенні яких 

відповідні міри призначені, оскільки складаються в ізоляції особи в медичну 

установу без його згоди. Обов'язковою передумовою призначення 

примусового лікування є встановлення судом факту здійснення суспільно 

небезпечного діяння саме даною особою. Примусові міри медичного характеру 

не виражають негативної оцінки вчиненого від імені держави, не спричиняють 

судимості і не переслідують цілей виправного впливу. Суд не встановлює 

строків примусового лікування, його тривалість визначається психічним 

станом хворого та особливостями плину захворювання. Всі хворі, що 
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перебувають на примусовому лікуванні, для визначення їхнього психічного 

стану повинні не рідше одного разу в 6 місяців проходити повторний огляд 

лікарською комісією, що вправі поставити перед судом питання про зміну 

або скасування примусових мір медичного характеру, представивши 

висновок, що обґрунтовує необхідність продовження, зміни або припинення 

застосування таких примусових мір. Контроль за їхнім проведенням 

здійснюється органами охорони здоров'я, а нагляд покладений на 

прокуратуру. 

Застосування конкретного виду примусових мір медичного характеру 

залежить від ступеня суспільної небезпеки психічно хворого і визначається в 

ході судово-психіатричної експертизи. Примусові міри медичного характеру 

включають надання амбулаторної психіатричної допомоги в примусовому 

порядку й госпіталізацію в психіатричну установу: а) зі звичайним, б) 

посиленим або в) строгим спостереженням (ст. 94 КК України). Надання 

амбулаторної психіатричної допомоги в примусовому порядку може 

застосовуватися судом до особи, що страждає психічними розладами та 

вчинив суспільно небезпечне діяння, якщо воно по стані свого психічного 

здоров'я не має потреби в госпіталізації в психіатричну установу. 

Примусовому лікуванню в лікарні зі звичайним спостереженням підлягають 

особи, які по характері зробленої суспільно небезпечної дії або психічному 

стану, мають потребу в лікуванні та лікуванні в примусовому порядку. 

 

 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ З ТЕМИ 

«ПРЕДМЕТ І ЗАВДАННЯ СУДОВОЇ ПСИХІАТРІЇ. ПРАВОВІ ТА 

ОРГАНІЗАЦІЙНІ ОСНОВИ СУДОВО-ПСИХІАТРИЧНОЇ 

ЕКСПЕРТИЗИ» 

 

1. Вчені-психіатри, котрі виступали проти засудження психічно хворих і 

заклали основи судової психіатрії. 
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2. Завдання працівників слідства і суду при призначенні судово-

психіатричної експертизи. 

3. Зміст правоздатності і дієздатності особи. 

4. Судово-психіатрична оцінка психічних захворювань, які виникли після 

скоєння правопорушення, але до винесення судом вироку. 

5. Форми судово-психіатричної експертизи у цивільному процесі (заочна, 

посмертна). 

6. Основна передумова провини. 

7. Права та обов’язки експертів. 

8. Визначення соціальної небезпечності хворого з психічними розладами. 

9. Судово – психіатрична експертиза обвинувачених. 

10. Судово – психіатрична експертиза засуджених. 

 

 

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 психіатрії під час розкриття і 

розслідування злочинів.  Визначаються найбільш поширені форми психічних 

розладів у практиці судової психіатрії.  

Потрібно дослідити завдання судово-психіатричної експертизи. 

Визначити, хто може бути може бути судово-психіатричним експертом, 

вивчити його права та обов’язки. Розглянути, які фактори впливають на 
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похибки в свідченнях потерпілих і свідків. А також визначити порядок 

призначення, продовження, зміни та припинення примусового лікування 

хворих на психічні розлади. 
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ВСТУП 

Важливо знати будову нервової системи людини, для того щоб розуміти, 

які порушення відбуваються в організмі людини при психічних 

захворюваннях. Психічна діяльність людини є функцією головного мозку. 

Нервова система людини складається з головного мозку, спинного 

мозку, периферичних нервів, що відходять від них, і вегетативної нервової 

системи. 

Головний мозок вкритий твердою, м'якою і павутинною оболонками. 

Складають головний мозок великі півкулі, стовбурова частина й мозочок. Кора 

головного мозку являє собою суцільні клітини, має сірий колір. Вона є 

основою процесів свідомості та мислення, аналізу й синтезу явищ зовнішнього 
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та внутрішнього середовища, пов'язує між собою функції людського організму 

і дає йому можливість пристосовуватися до навколишнього середовища. 

Біла речовина складається з відростків нервових клітин, нервових 

волокон та субстанції, що їх об'єднує, — нейроглії. У білій речовині є ділянки 

сірої речовини, що являють собою підкіркові центри, які керують 

найпростішими емоціями і здійснюють складні вроджені форми поведінки — 

інстинкти. 

У довгастому мозку розташовані життєво важливі центри — серцево-

судинний, дихальний, теплорегулюючий тощо. Частина волокон провідних 

шляхів у довгастому мозку перехрещується, тому при ураженні правої півкулі 

головного мозку спостерігається параліч лівих кінцівок і навпаки. 

Центр мовлення у людини непарний, розташований у лівій півкулі. При 

ураженні цієї частини мозку хворий втрачає мову й рухливість правих 

кінцівок. 

Мозочок здійснює координацію рухів, підтримує рівновагу тіла та 

м'язовий тонус. Від довгастого мозку через великий потиличний отвір у черепі 

відходить спинний мозок, що розташовується у спинномозковому каналі 

хребта. Спинний мозок здійснює відповідні вроджені реакції на зовнішні 

подразники (так звані безумовні рефлекси). До рефлекторних функцій 

спинного мозку відносять сечовипускання, дефекацію, згинання кінцівок, що 

можуть здійснюватися і без участі головного мозку. 

Периферична нервова система складається з чутливих і рухових нервів. 

Чутливі нерви сприймають зовнішні подразнення. У відповідь на отримане 

подразнення рухові нерви здійснюють рухові дії. 

Вегетативна нервова система здійснює іннервацію всіх внутрішніх 

органів, при цьому сигнали від внутрішніх органів передаються в головний 

мозок і від нього через вегетативну нервову систему — на внутрішні органи. 

Нервова діяльність людини і тварин являє собою сукупність рефлексів. 

Рефлекс — це відповідна реакція організму на зовнішні чи внутрішні 

подразнення, здійснювана нервовою системою. Подразнення від зовнішнього 
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чи внутрішнього джерела чутливими нервами проходить до нервових центрів, 

розташованих у головному чи спинному мозку, звідти руховими нервами — до 

виконавчих органів: м'язів, залоз, внутрішніх органів. 

Рефлекторна діяльність нервової системи забезпечує функціональну 

діяльність організму і його взаємозв'язок із навколишнім середовищем. 

За походженням, механічним утворенням і біологічним значенням 

академік І. П. Павлов поділяв рефлекси на безумовні та умовні. Безумовні — 

уроджені постійні рефлекси, що повторюються в усіх представників даного 

виду. До них належать відсмикування кінцівки при уколі, опіку, смоктальні 

рухи у новонароджених ссавців, клювання у пташенят, а також складніші 

інстинктивні реакції — гніздування птахів, плавання водоплавних пташенят, 

що тільки вилупилися. 

У процесі життя у відповідь на зовнішні та внутрішні подразники на базі 

безумовних рефлексів виробляються умовні рефлекси, що є основою 

пристосування організму до умов навколишнього середовища. Протягом 

життя утворюються дедалі нові й нові умовні рефлекси за обов'язкової участі 

кори головного мозку. Умовний рефлекс утворюється на базі безумовного 

рефлексу при збігу в часі цих двох подразників. Одні умовні рефлекси 

утворюються швидше, інші — повільніше, деякі зберігаються довше, інші — 

зникають швидше. Якщо умовний рефлекс вироблений і тривалий час не 

підкріплюється безумовним, то він поступово згасає. 

 

 

1. ПОНЯТТЯ ПРО СТРУКТУРУ ТА ФУНКЦІЇ ЦЕНТРАЛЬНОЇ 

НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ, ВИЩУ НЕРВОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ І ЇЇ РОЗЛАДИ 

ПРИ ПСИХІЧНИХ ЗАХВОРЮВАННЯХ. 

 

Структурно і функціонально нервову систему людини поділяють на 

центральну та периферичну. В свою чергу до їх складу входить вегетативна 

нервова система, яка автономно регулює роботу внутрішніх органів. 

Центральна нервова система складається з головного мозку з великими 

півкулями кори головного мозку, підкорковими вузлами, мозочком і 
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стовбуром мозку, а також спинного мозку, мозкових оболонок і 

спинномозкової рідини, що омиває мозкову речовину. 

Периферичну нервову систему становлять периферичні нерви, які 

виходять за межі хребетного стовбуру від передніх і задніх корінців 

спинного мозку, що з’єднується з міжхребетними вузлами та волокнами 

вегетативної нервової системи. 

Окремі нервові та психічні функції пов’язані з діяльністю певних 

ділянок кори головного мозку. При порушенні цих ділянок може наступати 

відповідно: сліпота, глухота, рухові дисфункції. Складні функції, умовно-

рефлекторна діяльність відбуваються за умов інтегративної діяльності всієї 

кори головного мозку. Перехрещення більшості волокон довгастого мозку є 

причиною того, що ураження ділянки мозку з одного боку призводить до 

порушення відповідної функції з іншого. 

Рефлекторна діяльність лежить в основі функціонування всієї нервової 

системи і визначає поведінкові реакції живого організму. Закономірна 

реакція нервової системи у вигляді визначених змін якої-небудь діяльності 

організму у відповідь на внутрішні чи зовнішні подразники називається 

рефлексом.  

Схематично принцип рефлекторної дії можна представити у вигляді 

рефлекторної дуги, що складається з трьох ланок:  

чуттєвої (рецептори або органи відчуття, де подразнення 

трансформуються у нервові імпульси),  

центральної (певні ділянки спинного та головного мозку – аналізатори, 

куди кожний вид інформації надходить специфічними провідними шляхами)  

та рушійної (виконавча команда передається від рушійних нервових 

центрів до робочих органів – м’язів, залоз).  

Вища нервова діяльність здійснюється також за рефлекторним 

принципом, але в цьому випадку значно ускладнюється додатковими 

механізмами й апаратами не лише центральна ланка рефлексу, де існує 

певний ―апарат оцінки і корекції функцій організму‖, а й чуттєва та рушійна 



 

 

228 

ланки. Завдяки рефлексам живий організм пристосовується до існування в 

певних умовах навколишнього середовища, сприймаючи за допомогою своєї 

нервової системи та переробляючи інформацію, що надходить, і відповідно 

реагуючи на неї адекватними діями. Цей процес пристосування відбувається 

завдяки двом основним видам рефлексів – безумовним та умовним. 

Засновник вчення про фізіологію вищої нервової діяльності І. П. Павлов 

назвав безумовними такі рефлекси, що характеризуються закономірною 

відповіддю на певні подразники, наприклад, захисний (відведення кінцівки 

від вогню) чи харчовий (виділення слини при потраплянні їжі до рота). Отже, 

безумовні рефлекси – це природжені, стійкі, відносно стереотипні рефлекси у 

вигляді специфічних афектів, які виникають у відповідь на певні подразнення 

відповідних апаратів сприйняття. До безумовних рефлексів вищого порядку 

зі складною поведінкою відносяться інстинкти, наприклад, самозбереження, 

харчовий, статевий, батьківський. 

Складніші рефлекси, які виробляються на основі безумовних і 

становлять фізіологічну основу пристосування, навчання і пам’яті як тварин, 

так і людей, називаються умовними. Ще І. М. Сєченов показав, що 

―психічний‖ рефлекс відрізняється від простого тим, що в своїй середній 

ланці супроводжується психічними процесами у вигляді відчуття, уявлення, 

думки, почуття. 

Умовно-рефлекторна діяльність здійснюється на тлі взаємодії двох 

основних нервових процесів у корі головного мозку (збудження та 

гальмування) як умовного, так і безумовного, коли умовні рефлекси можуть 

згасати під дією раптових і надзвичайно сильних подразників. 

Різні співвідношення характеру, сили та рухливості основних нервово-

рефлекторних процесів збудження і гальмування, властивих кожній окремій 

особі, дозволили виокремити 4 основні типи темпераменту, а, за цією 

аналогією, і 4 відповідні типи вищої нервової діяльності:  

1) сильний, збуджуваний, невтримний (холерики);  

2) сильний, спокійний, врівноважений, повільний (флегматики);  
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3) сильний, дуже швидкий, рухливий, врівноважений (сангвініки);  

4) слабкий, загальмований (меланхоліки).  

З типом вищої нервової системи значною мірою пов’язані особливості 

реагування особи на зовнішнє середовище. 

Характер і зміст усіх психічних захворювань визначається взаємодією 

таких факторів, як особливості хворобливого впливу зовнішнього 

середовища та будови нервової системи, тип вищої нервової діяльності. 

Такі несприятливі соціальні фактори, як ситуація слідства і суду, втрата 

громадського становища, зрада чи втрата коханої людини, смерть рідних або 

близьких тощо можуть спричинити ―збій‖ врівноваженості основних 

нервових процесів збудження і гальмування, особливо в осіб, котрі схильні 

до такого реагування на психогенний стрес через природжену 

неврівноваженість цих процесів.  

В умовах тотальної реакції на дію раптових, надзвичайно сильних і 

загрозливих для життя подразників, клінічні наслідки можуть набувати 

вигляду реактивного ступору або психомоторного збудження. В ситуаціях 

коли реактивні процеси не охоплюють усієї кори головного мозку, можуть 

спостерігатися різні реактивні стани, стани зміненої свідомості, істеричні 

психози, фобічні синдроми.  

Застійність процесу збудження може стати патофізіологічною основою 

зорових, слухових, нюхових галюцинацій у разі його локалізації на рівні 

першої сигнальної системи, а також словесних, мовних; на рівні другої 

сигнальної системи. В основі настирливих станів, багатьох переживань при 

психоастенії, шизофренії лежить патологічна інертність процесів збудження 

у коркових клітинах, що пов’язані з чуттєвим пізнанням, почуттями, 

уявленнями.  

Причини психічних захворювань дуже різноманітні і не в усіх хворобах 

встановлені остаточно. Найважливіші з них наступні. 

Патологічна спадковість. Найчастіше спостерігається спадкова 

схильність до захворювання під впливом різних додаткових негативних 
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факторів і складних умов життя. Ризик виявлення захворювання значно 

зростає при патологічній спадковості обох батьків. Так, наприклад, при 

захворюванні на шизофренію одного з батьків патологія виявляється у 

кожної шостої дитини, а при хворобі обох батьків – у кожної третьої. Пряма 

передача хвороби від батьків дітям спостерігається лиже у незначної частини 

психічних захворювань, переважно при олігофреніях. 

Ураження головного мозку. Хвороба виникає, наприклад, внаслідок  

перенесеної черепно-мозкової травми, розвитку склерозу судин головного 

мозку або дегенеративних процесів у мозкових нервових клітинах при 

старечих хворобах Альцгеймера, Піка. 

Інфекції. Психічне захворювання спричиняє їх безпосередня дія на мозок 

(енцефаліти, менінгіти) або загальні інфекції (грип, вірусні інфекції, тиф, 

туберкульоз та ін.). 

Гострі й хронічні інтоксикації. Психічні розлади проявляються внаслідок 

зловживання алкоголем, наркотичними й іншими психоактивними 

речовинами, дії отрутохімікатів і промислових токсичних речовин. 

Аутоінтоксикація. Вона розвивається, наприклад, при розладі обміну 

речовин унаслідок хвороби печінки, нирок, щитоподібної залози, а також при 

шизофренії (фебрильна форма). 

Стресогенні впливи тяжких психічних травм, соціальних потрясінь і 

природних надзвичайних ситуацій 

Існують хвороби, які розвиваються швидко і закінчуються повним 

одужанням. До них відносяться, наприклад, гострі алкогольні психози, гострі 

інфекційні захворювання, гострі реактивні стани. Інші хвороби мають 

хронічний тривалий перебіг, поступовий розвиток їх клінічних проявів 

характеризуються певною динамікою і стадійністю. 

У стадії передвісників з’являються головні болі, безсоння, 

подразливість, загальна слабкість, підвищена втомлюваність і зниження 

розумових можливостей і працездатності.  
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Далі, в початковій стадії – хвороби виявляються галюцинаторні розлади, 

психомоторне збудження, маячні ідеї тощо. Надалі спостерігається 

розгорнута картина психічного захворювання зі швидким перебігом 

(гострим, злоякісним) або уповільненим, довготривалим (хронічним), з 

поступовим розширенням хворобливих проявів при прогресуючих 

захворюваннях, які призводять до психічного дефекту (шизофренія, 

епілепсія, прогресивний параліч).  

Кінцева стадія – це результат захворювання, що може проявлятися в 

одужанні, покращенні (ремісії) чи завершуватися при прогресуючому 

психічному захворюванні деградацією особи. 

Діагноз психічного розладу встановлюється відповідно до 

загальновизнаних міжнародних стандартів діагностики та класифікації 

хвороб, травм і причин смерті, прийнятих МОЗ України.  

У 1999 р. в Україні впроваджена нова (МКХ-10), яка значно 

відрізняється від попередньої класифікації, насамперед тим, що основна 

частина функціональної та  органічно обумовленої психічної патології 

представлена у вигляді синдромальних рубрик.  

МКХ-10 використовує алфавітно-цифрову кодову систему. Тримірний 

код є обов’язковим рівнем кодування. Четверта і наступна цифри 

застосовуються для докладнішої характеристики психічного розладу. 

Літера, перша і друга цифри коду визначають клас, групу розладів, до 

яких належить захворювання або розлад, і саме захворювання або розлад. 

Наприклад, F-20 – психічні розлади і розлади поведінки (F), шизотипні і 

маячні розлади (F-2), шизофренія (F-20). 

Четвертий і наступні після крапки знаки коду характеризують форму, 

стан, етіологію й інші ознаки. Наприклад, F-20.00 – шизофренія, параноїдна 

форма, безперервний тип перебігу; F-02.83 – клас психічні розлади (F), 

органічні психічні розлади (F-0), деменція (F-02), деменція при уточнених 

хворобах, класифікованих в інші рубрики (F-02.8), у зв’язку з якою хворобою 
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– епілепсією (F-02.83); F-32.00 – легкий депресивний епізод без соматичних 

симптомів. 

 

ВИСНОВКИ З ПЕРШОГО ПИТАННЯ: 

Отже, основними процесами вищої нервової діяльності є збудження й 

гальмування — це основа діяльності великих півкуль. І. П. Павлов установив, 

що в основі психічних захворювань лежить порушення нормальної взаємодії 

збудження і гальмування. 

 

 

2. СИМПТОМИ ТА СИНДРОМИ ПСИХІЧНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ. 

 

Психіатрія як медична наука в своїй назві поєднує дві складові – психо 

(душа) і ятрос (лікування), що в перекладі в древньогрецької означає – 

лікування душі. Як і багато інших клінічних дисциплін, психіатрія 

складається з двох великих частин – загальної (семіотики) або 

симптоматології психічних хвороб (психопатології), котра різнобічно вивчає 

окремі ознаки психічних захворювань – симптоми та їх певні поєднання, що 

мають закономірні внутрішні зв’язки – синдроми, а також спеціальної, яка 

досліджує окремі форми психічних захворювань (розладів). 

З виявлення симптомів і синдромів починається обстеження хворих із 

психічними розладами.  

Симптом набирає відповідного значення тільки тоді, якщо 

розглядається у рамках синдрому. Синдром має діагностичну цінність лише 

тоді, коли вивчається в динаміці захворювання, у співвідношенні з таким 

важливим критерієм, як особливості змін особи, що виникають під час 

перебігу психічної хвороби. 

Психічні захворювання виявляються у порушеннях процесів 

сприйняття, мислення, емоцій, уваги, пам’яті, потягів тощо. З допомогою цих 

психологічних понять були описані найрізноманітніші симптоми психічних 

захворювань. Ця обставина сприяла появі уявлень про те, що окремі психічні 
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порушення пов’язані з ураженням певних психічних функцій: галюцинації – 

це розлад сприйняття, маячення (марення, верзіння) – порушення мислення і 

т. д.  

Симптоми (За сферами психічної діяльності): 

Розлади сприйняття. Сприйняття – це відображення явищ і предметів 

оточуючої дійсності, які безпосередньо діють на органи відчуття. 

Ілюзії – це помилкове (хибне) сприйняття переважно зором чи слухом 

реальних предметів або явищ, при цьому відображення реального об’єкта 

змішується з хворобливою уявою. Найчастіше вони виникають на тлі 

зміненого афекту чи свідомості. Однак і в звичайному стані можливі хибні 

сприйняття (хмару можна уявити як чиєсь обличчя, при фізичних ілюзіях 

скляна паличка ―переломлюється‖ у воді). 

3орові ілюзії можуть бути звичайними за своїми появами що одежа 

(висить на вішалці, сприймається як людська фігура, нахилена гілка дерева – 

як простягнена рука). Вони виникають переважно у напівтемряві чи при 

поганому освітленні, на тлі тривожного настрою. Зорові ілюзії, що іноді 

бувають фантастичними, химерними за змістом, називаються парейдоліями. 

Квітка на вікні сприймається як екзотична, велика рослина, а оточуючі 

предмети – як фантастичні істоти. Парейдолії найчастіше виникають на тлі 

різко вираженої тривоги, страху, при початкових стадіях потьмарення 

свідомості. 

Слухові ілюзії або вербальні лат. – слово) в одних випадках є 

елементарними: краплі дощу сприймаються як шепіт, окремі різкі звуки – як 

постріли, а інших – у сторонніх розмовах чи звуках суб’єкт чує слова в свою 

адресу. Коли в тому, що чується, безперервно сприймаються цілі фрази, 

говорять про ілюзорний галюциноз. Вербальні ілюзії, зокрема ілюзорний 

галюциноз, звичайно мають осудливий або загрозливий зміст; для них 

характерні афект напруженої тривоги і підозріливість. 

Галюцинації – це одна з форм порушень чуттєвого пізнання, коли 

патологічні сприйняття виникають без існування реального об’єкта чи 
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подразника. За головною ознакою (аналізатором, у якому виникають) 

галюцинації поділяються на такі: зорові (оптичні), слухові (акустичні), 

дотику (тактильні), нюхові, смакові, загального відчуття (кінестетичні). 

Зорові галюцинації (видіння) можуть бути елементарними, мати 

невиразну форму чи, навіть, бути позбавленими її – фотопсії (іскри, полум’я, 

плями, спалахи, дим), і складними. Такі, що є чіткими в усіх, навіть 

незначних деталях – це конкретні люди, тварини, комахи, предмети, меблі, 

сцени різного змісту (похорони, стихійні лиха, збори). 3орові галюцинації 

можуть бути безколірними, різнобарвними, мати натуральну величину або 

збільшені чи зменшені. Вони то нерухомі (статичні), то знаходяться в рyci, зі 

постійним або таким, що швидко змінюється змістом (калейдоскопічні). 

Зорові галюцинації називають сценоподібними чи кінематографічними в тих 

випадках, коли мінливі з них мають складний зміст. Видіння майже завжди 

виникають на тлі потьмареної свідомості; їх супроводять афекти тривоги, 

страху, люті. 3начно рідше вони викликають захоплення чи цікавість. 

Нерідко інтенсивність галюцинацій різко підсилюється ввечері або вночі, 

інколи вони виникають тільки в певний час доби. 

Слухові галюцинації. Якщо вони виникають у формі елементарних 

немовних обманів, то називаються акоазми (такими є шуми, окремі звуки, 

шипіння, постріли). У випадках, коли чують окремі слова, фрази, говорять 

про фонеми – вербальні (словесні) галюцинації. Хворі часто називають їх 

―голосами‖. Фонеми можуть належати знайомим і незнайомим особам, 

чоловікам, жінкам і дітям; можуть бути тихими чи приголомшливо гучними, 

такими, що знаходяться на одному місці, наближуються чи віддаляються. 

Іноді чути один голос – моновокальні галюцинації чи кілька, діалог – 

полівокальні галюцинації. Голоси можуть перегукуватися один з одним і 

звертатися безпосередньо до хворого. Зміст галюцинацій може бути різним: 

сварки, звинувачення, образи, погрози, насміхання, захист, втішання, 

занепокоєння, попередження, накази (імперативні галюцинації); реєстрація 
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вчинків хворих (―Він зачинив двері, засвітив світло, повернувся боком‖ та ін. 

– коментуючі голоси. 

Слухові галюцинації виникають, як правило, на тлі потьмарення 

свідомості. Вони супроводжуються подивом, страхом, а також 

найрізноманітнішими вчинками: пошуком того, кому належить голос, 

втечею, захистом, нападом, спрямованими проти інших чи самого себе діями, 

нерідко навіть дуже небезпечними діями (при імперативних галюцинаціях). 

Нюхові галюцинації – уявні, неприємні чи приємні запахи (паленого, 

гнилі, нечистот, газів, квітів тощо). 

Смакові галюцинації – неприємні або приємні смакові відчуття, що 

виникають у роті без прийому їжі. 

Тактильні галюцинації (дотику) – неприємні відчуття, що виникають в 

шкірі чи під шкірою (лоскіт, повзання, тиск) і співвідносяться з певними 

неживими чи живими предметами (кристали, тверді предмети, дрібні тварини 

чи комахи тощо). 

Вісцеральні галюцинації –відчуття, подібні до вищеописаних при 

тактильних галюцинаціях, але з проекцією у внутрішні органи 

(―гвіздок у голові‖, ―в животі жаби плавають‖ та ін.). 

Галюцинації загального відчуття – впевненість, що неприємні відчуття, 

які є на поверхні тіла чи у внутрішніх органах, пов’язані з дією того чи 

іншого неживого об’єкта або живої істоти. Нерідко відбувається одночасна 

поява різних видів галюцинаторних подразнень. 

Комплексні галюцинації – одночасна поява різних видів галюцинацій, 

наприклад, зорових, слухових, загального відчуття. 

Функціональні галюцинації – це галюцинації, які за механізмом 

виникнення займають проміжне становище між власне галюцинаціями та 

ілюзіями. Хворий чує стукіт коліс поїзда й одночасно виникають слова в такт 

цьому, наприклад, ―вбивця, вбивця, вбивця‖. 

Псевдогалюцинації – мимовільні, зазвичай, з відчуттям скоєності чи 

відчуженості, насильності тощо сприйняття, які не мають реального об’єкта. 
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Їм властива інтропроекція образів, тобто вони локалізуються здебільшого не 

в об’єктивному, а в суб’єктивному внутрішньому просторі – ―всередині 

голови, тіла‖, бачиться і чується ―подумки‖, ―розумом‖, ―внутрішнім оком‖. 

На відміну від істинних галюцинацій, псевдогалюцинації не ототожнюються 

з реальними предметами, тобто не мають характеру ―життєвості‖, 

об’єктивної реальності.  

Псевдогалюцинації можуть бути: слуховими, зоровими, дотиковими, 

нюховими, смаковими, загального відчуття. Всі особливості, їм властиві, і 

тут можуть проявлятися. Зокрема, зорові галюцинації можуть бути й 

елементарними, і складними, безкольоровими та звичайного забарвлення, а 

також неприродно кольоровими; голоси ―в думках‖ – тихими і голосними, 

одиничними і множинними. Сполучення псевдогалюцинацій із маяченням 

впливу та переслідування утворюють синдром Кандинського-Клерамбо. 

Галюциноз – стан безперервного галюцинування з переважно єдиним 

видом галюцинацій (значно рідше – в поєднанні кількох видів), у той час як 

інші психопатичні розлади (насамперед маячення) відступають на другий 

план або зовсім відсутні. Він виникає за ясної свідомості і при достатній 

збереженості й орієнтуванні всіх видів. Найчастіше трапляються слухові 

(вербальні) галюцинації, є також зорові та тактильні галюцинози. 

Сенестопатії – різноманітні неприємні, важкі і такі, що дуже 

виснажують і змучують, відчуття стягування, переливання, лоскоту, рухомі і 

нерухомі та ін. Вони  виникають нерідко в різних частинах тіла, інколи без 

чіткої локалізації і не піддаються описанню. На відміну від галюцинацій, 

вони позбавленні предметності і не супроводжуються якими-небудь 

соматичними чи неврологічними розладами. 

Метаморфопсії – викривлене сприйняття розмірів, форми просторового 

розташування реальних предметів. При цьому оточуючі предмети 

сприймаються пропорційно, але неприродно зменшеними, – мікропсія чи, 

навпаки, пропорційно, неприродно, аж до велетенських розмірів, 

збільшеними – макропсія. Оточуючі предмети можуть також сприйматися 
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перекрученими, з перекосами, розтягненими, прикороченими чи звуженими – 

дисмегалопсія. Викривлене сприйняття простору, що супроводжується 

неприроднім віддаленням чи, навпаки, наближенням предметів, називається 

порропсією. 

Розлади схеми тіла – спотворене сприйняття форми, величини, 

розташування в просторі свого тіла загалом чи окремих його частин (голови, 

рук, ніг). Воно виникає за наявності зорового контролю і за його відсутності. 

Все тіло збільшується, набирає ваги і займає собою весь простір, в якому 

хворий у цей момент знаходиться: язик набухає і не вміщується в роті, голова 

зменшується і здається величиною в шпильку тощо. Метаморфопсії та 

роздали схеми тіла вчені інколи описують під загальною назвою – 

психосенсорні розлади. 

Дереалізація – примарне, химерне, безбарвне, інколи схематичне, 

силуетне сприйняття дійсності, котра реально існує навколо. Може 

супроводжуватися сумнівами щодо реальності існуючого світу, людей, 

предметів. До такого типу розладів відносяться і феномени ―вже баченого, 

вже почутого, вже пережитого‖ раніше (дежа вю – фр.), коли в незнайомій 

місцевості виникає настирливе, непереборне відчуття того, що тут уже 

колись доводилося бувати, таке вже колись бачити чи чути, а також ―ніколи 

не баченого, ніколи не чутого, ніколи не пережитого‖ (жаме вю – фр.), коли 

знайома місцевість чи оточення сприймаються як незнайомі, відомі люди, 

родичі чужими чи незнайомими. 

Розлади мислення 

Мислення – це найвища і найскладніша форма відображення та 

пізнання об’єктивної реальності, встановлення й осягнення внутрішніх 

зв’язків між явищами та предметами навколишнього світу. Розлади сфери 

мислення зустрічаються при найрізноманітніших психічних захворюваннях. 

Прискорення мислення (асоціативного процесу) – легкість появи та 

збільшення кількості асоціацій, що виникають без зупинок і поєднуються з 

поверхневими розумовими висновками, котрі базуються на випадкових 
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висловлюваннях. Образні уявлення і порівняння домінують над 

абстрактними. Іноді прискорення мислення досягає інтенсивності стрибка 

ідей. 

Затримка мислення – це коли кількість асоціацій зменшена, 

виникнення їх утруднене, уявлення збіднені, одноманітні. Такий стан часто 

тяжко переноситься хворими, вони говорять, що ―отупіли‖. 

Закупорка мислення – раптова зупинка, перерва думки, її блокування. 

Хворий замовкає, втрачає думку, а, намагаючись змінити тему розмови, 

знову її втрачає через ―закупорку‖. Це відбувається за ясної свідомості, на 

відміну від епілептичного абсансу. 

Інкогорентне мислення (без зв’язку) – мова є набором непов’язаних за 

змістом чи граматичною будовою слів. 

Статечність (грузність, застигання) мислення – асоціації, що 

уповільнено, з утрудненням виникають, майже не зникають зі свідомості, 

чим заважають появі нових. Продуктивність мислення знижується, настає 

втрата здатності відокремлювати головне від другорядного, відбувається 

застрягання на другорядних деталях. 

Персеверація мислення – домінування обмеженої кількості думок та 

уявлень над іншими протягом певного часу, коли на різні за змістом 

запитання може даватися однакова відповідь. ―Як ви себе почуваєте?‖ – 

―Погано‖; ―Що у вас болить?‖ – ―Погано‖ і т. д. (повернення до одного і того 

ж). 

Резонерське мислення (резонерство) – підміна чітких і зрозумілих 

відповідей багатослівними та безплідними розмовами на тему поставленого 

запитання чи на теми, що не мають до питання конкретного відношення. Як 

правило, вони багатослівні, неконкретні. 

Маячення (марення, верзіння) – хибне судження чи розумовий 

висновок, який виникає без відповідного приводу і не піддається 

виправленню, не дивлячись на те, що протирічить дійсності і всьому 

попередньому досвідові хворого, повністю охоплюючи його свідомість. 
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Маячення протистоїть будь-якому, найвагомішому доказові, чим 

відрізняються від простих помилок мислення.  

Маячення за своєю психопатологічною структурою й особливістю 

динаміки розділяють на 3 основних групи: первинні, образні та афективні 

(чуттєві). 

Первинні маячення 

При них насамперед страждає логічне, раціональне пізнання, у той час 

як чуттєве (образне) вражається незначно. Патологічній інтерпретації 

(тлумаченню) підлягають як явища зовнішнього світу, так і суб’єктивні 

відчуття. Хибні тлумачення, підкріплені ―доказами‖, розробляються в 

деталях. Маячення стійкі і мають тенденцію до прогресуючого розвитку. 

Тривалий час первинні маячення можуть бути єдиною ознакою психічного 

захворювання. 

Розрізняють наступні етапи (періоди) розвитку первинних маячень: 

інкубація, кристалізація, стереотипізація, термінальний стан. 

У період інкубації виникають здогадки, різні співставлення і 

патологічно витлумачуються явища та події, що відбуваються в цей момент 

(це ж стосується і людських взаємовідносин, власних почуттів). Може 

проявлятися тривожне передчуття катастрофи, що насувається: все 

наповнене новим і незрозумілим змістом, все приховує в собі загрозу – т. зв. 

маячний настрій. Виникаючи у формі епізодів, останній може бути одним із 

симптомів переходу початкового періоду – інкубації – в наступний період 

розвитку – кристалізацію маячень. 

На початку етапу кристалізації маячень хворі переживають 

―прозріння‖, ―відкриття‖, ―осягнення‖ чи нової, остаточної впевненості. 

Зникає гнітюче відчуття невпевненості, ―все стає зрозумілим остаточно!‖. 

Під час кристалізації маячень явно і на тривалий термін змінюється 

поведінка хворих. Тепер вона повністю може залежати від особливостей і 

змісту маячень. Якщо раніше хворі уникали відкритих зіткнень з уявними 

ворогами, то тепер переходять до дій проти них – симптом ―активного 
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переслідуваного – переслідувача‖. В одних випадках хворі обмежуються 

численними скаргами і виявляють сутяжну поведінку, в інших, рідкісних – 

намагаються фізично знищити своїх опонентів, виявляючи агресію. 

Маячення в період стереотипізації, ніби досягнувши остаточного розвитку, 

надалі залишаються в одній формі, без подальшого ускладнення за змістом, 

афективна насиченість натомість значно зменшується. Однак періодично 

можуть відбуватися загострення психічного стану, під час яких можливі 

протиправні дії. 

У термінальному стані, що наступає через багато років і навіть 

десятиріч після початку хвороби, відбувається поступове збіднення маячення 

та його розпад. 

Первинне маячення може мати найрізноманітніший зміст. Відбувається 

ускладнення у напрямку зростання ідей переслідування, якщо вони були від 

самого початку. Саме ж маячення переслідування ускладнюється за рахунок 

ідей величі, своєї нібито переваги. В судово-психіатричній практиці 

найважливішими є стани з таким змістом маячних ідей: ревнощів, іпохондрії, 

переслідування, впливу, заподіяної шкоди, винахідництва, надзвичайних 

фізичних і психічних можливостей, отруєння, еротичного та сутяжного 

характеру. 

Маячення ревнощів (подружньої невірності) – непохитна 

переконаність, що особа, з якою хворий знаходиться у подружніх чи 

інтимних стосунках, зраджує йому з одною чи кількома особами. Він 

―помічає‖, що близька людина стає неуважною, виявляє холодність в 

інтимних стосунках та ухиляється від них. Одночасно хворому починає 

здаватися, що особа починає більш ретельно займатися своєю зовнішністю, 

з’являтися вдома пізніше звичайного часу, виглядає незвичайно збудженою 

або зніяковілою. З часом хворий ―виявляє‖, що зустрічі коханців 

трапляються як поза домом, так і вдома. Він починає слідкувати за діями 

близької людини, раптово дзвонить на роботу, з’являється вдома в 

незвичайний час, перевіряє білизну тощо. Постійними стають вимоги 
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хворого визнати факт зради, погрози і т. д. Зрештою, маячення ревнощів 

можуть проявитися в жорстоких насильницьких діях, часто – у вбивстві 

близької людини. 

Іпохондричні маячення (маячення хвороби) – непохитна переконаність 

особи про наявність у неї невиліковної тяжкої хвороби. Поведінка хворих 

різноманітна. Одні вперто розробляють методи самолікування, інші постійно 

звертаються до лікарів різних професій. Такі особи починають підорювати 

лікарів у поганому ставленні до них, навіть у тому, що ніхто інший, як лікар, 

є винуватцем його страждань. Насильницькі дії проти медичних працівників 

у таких випадках нерідкі. Різновидом іпохондричного маячення є маячення 

фізичної вади або повторності – дисморфофобія. Переважно це стосується 

видимих частин тіла – обличчя, рук, ніг, будови тіла. Для виправлення 

уявного дефекту хворі застосовують небезпечні методи самолікування, 

настирливо вимагають операцій, навіть повторних. 

Маячення переслідування – непохитна впевненість хворого в тому, що 

йому можуть нанести фізичну чи моральну шкоду або просто хочуть 

знищити. Відповідно до цього можуть відбуватися небезпечні, агресивні дії 

та зміни у поведінці хворих. 

Маячення отруєння – непохитна впевненість хворого в тому, що його 

хочуть отруїти, що з метою його знищення таємно використовуються різні 

отруйні речовини, які додаються в харчі хворому, його страви або 

розпилюються в приміщенні, де він знаходиться, наносяться на його речі, 

одяг тощо. 

Маячення впливу – непохитна впевненість особи в тому, що її думки, 

почуття і вчинки перебувають під впливом якоїсь зовнішньої сили, котра, 

здебільшого, має шкідливий, негативний вплив. У багатьох випадках воно 

має точне визначення – вплив током, атомною енергією, випроміненням, 

лазером, ультразвуком та ін. (див. синдром Кандинського-Клерамбо). 

Маячення завданої шкоди (пошкодження) – непохитна впевненість у 

нанесенні хворому матеріальної шкоди, найчастіше шляхом псування, 
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руйнування, підміни чи викрадення особистих речей, меблів, продуктів 

харчування тощо. Воно розповсюджується переважно стосовно осіб із 

найближчого оточення, в зв’язку з чим його нерідко визначають як маячення 

малого розмаху. 

Маячення винахідництва – непохитна впевненість у тому, що зроблене 

теоретичне чи практичне відкриття має велике, універсальне чи незвичайне 

значення та корисне для людства. Завжди супроводжується надзвичайно 

впертою сутяжною поведінкою. 

Маячні розлади сутяжного змісту (кверулянтська поведінка) – 

непохитна ідея боротьби за відновлення спаплюженої справедливості, 

зокрема, захисту порушених прав хворого. 

Маячення еротичного (любовного) змісту – непохитна впевненість, що 

певна особа має до хворого любовну пристрасть і намагається різними, 

навіть шкідливими для хворого засобами добитися його прихильності. 

Образні маячення 

При цьому виді маячних розладів, на відміну від первинних, домінує 

порушення чуттєвого пізнання. Маячні ідеї виникають без усякої системи, 

хаотично. Вони вже не ―доказуються‖, а сприймаються як існуюче знання, 

що супроводжується відповідними почуттями, наприклад, хворий сповіщає: 

―Я впевнений, я відчуваю, що мене хочуть пограбувати‖. Навколишній світ 

сприймається так, як це буває при ілюзіях. Різко порушується поведінка, 

вчинки хворих непослідовні і часто бувають імпульсивними (застрибують на 

ходу в транспорт, раптово на повному ходу з нього зістрибують, вчиняють 

несподівані напади тощо). Можуть виникати галюцинації, елементи 

синдрому Кандинського-Клерамбо, епізоди розладів свідомості. Образні 

маячення завжди супроводжуються вираженими змінами афекту, найчастіше 

у вигляді напруженої тривоги, страху. 

Різновидами образних маячень є маячення інсценування та маячення 

особливого значення. 
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При маяченні інсценування (інтерпретації) – хворі говорять, що все 

довкола них підлаштоване, вдаване, їх розігрують, відбувається кінозйомка; 

оточуючі люди зовсім не ті, за кого себе видають, всі їхні вчинки мають 

відношення до хворого; його перевіряють, навчають, за ним слідкують і т. д. 

При маяченні особливого значення – все навколишнє отримує в уяві 

хворого символічне значення: чорний колір означає не що інше, як близьку 

смерть хворого; молода жінка символізує спасіння тощо. 

Зміст навколишнього світу стає дуже мінливим, в багатьох випадках 

всі згадки і сприйняття хворим його (предмети, люди, події) набирають 

фантастичного змісту.  

Для образних фантастичних маячень – характерні ідеї величі 

(величності), коли відбувається грандіозне, неймовірне перебільшення 

хворим своїх духовних і  фізичних можливостей, сил, здоров’я, соціального 

становища і багатства, а також ідеї релігійно-містичного, еротичного, в 

деяких випадках – космічного змісту і типу: атомна війна, державні заколоти, 

стихійні лиха та ін. 

 

 

Афективні (чуттєві) маячення: 

За своїм вони змістом відображають головний афект і великою мірою 

наближуються до образних, тобто і при них домінує порушення чуттєвого 

пізнання, але логічний елемент при цьому незначний. 

При депресивних формах афективних маячень часто трапляються ідеї 

самозвинувачення та гріховності – впевненості в скоєнні тяжких, аморальних 

вчинків. Моральні та фізичні якості хворого в його уяві є лише негативними. 

При маяченні убогості, збіднення, злиденності існує впевненість 

хворого у позбавленні його всіх матеріальних засобів існування. В деяких 

випадках депресивні маячення мають фантастичний зміст: хворий згубив 

увесь світ, ніколи не перестане страждати і не помре і т. д. – це маячення 

Котара. Коли хворі висловлюють впевненість у тому, що його нутрощі чи 
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організм загалом руйнуються, то говорять про нігілістичний тип маячення. 

Прикладом нігілістичного мелагоманічного маячення Котара можуть бути 

висловлювання, коли хворий упевнений, що його нутрощі розклалися, лави 

гною розтікаються і затоплюють світ. 

Серед експансивних форм маячення найчастіше виникають ідеї величі 

(величності), реформаторства, виключних моральних і фізичних здібностей. 

У практиці від маячних ідей необхідно відрізняти надцінні ідеї та 

маячноподібні фантазії. 

Надцінні ідеї – це тлумачення, які виникають завдяки реальним 

обставинам. Їм супутня надзвичайно сильна, довготривала афективна 

забарвленість. З’явившись, вони отримують у подальшому стійке, домінуюче 

становище на довготривалий час порівняно з іншими думками та 

уявленнями. 

Маячноподібні фантазії – з’являються в умовах психотравмуючої 

ситуації, зокрема, при арешті, слідстві чи невдовзі після початку утримання 

під вартою, різних за змістом висловлювань, у яких наявні ідеї величі, 

переслідування, завдання шкоди, самозвинувачення. 

На відміну від маячень, нав’язливі (настирливі) явища, стани 

позбавлені непохитної впевненості, мінливі за своїм змістом, залежать від 

зовнішніх моментів, інколи відображають приховані страхи та бажання; 

Супроводжуються розрахованою на оточуючих поведінкою з елементами гри 

і театральності; зникають під впливом зовнішніх умов, наприклад, при 

переведенні з тюрми до лікарні. 

Нав’язливі (настирливі) явища, стани (обсесії – від лат. – захоплювати, 

заволодіти). Сутність цих явищ полягає у примусово-настирливому, 

мимовільному, невтримному виникненні у хворих думок, уявлень, спогадів, 

сумнівів, страхів,  бажань, рухів, дій за наявності усвідомлення їх 

хворобливості і постійних намагань суб’єкта з ними боротися. 
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Нав’язливості (обсесії) умовно підрозділяють на 2 групи: абстрактні, 

що не супроводжуються виразними афектами, й образні, при яких 

афективний компонент є постійним. 

Абстрактні обсесивні явища: нав’язливе рахування (підрахунок 

поверхів будівель, проїжджих машин тощо); нав’язливі спогади (згадування 

імен, телефонів, назв та ін.); переважно (нав’язливі думки та роздуми, 

мудрування (розумова жуйка) – виникнення питань абстрактного змісту, 

звернених до самого себе. Кожне таке питання тягне за собою виникнення 

нових, наприклад: ―Що таке Земля?, ―Де верх і низ Землі?‖, ―Чому люди нею 

втримуються?‖ і т. д. 

Образні нав’язливості – чуттєві, супроводжувані тяжким афективним 

змістом обсесії. Їх є кілька. 

Нав’язливі сумніви – мимовільно виникаюча, докучлива невпевненість 

у вірності і завершеності своїх дій, що супроводжується багаторазовим їх 

повторенням і перевіркою; наприклад, хворий багато разів повертається, 

щоби перевірити, чи добре зачинені двері. 

Нав’язливі слова висловлювання – часто лайливі та непристойні вирази 

щодо поважних осіб. 

Нав’язливі спогади – невідв’язні спогади якої-небудь неприємної чи 

тяжкої життєвої події минулого. 

Нав’язливі потяги, бажання (конвульсії) – поява всупереч волі, бажань і 

потягів скоїти ту чи іншу, часто небезпечну дію: вдарити людину, котра є 

поряд, при відсутності негативного ставлення до неї; кинутися під транспорт, 

що під’їжджає, і т. п.; 

Нав’язливі дії – рухи, які відбуваються мимоволі, наприклад, 

знизування плечима у невідповідній ситуації. 

Нав’язливі страхи (фобії) – найбільш розповсюджена форма 

настирливих станів другої групи розладів афективних т. зв. тривожно-

фобічних: 
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страх відкритого простору (агорафобія) – страх перейти вулицю чи 

площу; 

страх закритого простору (клаустрофобія) – страх лишитися одному в 

закритому просторі. 

Інші різні страхи – страх висоти, гострих предметів, почервоніти й ін. 

Виникнення афективно-забарвлених нав’язливих явищ завжди 

супроводжується появою вегетативних симптомів: тахікардії, пітливості, 

збліднення чи почервоніння, задишки тощо. Нав’язливі стани 

супроводжуються переважно компульсивними діями (обсесивними 

нав’язливими ритуалами) – за типом обов’язкових дій, які ритуально 

виконуються, наприклад, для попередження уявних нещасть: той, хто 

страждає на страх забруднення, через певні проміжки часу старанно вимиває 

руки; перш ніж сісти, хворий обов’язково повертається кілька разів довкола. 

Розлади в сфері емоцій і почуттів 

Емоції і почуття визначають ставлення людини до зовнішніх чи 

внутрішніх подразників із відображанням об’єктивних взаємовідносин 

предметів і явищ оточуючого світу. Залежно від тривалості і ступеня 

виразності почуття розрізняють: 

настрій – тривалий емоційний стан, що не має значних коливань 

інтенсивності; 

пристрасть – дуже довготривала, інтенсивна емоція, яка має для особи 

певну значимість і стосується задоволення високих і нижчих потреб, 

визначається елементами волі, наполегливості і цілеспрямованості; 

афект – короткочасна, дуже виразна гранична емоція, що, здебільшого, 

виявляється у вигляді спалаху, розряду і має визначене спрямування (розпач, 

гнів, лють). Виокремлюють дві форми афекту – фізіологічний і патологічний. 

Патологічний афект відзначається затьмаренням свідомості, є за своєю 

сутністю психотичним станом. Конкретним такими станами є: 

дисфорія – переважно похмурий, злобний, невдоволений настрій. Цей 

розлад почуття поєднується з подразливістю, сварливістю, агресивністю і 
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може передувати епілептичному нападові чи бути його психічним 

еквівалентом; 

меланхолія – тужливий, похмурий настрій, який супроводжується 

намаганнями усамітнитися; 

апатія – збайдужіння до себе і всього оточуючого, повна відсутність 

емоційного реагування та зацікавленості; 

гіпотимія (депресивний афект, депресія) – пригнічений, меланхолічний, 

тоскний настрій, глибока скорбота, туга, нудь з невиразним відчуттям 

нещастя, що насувається, і тяжкими фізичними відчуттями: стиснення в 

грудях, у ділянці серця, в усьому тілі (вітальна туга). Для хворих 

характерними є відчуття своєї власної нікчемності, втрата апетиту і відраза 

до їжі, зниження потягів, порушення сну, запори тощо;  

ейфорія – підвищений, радісний настрій, пасивна веселість, 

безтурботність, блаженство; переважають пасивність та оптимізм. Критичне 

ставлення до себе і всього оточуючого, рівень тлумачень бувають різко 

зниженими. Нерідко значно розторможені нижчі потяги, що призводить до 

ненажерливості, пияцтва, сексуальних ексцесів; 

Морія – веселе збудження і підвищений настрій поєднується з потягом 

до клоунади, пустощів дитячого типу, безглуздих жартів при наявності 

відчутної інтелектуальної слабкості; нерідко спостерігається в олігофренів. 

Екстаз – почуття піднесення, захоплення, небувалого найвищого 

щастя; інколи супроводжується високими думками і промовами; 

Раушманія – піднесений настрій поєднується з легкою зміною 

свідомості – обнубіляціею (від лат. nubile – хмаринка, затуманення); зовні 

хворі подібні на легко сп’янілих; 

Гіпертимія (маніакальний афект, манія) – емоційний підйом найвищої 

виразності. Спостерігається тривале й інтенсивне підвищення настрою з 

підсиленням потягів, невтомною діяльністю. Відбувається загострення 

пам’яті, прискорення мислення і мови, поверхневість суджень, переоцінка 

власних можливостей доходить до появи манії величності (тут манія в сенсі 
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марення). Із супутніх вегетативних розладів характерні скорочення чи 

відсутність сну (безсоння), прискорення пульсу. При невеликій інтенсивності 

маніакального афекту говорять про гіпоманію. 

Вольові розлади. 

Вольові (акти) – це дії, спрямовані на досягнення свідомо поставленої 

певної мети, реалізацію внутрішніх спонукань: 

гіпобулія – зниження вольової активності; 

гіпербулія – надмірне посилення вольової діяльності, загальної 

активності і спонукань; 

абулія – повна відсутність вольової діяльності, бажань, збайдужіння; 

парабулія – спотворена, перекручена вольова діяльність з розладами 

поведінки у формі негативізму, імпульсивності, стереотипності і 

неадекватності дій (кривляння, гримаси, незвичайні рухи); 

гіпокінезія – рухове пригнічення, що супроводжується збідненням та 

уповільненням рухів; 

ступор – заклякання, повне знерухомлення зі зміною м’язового тонусу 

(наприклад, при кататонічному ступорі); 

гіперкінезії – рухові збудження, серед яких розрізняють: маніакальне, 

кататонічне (з переважанням мовних і рухових стереотипій), тривожне 

(ажітація), депресивне (меланхолічний раптус), епілептичне (супроводжує 

дисфоричний стан), еретичне (безглузді, інколи руйнівні дії олігофренів), 

галюцинаторне (під впливом погрозливих галюцинацій), панічне. 

Імпульсивні явища (стани) становлять імпульсивні дії та потяги. 

Імпульсивні дії відбуваються без контролю свідомості, виникають при 

глибоких порушеннях психічної діяльності. На відміну від обсесивних 

(нав’язливих) явищ, тут немає боротьби мотивів, дії майже автоматичні. 

Вони раптові, стрімкі, немотивовані і безглузді.  

Імпульсивні потяги або розлади звичок і нахилів (потягів), (за МКХ-10 

– F-63) – це постійно, час від часу гостро виникаючі устремління, потяги, що 

підкорюють собі всю поведінку хворих, всі їхні думки, уявлення та бажання. 
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Спогади про час їх дії неповні, непослідовні, уривчасті. В деяких випадках 

імпульсивний потяг після завершення його реалізації може, після 

попереднього дисфоричного афекту (як при психопатіях), навіть 

усвідомлюватися критично як ненормальне явище, але без можливості це 

здолати. 

Патологічне захоплення азартним іграми (гемблінг) виявляється у 

частих повторних епізодах участі в азартних іграх, що займає центральне 

місце в житті особи і призводить до професійної та соціальної деградації, 

втрати матеріальних і сімейних цінностей. У судово-психіатричній практиці 

такі особи зустрічаються в зв’язку з розглядом справ про фінансові 

порушення і невиконання сімейних обов’язків. 

Патологічна схильність до підпалів (піроманія) – дуже частий 

психічний розлад і виявляється виявляється у постійному прагненні особи до 

вчинення підпалів та отримання нею задоволення від милування полум’ям 

вчиненої пожежі. Характерним для цього психічного розладу є відчуття 

дискомфорту й емоційної напруги перед вчиненням підпалу і виникнення 

відчуття розрядки та радісного збудження після побаченої пожежі. 

Патологічна схильність до крадіжок (клептоманія) – імпульсивне 

бажання вкрасти будь-які предмети. Таке бажання виникає періодично, в 

різних ситуаціях, при цьому мотив матеріального збагачення повністю 

відсутній, а сама крадіжка непотрібних для використання самим хворим 

дрібних речей не приховуються, бо речі або складаються, або викидаються. 

Для клептомана бажання вчинити крадіжку є особистим, підсвідомим і 

нездоланним, а цінність чи необхідність вкраденої ним речі не має для нього 

жодного значення. Цей розлад зустрічається навіть у добре матеріально 

забезпечених і вихованих осіб. Так само як і при піроманії, ці акти приносять 

хворому емоційну та психічну розрядку і задоволення. 

Трихотиломанія – схильність до висмикування волосся. 

Патологічна схильність до бродяжництва (дромоманія, вагабондаж або 

поріоманія) – це періодично виникаюче, непереборне стремління до 
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постійної зміни місць, поїздок, бродяжництва: без вагань покидаються сім’я, 

робота, навчання; хворі в такому стані опиняються в інших містах, на 

вокзалах, часто без грошей, кудись їдуть, при цьому не переслідуючи якоїсь 

певної мети. При нормалізації стану психіки хворі самі повертаються додому. 

Згідно з МКХ-10 виокремлюються 2 типи патологічних сексуальних 

потягів: розлади статевої ідентифікації F-64 і розлади надання сексуальної 

переваги F-65 – т. зв. парафілії. 

Зміна сексуальної орієнтації – гомосексуалізм (мужолозтво і 

лесбіянство) нині в нашій країні не розглядаються як психічні розлади, за 

винятком насильницьких гомосексуальних дій, що передбачають 

кримінальну відповідальність. 

Транссексуалізм – розлад статевої ідентифікації, характерною рисою 

якого є заперечення хворим його біологічної статі, що викликає у нього 

відчуття дискомфорту. Особи з транссексуальними розладами відчувають 

відразу до власного тіла, особливо до статевих органів. Транссексуали носять 

одяг, який не відповідає їхній статі, змінюють зовнішній вигляд за 

допомогою косметики, часто вдається до хірургічних втручань зі зміни статі. 

Інколи такі особи ведуть подвійний спосіб життя, при цьому сексуальна 

сторона для них не має значення, а періодично  змінюється лише зовнішність 

(трансвестити). 

За наявності значної глибини психічного розладу, за письмовою 

згодою пацієнта, при відповідних рекомендаціях хірургів і психіатрів може 

проводитися хірургічна операція зі зміни біологічної статі. 

Розлади надання сексуальної переваги (парафілії) – це правдиві (дійсні) 

викривлення статевих потягів (сексуальні збочення), що повністю або 

частково замінюють нормальне статеве життя. Формуючись до настання 

статевої зрілості, від простих до складніших форм, з часом, особливо під 

впливом алкоголізації й інших видів негативного соціального досвіду, такі 

сексуальні розлади набувають все більше брутального та агресивного 
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характеру, чим і обумовлене їх судово-психіатричне значення. Є кілька 

проявів парафілій. 

Фетишизм (сексуальний символізм) – це коли сексуальне збудження і 

задоволення в особи виникають при спостереженні, отриманні різних 

предметів нижнього одягу особи протилежної статі. Задля оволодіння такими 

предметами часто скоюються крадіжки. Серед різновидів фетишизму: 

нарцисизм – власне тіло стає об’єктом статевого потягу і задоволення; 

трансвестицизм – переодягання з цією ж метою в одяг протилежної статі; 

пігмаліонізм – зображення людського тіла і його частин відіграють роль 

фетиша. 

Ексгібіціонізм – сексуальне збудження і задоволення отримуються 

тоді, коли особа оголює власні статеві органи перед особами протилежної 

статі, найчастіше чоловіки перед жінками і дітьми, без намірів здійснити 

статевий контакт. Така поведінка є переважно причиною притягнення цих 

осіб до кримінальної відповідальності за хуліганство. Різновидом 

ексгібіціонізму є кандаулезизм – демонстрація з цією ж метою власної 

оголеної сексуальної партнерки (дружини) стороннім чоловікам. 

Вуайєризм – потяг до підглядання за статевими актами чи оголеними 

об’єктами власної статевої зацікавленості, надмірне захоплення 

порнографією. 

Педофілія – сексуальний потяг до дітей. Частіше буває у чоловіків 

похилого віку, включаючи осіб зі статевими вадами. Жертви, як дівчатка, так 

і хлопчики, часто стають об’єктами насильницьких дій, у т. ч. з тяжкими 

фізичними і психічними наслідками, особливо при поєднанні педофілії зі 

садизмом. Особи з ознаками педофілії часто можуть обирати професії, що 

пов’язані з контактами з дітьми (вихователі, вчителі, медпрацівники). 

Садомазохізм або садизм (алголагнія активна) – статеве збудження і 

задоволення особи можливі в результаті спричинення нею болісних 

страждань, іноді тяжких тілесних ушкоджень сексуальному партнерові і 

навіть вбивства його. 



 

 

252 

Мазохізм (алголагнія пасивна) – отримання сексуального задоволення 

від власних страждань, коли особа сама піддається приниженню, побиттю чи 

тортурам, які спричиняються сексуальним партнером. Ці розлади часто 

зустрічаються разом. 

З практики відомо, що такими хворими найчастіше вчиняються серійні 

вбивства, зґвалтування, садистські дії. Розкриття цих злочинів є надзвичайно 

складним, оскільки у звичайному житті такі особи нічим не відрізняються від 

оточуючих у своїй психічній діяльності. 

Геронтофілія – сексуальний потяг до осіб старечого віку, часто 

супроводжується садистськими діями, вбивством жертв. 

Некрофілія – статевий потяг до трупів; крайній її прояв – некрофагія 

коли з’їдаються окремі частини трупа. Некрофіли, частіше чоловіки, бувають 

переважно працівниками моргів, кладовищ. 

Скотолозтво – скоєння статевого акту з тваринами. 

Визначають також множинні та неуточнені розлади надання 

сексуальної переваги. 

Враховуючи особливу складність судово-психіатричної оцінки 

злочинів і соціально-небезпечних протиправних діянь, вчинених на ґрунті 

сексуальних розладів, необхідно вказати, що передовсім визначається 

наявність у досліджуваного основного психічного захворювання, яке могло 

спричинити такі розлади. У випадках, коли такі розлади виникають у хворих 

на шизофренію, маніакально-депресивний психоз чи іншу душевну хворобу, 

вирішення експертних питань залежить від виразності і глибини проявів 

основного психічного захворювання. Правдивим (дійсним) розладам 

властиві: повторюваність, однотипність дій, відсутність матеріального 

зацікавлення і намагань приховувати діяння, патологічна мотивація, 

підкорення потягу дій характеру. 

Коли ж у досліджуваних осіб виявляються лише ознаки психопатій, а 

не дійсно розладів потягів правдивого типу, вони визнаються осудними, 

оскільки можуть усвідомлювати фактичний характер своїх суспільно - 
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небезпечних дій, що кваліфікуються за відповідних умов як кримінальний 

злочин. Неосудними частіше за інших визнаються у практиці судочинства 

особи з піроманічними розладами. 

Розлади пам’яті 

Пам’ять – це здатність сприймати (запам’ятовувати), втримувати 

(фіксувати) і відтворювати враження, відомості, окремі чи сукупні факти з 

минулого досвіду. 

Амнезія – відсутність пам’яті, частіше на якісь певні відрізки часу, 

безпам’ятство. 

Ретроградна амнезія – відсутність у пам’яті спогадів про події, що 

передували розвитку порушень психічної діяльності чи початку психічного 

захворювання. При цьому неможливе відтворення подій та обставин, які 

мали місце перед втратою свідомості (наприклад, внаслідок черепно-мозгової 

травми) чи його потьмаренням (при епілепсії) або розвитком інших 

психічних розладів. Тривалість втраченого в пам’яті часу становить від 

кількох хвилин до багатьох років. 

Антероградна амнезія – втрата спогадів про події, що безпосередньо 

відбувалися після закінчення безсвідомого стану, потьмарення свідомості чи 

інших психічних розладів. Охоплює проміжки часу від кількох хвилин до 

годин, днів, рідко – тижнів. 

Антеро-ретроградна амнезія – поєднання обох попередніх типів 

амнезії: випадіння з пам’яті багатьох подій, які передували хворобливому 

стану, а також подій, що відбувалися після цього. 

Фіксаційна амнезія – втрата здатності запам’ятовувати поточні події 

(основна ознака Корсаковського синдрому). 

Прогресуюча амнезія – втрата здатності запам’ятовувати, відтворювати 

події, починаючи з останнього часу до подій давнього минулого, в т. ч. 

юності, дитинства. Втрата матеріалу пам’яті в послідовності, оберненій до 

порядку його накопичення, відбувається від новітнього до старого, від 

індивідуального, вибраного до загального (за законом Рібо). 
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Ретардована (відставлена, запізніла) амнезія – забування подій, що 

були під час психічного розладу, в т. ч. причин цих подій. Трапляється не 

одразу після закінчення хворобливого стану, а лише через деякий проміжок 

часу, тому хворий може спочатку багато розповісти про обставини та 

причини кримінальної події, а пізніше вже не в змозі це зробити (тут вчасний 

допит інколи рятує цінне для слідства свідчення). 

Гіпомнезія – послаблення пам’яті. 

Палімпсест (зіскоблення пам’яті) – неможливість повного відтворення 

в пам’яті і свідомості окремих деталей, епізодів або подробиць подій, які 

відбувалися під час алкогольного сп’яніння. Такий розлад відноситься до 

передвісників алкогольної амнезії, ознаки хронічного алкоголізму. 

Парамнезії – обмани пам’яті; найважливішими з них є 

псевдоремінісценції та конфабуляції. 

Псевдоремінісценції – це події, що в дійсності відбуваються, але 

перенесені в інший час. 

Конфабуляції (хибні, неправдиві спогади) – повідомлення, ―спогади‖ 

про події, яких насправді не було. 

Розлади уваги 

Увага – це здатність до зосередження та спрямування нашої свідомості, 

основних сфер вищої нервової діяльності на певні предмети і явища, а також 

процеси життєдіяльності людини, від чого, в кінцевому підсумку, залежить 

якість відображення навколишнього світу. Вона може бути пасивною та 

активною. 

Пасивна увага обумовлюється об’єктами без нашого попереднього 

бажання розпізнати їх, наприклад, у результаті раптового інтенсивного звуку 

або світлового сполоху. 

Активна увага спрямовується на ті чи інші об’єкти при необхідності  

виконання якого-небудь завдання і відповідно скеровується волею людини. 
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Залежно від властивостей і закономірностей уваги (ступінь 

концентрації, обсяг, розподіленість, переключення, стійкість, відвертання) 

визначають кілька найбільш частих її порушень. 

Апрозексія – повна відсутність уваги, її випадіння. 

Загальмованість –в’ялість уваги, зниження її активності, коли, 

наприклад, при депресії хворий не може попри своє бажання слідкувати за 

зовнішніми подіями. 

Астенічне зниження, виснажуваність – нестійка, із забрудненим 

зосередженням, нетривала увага. 

Звуження – зменшення уваги за обсягом і розподіленість її між 

кількома об’єктами; увага хворого зосереджується та обмежується лише 

ситуативно значущими об’єктами (при органічних розладах). 

Інертність (малорухомість), застрягання, ―присипання‖ – патологічна 

фіксація, порушення переключення уваги (погляд в одну точку при 

шизофренічному ступорі). 

Однобічне спрямування – спрямованість уваги на щось одне, 

наприклад, на своє здоров’я (хворий думає тільки про свою хворобу при 

іпохондричних розладах психіки). 

Підвищене відвертання – підвищене відволікання, неможливість 

зосередити довший час увагу на одному об’єкті чи темі (властиве 

маніакальним станам із прискорення мовлення). 

Основні синдроми психічних захворювань 

Синдроми є сукупністю пов’язаних між собою типових симптомів. 

Послідовна зміна синдромів обумовлює безпосередню клінічну картину 

хвороби та відображає патогенетичні закономірності її розвитку. Наведені 

нижче синдроми психічних захворювань розташовані у послідовності 

зростання їх важкості і генералізації. 

Невротичні синдроми 

Найчастіше зустрічаються синдроми астенічний, істеричний і 

настирливих (нав’язливих) станів. 
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Астенічний синдром – найбільш загальні та розповсюджені психічні 

розлади, що виникають при будь-якому психічному захворюванні. 

Характеризуються такими ознаками, як подразливість, загальна слабкість, 

гіперестезія, підвищена втомлюваність, нестійкий настрій, непосидливість. 

Хворі не переносять фізичного навантаження, температурних перепадів, 

стають невдоволеними, через дрібниці в них з’являються песимізм і 

плаксивість, які можуть легко змінюватись оптимізмом і конформною 

поведінкою. Все складніше стає виконувати звичну роботу, через розсіяність 

уваги вони не можуть сконцентруватися на головному. Приєднуються 

розлади сну і вегетативні порушення: тахікардія, пітливість, розлади 

судинного типу. 

Істеричний синдром. Його визначальною ознакою є емоційна 

нестійкість (лабільність) хворих, що проявляється бурхливими, але швидко 

змінюючими одне одного відчуттями: обуренням, неприязню, вияви радості і 

симпатії. Мова образна, переважають явні перебільшення реальних подій, в 

яких бажане підмінює дійсне. Міміка та рухи виразні, експресивні, інколи 

театральні. Для хворих характерна підвищена навіюваність і самонавіювання. 

Зі психічними часто співіснують різні фізичні, вегетативні (порушення сну, 

серцево-судинні, гіпергідроз тощо) і неврологічні (―випадіння функцій‖ у 

вигляді рукавичок, шкарпеток, парезів) розлади. 

Синдроми настирливих (нав’язливих) станів (обсесивно-

компульсивний розлад F-42) переважно стійкі; в одних випадках – лише 

окремі симптоми (наприклад, настирливе рахування, агорафобія), в інших – 

різні нав’язливі стани. 

Емоційні (афективні) синдроми – одні з найбільш загальних психічних 

порушень. За своєю частотою вони поступаються лише астенії. Основу їхню 

становлять розлади настрою (сукупність почуттів, що надають забарвлення 

усім пережиттям людини на протязі значного проміжку часу). 

Маніакальний синдром характеризується підвищеним, радісним 

настроєм (гіпертипія), прискоренням мислення та підвищеною діяльністю, 
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що становлять т. зв. маніакальну тріаду основних складових симптомів. При 

розвитку вказаних явищ з’являється безпідставний оптимізм, потреба у зміні 

вражень, відчуття припливу сил, фізичного комфорту. Хворі стають 

гомінкими, легко знаходять відповіді, хоча більше поверхневі за змістом, 

декламують і намагаються писати вірші. Увага загострена, але нестійка і 

легко відволікається. Гарячкова діяльність має розкиданий характер, почате 

не доводиться до кінця. В цю клінічну картину вкладається т. зв. весела 

манія. 

Гнівлива манія: підвищення настрою та мовно-рухове збудження 

супроводжується подразливістю, нав’язливістю, настирною прискіпливістю, 

спалахами гніву і злобності. 

Сплутана манія: різке підвищення настрою поєднане з безладним 

мовним і руховим збудженням. 

Депресивні синдроми 

Депресивний синдром у найбільш типовому вигляді (звичайна, проста 

депресія) складається з пониженого тоскного настрою (гіпотимії), 

уповільнення мислення, рухової загальмованості, які входять у депресивну 

тріаду головних ознак. 

Хворі скаржаться на слабкість, лінощі, в’ялість і пригнічення, 

втрачають віру у власні сили, легко розупевняються у вірності своїх вчинків, 

через загальмованість асоціативних процесів повільно і тяжко приймають 

рішення, а також перебільшують реальні утруднення, звинувачують себе в 

слабкості волі, неможливості ―взяти себе в руки‖. Може бути сльозливість, 

образливість, подразливість.  

У станах гіпотимічної депресії частими є суїцидальні спроби, 

скоюються самогубства. При поглибленні подавленого настрою хворі 

починають скаржитися на тоскний настрій, нудь. Характерна поява тяжкого 

відчуття в грудях, рідше – у животі. Їх описують як  стиснення, важкість, 

неможливість дихнути, задуху. Деякі хворі говорять про ―моральний біль‖, 

що ―душу розриває на шматки‖ і протиставляють ці відчуття фізичній болі (т. 
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зв. передсерцева нудь). У важчих випадках виникають надцінні ідеї 

самозвинувачення або приєднується маячення провини, гріхопадіння – 

депресія з ідеями звинувачення. Депресивний синдром може 

супроводжуватись явищами меланхолічної дереалізації і деперсоналізації, аж 

до появи т. зв. психічної анестезії – болісної нечуттєвості, пережиття 

внутрішнього спустошення, втрати любові до ближніх, байдужості, 

зникнення емоційного реагування на навколишнє (анестетична депресія). 

Про тяжкість депресії говорить поява суїцидальних думок і тенденцій. 

Властива депресивним хворим занижена самооцінка може замінюватися 

маяченням самоприниження, самозвинувачення, а у хворих похилого віку – 

частіше ідеями розорення і злиденності. Для депресивного синдрому 

характерні виразні сомато-вегетативні розлади у вигляді порушень сну, 

апетиту, функцій шлунково-кишкового тракту (запори), ендокринних 

дисфункцій. 

Депресія з фантастичним маяченням (меланхолічна парафренія, 

депресія з нігілістичним мегаломанічним маяченням Котара) 

характеризується тим, що хворі називаються іменами негативних осіб і 

діячів, приписують собі звинувачення у світових катаклізмах, висловлюють 

впевненість у загибелі всього оточуючого, країн, всесвіту, стверджують, що 

ніколи не помруть і будуть страждати вічно. В зв’язку з таким станом вони 

можуть навіть вбивати близьких, аби позбавити їх від уявних страждань, 

отже, їм загрожують альтруїстичні вбивства. 

Ажитована депресія – тоскний настрій у поєднанні з тривогою (афект 

очікування біди), мовним і руховим збудженням. Тривога може бути 

безпідставною, безпредметною; в інших випадках говорять про очікування 

суду, розстрілу, тортур, загибелі близьких. Зміст висловлювань вкрай 

одноманітний і відображає особливості афекту і маячень.  

Депресія параноїдна поєднання подавленого, тоскного настрою з 

ідеями переслідування, отруєння чи завданої шкоди. 
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Дисфорична депресія – це стан, при якому понижений афект 

поєднується з подразливістю, неприязністю, невдоволеністю. У легких 

випадках подавленість супроводжується прискіпливістю, іронічністю, 

в’їдливістю. У виразних станах виникає нудь, тоскний настрій у поєднанні зі 

страхом, відчаєм, напруженою злобою і, навіть, з тупою люттю. Маже 

спостерігатися рухова загальмованість але частіше хворі ―не знаходять собі 

місця‖, аж до стану різкого виразності ажитації. Тяжким дисфоріям можуть 

бути супутніми уривчасті маячення переслідування або маячення іншого 

змісту, а також стани зміненої свідомості. Дисфорії інколи супроводжуються 

імпульсивними діями, агресивністю до оточуючих людей, 

самопошкодженнями і самогубством. 

Маячні синдроми 

Паранояльний синдром виникає на тлі ясної свідомості, відзначається 

первинним систематизованим імперативним маяченням різного змісту 

(ревнощів, переслідування тощо). При викладенні маячень типовою є 

деталізація, пов’язана з великою кількістю доказів – т. зв. маячна ретельність. 

Галюцинаторно-параноїдний синдром – поєднання маячних ідей 

(переслідування, отруєння, завдання шкоди, нанесення фізичної шкоди) з 

вербальними галюцинаціями, часто проявами синдрому Кандинського-

Клерамбо. В одних випадках домінують маячення, в інших – сенсорні прояви 

(галюцинації вербальні та ін.). 

Кандинського-Клерамбо синдром (психічного автоматизму) – 

поєднання маячних ідей, насамперед переслідування, з ідеями психічного та 

фізичного впливу, з відчуженням думок, почуттів, вчинків. Це складне 

психопатологічне порушення, в якому розрізняють 3 групи розладів: 

асоціативний сенсорний і руховий типи автоматизмів; псевдогалюцинації, 

часто імперативні за змістом; маячення впливу, переслідування. 

Асоціативний автоматизм розвивається, звичайно, першим. Його 

ініціальним проявом є ментизм (мимовільний, нестримний, швидкий потік 



 

 

260 

думок чи уявлень) або відчуття оволодіння (відчуття, що суб’єкт не належить 

сам собі, а ним володіє якась стороння сила).  

Сенсорний (сенситивний, сенестопатичний) автоматизм – це 

різноманітні за характером (нерідко у вигляді болю) та локалізацією 

відчуття, які ніби штучно зроблені. 

Руховий (кінестетичний) автоматизм – вчинення всупереч бажанню 

різних рухів (головою, язиком тощо), а в окремих випадках – висловів 

уголос, що сприймаються як насильницькі. 

Цей примусовий характер усієї психічної діяльності при синдромі 

Кандинського-Клерамбо може в тлумаченнях хворого співвідноситися з 

конкретними формами впливу: гіпнозом, електричним струмом, атомною 

радіацією, особливими променями та ін. (маячення впливу). 

Парафренний синдром – поєднання фантастичних за змістом маячних 

ідей психічних автоматизмів, галюцинацій, часто – конфабуляцій, 

сплутаності. Нерідко спостерігається симптом ілюзії двійників, симптом 

хибних упізнань (симптом Капгра), при яркому незнайомі особи 

сприймаються як знайомі (симптом позитивного двійника) чи родичі та 

близькі, відомі хворому, сприймаються ним як незнайомі, чужі, підставні, 

котрі загримувалися під його близьких (симптом від’ємного двійника). 

Звичайно, настрій хворих неадекватно підвищений, аж до маніакального, 

рідше – депресивний, хоча можлива переміна знаку афекту і його глибини. 

 

Синдроми рухових порушень 

Кататонічний синдром – це збудження (кататонічне збудження) чи 

нерухомість (кататонічний ступор). Найчастіше збудження передує ступору. 

Спочатку кататонічне збудження має патетичний характер: у хворих 

підвищення настрою до піднесено-захопленого, високопарна мова, 

розмашисті, перебільшено виразні рухи тощо. У важких випадках збудження 

є хаотичним, складається лише з окремих компонентів рухових актів. 
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З’являються постійні рухи простішого типу (повзання, хапання, 

розгойдування тулуба), мова при цьому може бути зовсім відсутня. 

Кататонічний ступор визначається неможливістю отримати від хворого 

жодних відповідей (мутизм) із нерухомістю і м’язовим напруженням. Хворі 

не реагують ні на зовнішні подразники, ні на особистий стан, можуть довго 

залишатися в одній і тій же, часто незручній позі. При певній інтенсивності 

порушень м’язового тонусу вони зберігають надане положення кінцівкам і 

тулубу (симптом воскової гнучкості). Іноді, навпаки, хворі чинять впертий 

мовчазний спротив (негативізм) спробам їх погодувати і помити, не 

дозволяють змінити їм одяг. У найбільш тяжких випадках хворі нерухомо 

лежать із закритими очима у специфічно скрюченій позі тіла (ембріональна 

поза), може бути характерне витягування губ (хоботковий рефлекс). 

Депресивний ступор виникає на тлі депресивного афекту. Вираз обличчя і 

поза завжди відображають внутрішній стан хворого, відсутні негативізм і 

воскоподібна податливість. Вдалим розпитуванням у хворого завжди 

можливо отримати хоча б однослівні відповіді та відповідну інформацію про 

наявні розлади. 

Психогенний ступор може супроводжуватися повною з 

нерухомленістю і мутизмом. Йому супутні різкі вегетативні симптоми, 

пов’язані з підвищенням тонусу симпатичної вегетативної нервової системи 

(почервоніння, сальність, пітливість, підвищення артеріального тиску 

Галюцинаторний ступор – недовготривалий стан знерухомленості, що 

виникає на тлі галюцинаторних розладів високої інтенсивності, передовсім 

вербальних галюцинозів.  

Синдроми порушення свідомості (виключення, викривлення, змінення, 

потьмарення) – це тимчасові, короткотривалі чи триваліші (від хвилини до 

години, днів, тижнів, років) порушення психічної діяльності, для яких 

характерне поєднання таких ознак: часткова або повна відстороненість від 

оточуючого; порушення мислення з частковою або повною неможливістю 

тлумачень, суджень; повне або часткове забування подій, що відбувалися 
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(амнезія). Найлегші і найчастіші виключення свідомості – обнубіляція 

(захмарення), памороки т. зв. легке запаморочення свідомості. Важчим 

розладом є оглушення – паморочення, виключення свідомості зі збідненням 

психічної діяльності; домінують в’ялість і пасивність, рухи уповільнені, мова 

утруднена, хворим тяжко зосередитися і дати потрібну відповідь. Вони 

погано обмірковують те, що відбувається.  

При обтяженні стану хворі знаходяться у дрімотному стані 

(сомнолентності). У подальшому можливий перехід у більш тяжкий стан 

виключення свідомості – сопор. Сопорозний стан характеризується виразною 

притупленістю чи відсутністю реакцій навіть на сильні фізичні подразнення 

(наприклад, щипання, болючі уколи, удари). 

Найглибшим виключенням свідомості є кома. У коматозному стані 

порушується дихання і рефлекторна діяльність, навіть відсутній корнеальний 

рефлекс (рефлекс на дотик до рогівки ока). 

Делірій або делірозний синдром – галюцинаторне потьмарення, 

(змінення, викривлення, спотворення) свідомості з переважанням істинних 

галюцинацій (зорових галюцинацій та ілюзій), образного маячення, рухового 

збудження, яке за характером відповідає викривленому сприйняттю 

оточуючого. Найчастіше зустрічається при алкогольному делірії. 

У продромальному стані (на початковій стадії делірію) відзначаються 

напливання образних, сценоподібних спогадів, украй мінливий настрій 

(піднесення, подразлива примхливість, неспокій, гарячкова веселість або 

пригніченість), рухові прояви у вигляді гіперекспресивних дій, 

непосидливості. 

При розгорнутому делірії спостерігається наплив зорових, у багатьох 

випадках – зорових сценоподібних галюцинацій, різноманітних зорових 

ілюзій, парейдолій. Хворі багато рухаються, живо реагують на появу обману 

сприйняття. Іноді в них виникають різкі реакції захисту і втечі (наприклад, 

при ―білій гарячці‖ вони ―бачать‖ зелених потвор, чортів, інші чудовиська які 

загрожують кинутися на них…). 
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Висловлювання хворих уривчасті, непослідовні, іноді складаються з 

окремих слів і вигуків. Настрій мінливий: тривожна цікавість, схильність до 

жартів змінюється страхом і панікою, що переважають.  

При поглибленні змінення свідомості галюцинації, ілюзії, маячення та 

інші розлади послаблюються, і починає домінувати рухове збудження зі 

стереотипними діями у формі звичних щоденних вчинків, іноді таких, що 

мають відношення до професії (професійний делірій, маячення занять), 

наприклад, візник ―поганяє‖ уявним батогом, слюсар – ніби-то щось закручує 

уявним інструментом. Спогади про період деліріозної, зміненої свідомості 

уривчасті; при професійному делірії – повна амнезія. 

Онейроїд – сноподібне, фантастично-маячне викривлення 

(потьмарення) свідомості. Спочатку існує ілюзорне сприйняття 

навколишнього світу, що поєднане з фантастичними уявленнями; при 

розгорнутому, повному онейроїді відбувається насування мимовільно 

виникаючих у свідомості ясних і фантастичних зорових псевдогалюцинацій 

надзвичайної виразності, які то повністю заволодівають свідомістю хворих, і 

ті навіть не помічають оточуючого, то дивним чином поєднуються з 

окремими елементами навколишньої обстановки. Переважають загальна 

загальмованість, рідкі та короткі вигуки, піднесення, збудження. 

Характерний зовнішній вигляд хворих у такому стані відомий психіатр В. 

Грізенґер описав так: ―Вони мовчазні, бездіяльні, майже нерухомі і тільки 

погляд, в якому змінюються то піднесення, то відстороненість, страх чи 

звернене всередину себе здивування, що свідчать про те, що з ними коїться 

щось незвичайне‖. Пізніше, коли психоз минає, хворі розповідають, що були 

тоді свідками грандіозних, фантастичного змісту подій (наприклад, 

споглядали за надзвичайними подіями війни різних світів). 

Аменція (аментивний синдром) – потьмарення (викривлення) 

свідомості з переважанням беззв’язного, хаотичного (інкогерентного) мовно-

рухового збудження і розгубленості. Мова складається з окремих, 

непов’язаних за змістом слів, вигуків. Некоординоване рухове збудження 
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виникає на дуже обмеженому просторі (наприклад, рухи перебирання 

білизни в межах ліжка). Обличчя хворих має вираз непорозуміння, домінує 

афект розгубленості. Стомлюючись, вони замовкають, знаходяться у 

близькому до повної прострації стані. Іноді аменція може супроводжуватися 

уривчастими галюцинаціями і маячними ідеями. Тривалість аментивного 

стану – від кількох днів до тижня.  

Присмеркове (сутінкове) потьмарення свідомості. Розвиток клінічних 

ознак раптовий. Як правило, триває короткочасно (хвилини, години, рідше 

дні). Іноді відзначається тільки глибоке дезорієнтування всіх видів (у місці, 

часі, своїй особі), зі значною збереженістю звичайних автоматизованих рухів, 

у зв’язку з чим хворі можуть навіть не привернути уваги оточуючих.  

Патологічні просонкові стани – це різновид потьмареного стану 

сутінкового (присмеркового) типу. Вони мають важливе судово-психіатричне 

значення. Інколи їх називають ―сп’янінням сном‖, виникають при 

уповільненому прокиданні від глибокого сну та супроводжуються 

яскравими, в т. ч. страхітливими сновидіннями. У цих випадках, насамперед 

від сонного загальмування, звільняються функції, що мають відношення до 

рухів, тоді, як вищі психічні функції, які становлять свідомість, ще 

знаходяться на тому чи іншій ступені загальмування.  

Нерідко замість поняття ―потьмарений стан свідомості‖ або ―змінення 

(викривлення) свідомості‖ психіатри використовують як його синонім 

поняття ―сплутаність свідомості‖ Використання останнього є найбільш 

правильним у випадках, коли виникають інтенсивно виражені психічні 

розлади, що ніби захоплюють свідомість хворого і порушують тим самим 

його орієнтацію в місці, часі, оточенні. Найчастіше про сплутаність 

свідомості говорять тоді, коли є інтенсивний вербальний галюциноз, 

маніакальний чи кататонічний тип збудження. Тут правомірно говорять про 

сплутаність ―галюцинаторну‖, ―маніакальну‖, ―кататонічну‖. Відбувається 

тотальне порушення пізнавального процесу (втрачається здатність 

відображати внутрішні зв’язки явищ дійсності і чуттєвого пізнання), яке 
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відсутнє при інших патологічних порушеннях психіки, коли тією чи іншою 

мірою переважно порушується тільки одна зі сторін пізнання. 

Припадки (напади, пароксизми) – раптово виникаючі нетривалі 

(транзиторні) стани потьмарення свідомості різної глибини (аж до певної її 

втрати), що поєднуються з руховими порушеннями, передовсім у формі 

різних судом. 

Великий, генералізований, розгорнутий епілептичний судомний 

припадок (напад) розгортається з певною клінічною послідовністю судомних 

порушень. Припадку (нападу) може передувати продром – загальне 

нездужання, розбитість, головні болі, зміна настрою, які тривають на протязі 

годин чи доби. Безпосередньо припадок почитається з аури. 

 

Розрізняють кілька типів епілептичної аури. 

Сенсорна аура – різні неприємні відчуття, повзання по шкірі мурашок, 

стискання, поколювання, нерідко уривчасті, навіть різнокольорові 

галюцинації, незвичайні запахи, слухові обмани (акоазми, фонеми). 

Вегетативна аура – тахікардія, відчуття задухи, голоду, спраги, 

пітливість, болі в животі, грудях, підсилення кишкової перистальтики. 

Моторна аура – топтання, переминання ногами, крутіння на місці, 

вигуки. 

Вісцерельна (епігестральна) аура – в ділянці епігастрію раптове, 

неприємне відчуття, нудота, що розповсюджується вище, до горла. 

Психічна аура – афекти страху, ―наджахливого відчуття‖ або, навпаки 

екзальтація, загальна піднесеність настрою, відчуття ‖прозріння‖, сценічні 

галюцинації. 

Тонічні судоми тривають після падіння. Руки і ноги випростовуються, 

припіднімаються, дещо підтягуються вгору. Щелепи стискаються, дихання 

майже припиняється, буває чути хрипіння, виділення слини, піни з 

домішками крові. Обличчя спочатку зблідає, але скоро синіє (ціаноз). В 
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окремих випадках відбувається мимовільне сечопускання або дефекація. 

Тонічні судоми тривають не більше однієї хвилини. 

Після цього виникають клонічні судоми (клонічна фаза великого 

епілептичного судомого припадку) – це переривисті скорочення м’язів 

кінцівок, тулуба, шиї. Їх частота й інтенсивність після 1 – 3 хвилини сходить 

нанівець і змінюється м’язовим розслабленням. За клонічною фазою слідує 

кома, яка змінюється сопором, далі настає сон чи поступове прояснення 

свідомості. 

Про припадок спогадів не залишається, але про те, що він був, хворі 

дізнаються від оточуючих, на основі характерної наступної розбитості, 

забоїв, прикусів, головних болей та ін. Подальший настрій може мати 

виразний афект дисфорії, невдоволення. 

Малий епілептичний припадок (напад), пароксизм, як і великий, 

розгорнутий, супроводжується втратою свідомості, що виникає раптово; 

іноді йому теж передує аура. На відміну від великого, у цих випадках малого 

нападу загальної тонічної судоми не виникає, тому хворі, не дивлячись на 

втрату свідомості не падають.  

Припадки (напади) Джексона (часткові, парціальні епілептичні судомні 

припадки) зустрічаються при т. зв. симптоматичній епілепсії, коли фокус 

ураження локалізується у скроневій долі головного мозку або в близьких до 

неї ділянках. Свідомість втрачається тільки на висоті нападу, коли судоми 

переходять і на іншу половину тіла, тобто при їх генералізації. 

Диенцефальні або (вегетативні припадки напади) – раптово виникає 

озноб, тахікардія, пітливість, виділяється багато слини (слинотеча). Обличчя 

блідне або червоніє, підвищується артеріальний тиск. Хворі відчувають шум 

у вухах, головокружіння, млявість. Характерним є виразний страх, різка 

слабкість. Тривале припадок від кількох хвилин до 1 – 2 годин. У кінці може 

бути позов на сечопускання, дефекацію, відчуття голоду або спраги. 

Істеричний припадок (напад) супроводжується руховими розладами 

без судомного компоненту. Виникає після хвилювань та інших психогенних 
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моментів. Падіння відбувається поступово, обачно, часто хворі просто 

осідають на підлогу (що суттєво відрізняє істеричний припадок від 

генералізованого епілептичного). Напад може супроводжуватися криками, 

скреготанням зубів, сваркою; очні яблука часто закочуються, що нерідко 

утруднює перевірку реакції зіниць на світло (щоб, наприклад, 

віддиференціювати від клініки істиного епіприпадку чи коли цієї реакції 

немає при виключенні симуляції). Присутність сторонніх осіб завжди 

підсилює прояви істеричного нападу (жести можуть ставати більш 

театральними, ―працюють на публіку‖), робить їх більш довготривалими – до 

години і більше. Різні різкі зовнішні впливи (больові, обливання холодною 

водою тощо) можуть переривати припадок. 

Спогади про те, що сталося під час нападу, в хворих фрагментарні, 

після припадку вони відчувають втому, ―розбитість‖. 

Амнестичний Корсаковський синдром визначається тріадою психічних 

порушень: амнезією, дезорієнтованістю і такими розладами пам’яті, як 

конфабуляції, навіть з конфабуляторною сплутаністю. 

Амнестичні розлади, які є головними в цьому синдромі, виявляються у 

повному або частковому порушенні пам’яті на поточні події (фіксаційна 

амнезія). Пам’ять про минулі події може залишатися збереженою, однак 

частіше спостерігаються ті чи інші ступені її порушення (ретроградна 

амнезія), що захоплюють події тривалістю від тижня до кількох років. 

Хворі не в змозі запам’ятати поточні події, не можуть визначити час, 

відповісти, де знаходяться, хто їх оточує, з ким тільки що мали бесіду, що їли 

або робили. У них порушується просторове орієнтування – не знаходять 

свою постіль, не можуть запам’ятати розташування приміщень. 

Конфабуляції виникають не спонтанно, а при розпитуванні. Їх зміст 

стосується здебільшого фактів повсякденного життя або ситуацій, пов’язаних 

із професійною діяльністю. У хворих спостерігається в’ялість, пасивність, 

зниження потягів, втомлюваність. Певне усвідомлення своєї хвороби, 

зокрема, стосовно пам’яті, спостерігається практично завжди. Звичайно, 
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хворі намагаються примітивними прийомами приховати свій амнестичний 

дефект. 

Синдром слабоумства є патологією інтелекту. Інтелект – це сукупність 

психічних інтегративних процесів, завдяки яким забезпечується здатність 

розуміти, відтворювати, використовувати і переробляти вже набуті знання у 

різноманітних життєвих ситуаціях. Для цього використовуються пам’ять, 

увага, особливості мислення, мова, сукупність знань, навичок і набутого 

життєвого досвіду. 

Виокремлюють слабоумство вроджене (олігофренію) і набуте в 

результаті перенесених захворювань (деменція). Залежно від нозологічної 

природи захворювання вирізняють сенільне, паралітичне, травматичне, 

епілептичне й інші форми слабоумства (деменції). 

За ступенем виразності визначають слабоумство тотальне (глобальне), 

повне і часткове (лакунарне, вогнищеве). 

Тотальне слабоумство відзначається глибоким порушенням критики чи 

повною її відсутністю. У хворих різко знижений рівень суджень, тлумачень, 

порушена пам’ять; мислення збіднене і непродуктивне. Переважають 

байдужість і безпечність. Індивідуальні риси характеру розмиті, втрачені. 

Поряд із виразними формами слабоумства існують легкі проміжні форми 

ослаблення психічної діяльності. Їх визначають поняттями ―зниження рівня 

особистості‖ або ―інтелектуального пониження‖ (синдром недоумкуватості). 

У цих випадках є зниження працездатності, що передовсім стосується 

професії, з’являється стійка втомлюваність, іноді погіршена пам’ять, 

збіднюється коло попередніх інтересів. Одні риси особи можуть 

згладжуватися, інші, навпаки, помітно підсилюються.  

Маразм – розпад особистості, найтяжчий вид негативних розладів із 

втратою можливості контакту з навколишнім середовищем, найглибший 

ступінь слабоумства, часто з розгальмованістю основних інстинктів, 

ненажерливістю (аж до копрофагії) та сексуальною розпусністю. Загальне 

виснаження особи. 
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Психоорганічний (ецефалопатичний) синдром – це симптомокомплекс 

порушень пам’яті, інтелекту й афективності. Для більшості хворих із 

психоорганічним синдромом характерна астенія. Залежно від нозологічної 

природи захворювання поєднання основних симптомів буває різним. Так, 

при амнестичному Корсаківському психозі, старечому слабоумстві тощо. 

домінують розлади пам’яті, при прогресивному паралічі чи хворобі Піка 

страждає інтелект, при пухлинах мозку домінують афективні розлади і т. д.  

 

ВИСНОВКИ З ДРУГОГО ПИТАННЯ: 

Отже, вироблення умовних рефлексів у людини і тварин системою 

безпосередніх конкретних умовних подразників, що викликають на себе 

реакцію, І. П. Павлов назвав першою сигнальною системою. 

Мова людини, умовні рефлекси становлять другу сигнальну систему. 

Нею володіє тільки людина. Дана система пов'язана з мовленням і понятійним 

мисленням. Уся складна система людських дій регулюється другою 

сигнальною системою, що виявляється у здатності обмежувати, гальмувати 

свої потреби, бажання, потяги, емоційні реакції, зокрема, шляхом вироблення 

умовного гальмування. 

 

 

ВИСНОВКИ З ТЕМИ: 

 

Отже, характер вищої нервової діяльності людини дає їй, на думку І. П. 

Павлова, можливість, а отже, й обов'язок знати себе і, користуючись цим 

знанням, тримати на висоті своїх здібностей. Психічна діяльність людини 

полягає у відображенні і описі подій, що відбуваються в навколишнім 

середовищі і його внутрішньому світові. Першим етапом цієї діяльності є 

почуттєве пізнання у формі відчуттів і сприйняттів, здійснюване за допомогою 

органів почуттів (аналізаторів). 
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Формування образа сприйняття суб'єктивно переживається як його 

винесення в поза з утворенням певної фігури (будь-якої модальності), що 

виступає із фона. У кожному з видів сприйняття представляється складеним з 

фігур, що перебувають на деякому фоні. Виділення відповідних фігур 

структурується ієрархією актуальних потреб людини в цей момент часу. 

Сприйняття також має властивість константності, що дозволяє пізнавати й 

ототожнювати предмети, забезпечуючи сталість характеристик видимий світ. 

Далі, людина в стані будувати суб'єктивні шкали, що оцінюють сприйняття, 

наприклад його інтенсивність. Крім того, сприйняття має властивість 

предметності: на підставі попереднього досвіду воно самоорганізується таким 

чином, що сприймане здобуває значення. 

Мислення - це узагальнене і опосередковане відбиття подій 

навколишньої дійсності та внутрішнього миру людини. Воно тісно пов'язане з 

почуттєвим пізнанням миру і практичною діяльністю. Мислення є вищою 

функцією пізнання та складається з ряду послідовних операцій: аналізу, 

синтезу, порівняння, абстрагування, узагальнення, класифікації і д. На підставі 

виникаючих асоціацій між окремими поданнями та поняттями створюються 

нові судження і умовиводи. Мислення відображає не тільки предмети, явища і 

зв'язки між ними, але й на підставі аналізу цих зв'язків і зіставлення з минулим 

досвідом воно надає можливість опосередкованого пізнання шляхом суджень і 

умовиводів. Мислення формується та формулюється в мові людини. До його 

видів ставляться: наочно-діюче, конкретно-образне і абстрактно-логічне. 

Останній, найбільш сучасний, вид мислення з'являється лише при відповідному 

рівні розвитку мови завдяки здатності до утворення складних понять і 

узагальнень. При психічних захворюваннях мислення порушується: а) по 

темпі, б) за структурою, в) у вигляді появи патологічної продукції. 

Для розпізнавання розладів мислення необхідно дати можливість 

хворому вільно говорити про свої хворобливі переживання, не обмежуючи 

його без потреби рамками поставлених питань. Вибір цілеспрямованих 

питань провадиться з урахуванням індивідуальних особливостей хворого, 
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залежить від його стану, утворення, інтелектуального рівня і т.д. Для 

виявлення маревних переживань доцільно використовувати листи, малюнки, 

показання хворих, у яких можуть відображатися деталізація, символіка, 

побоювання або маревні тенденції. 

 

 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ З ТЕМИ 

«СИМПТОМАТОЛОГІЯ ПСИХІЧНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ» 

 

1.Розлади мислення. 

2. Амнестичний Корсаковський синдром. 

3. Невротичні синдроми. Істеричний припадок (напад). 

4. Епілептичні розлади. 

5. Симптоми виключення свідомості. 

6. Симптоми потьмарення свідомості. 

7. Синдром слабоумства. 

8. Психоорганічний синдром. 

 

 

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 поняття, 



 

 

272 

структуру та функції центральної нервової системи, вищої нервової 

діяльність і її розлади при психічних захворюваннях.   

Необхідно дослідити симптоми та синдроми психічних захворювань. 

Зокрема приділити увагу таким розладам мислення як амнестичному 

Корсаковському синдрому, невротичним синдромам (наприклад, 

істеричному припадку), епілептичним розладам, симптомам виключення 

свідомості, симптомам потьмарення свідомості, синдрому слабоумства тощо. 
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ВСТУП 

Шизофренія є прогресуючим хронічним психічним захворюванням, що, 

як правило, починається в молодому віці, від 15 до 25 років. Тому первісно 

захворювання називалося «раннє слабоумство». Чоловіки й жінки 

занедужують однаково часто, але в жінок є тенденція до більш пізнього 

початку хвороби. Її характерною рисою вважається «розщеплення» психічної 

діяльності. 

Шизофренія — найпоширеніше психічне захворювання. Сама назва 

характеризує його основний синдром — розщеплення психіки (слово 

«шизофренія» походить від двох грецьких слів: «схизо» — розсікаю, розділяю; 

«френум» — серце, душа, розум). Симптоматика цього захворювання 

надзвичайно різноманітна. 

Епілепсія являє собою психічне захворювання, що виникає переважно в 

дитячому і юнацькому віці, що характеризується періодично виникаючими 

судорожними та безсудорожними пароксизмами (припадками) з тим або іншим 

ступенем втрати свідомості й прогресуючим плином з наростаючими змінами 

особистості аж до виникнення специфічного слабоумства. 

Епілепсія (від грец. — бути схопленим) — це психічне захворювання, 

для якого характерні судорожні напади з утратою свідомості, періодичні гострі 

психічні розлади і поступово наростаюча деградація особи. 

Етіологія епілепсії невідома, однак вчені-медики вважають, що тут 

вирішальну роль відіграють два чинники: зміни в обміні речовин, що 

викликають явища аутоінтоксикації (самоотруєння організму), і зміни в 

діяльності центральної нервової системи. 
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1. ШИЗОФРЕНІЧНІ РОЗЛАДИ ТА ЇХ CУДОВО-ПСИХІАТРИЧНА 

ОЦІНКА 

 

Шизофренія (F-20) відноситься до групи т. зв. ендогенних психічних 

за-хворювань разом із маніакально-депресивним психозом та епілепсією. 

Причини ураження центральної нервової системи при них залишаються 

донині нез’ясованими остаточно. 

Шизофренія (з грецької мови перекладається як ―розщеплення‖ 

психічної діяльності, душі) – раннє слабоумство або хвороба Блейлера, 

швейцарського психіатра, котрий у 1911 р. вперше описав її як самостійне 

захворювання і дав таку назву, що призводить до дезінтеграції, втрати 

єдності в пізнавальній діяльності і сфері мислення людини, а також в її 

основних емоційно-вольових проявах.  

Це психічне захворювання має прогресуючий характер, що 

проявляється в найрізноманітніших психопатологічних симптомах – від 

легких і перехідних до тяжких і стійких. Вони супроводжуються змінами 

особистості у вигляді зниження психічної активності, аутизму, втрати єдності 

психічних процесів, їх дезінтеграції, порушення мислення, що разом 

становить т. зв. шизофренічний дефект. Пам’ять, інтелект, надбані до 

хвороби знання залишаються без особливих змін. Не дивлячись на це, при 

шизофренії дуже характерними є зниження і повна втрата працездатності. 

Шизофренії властиве широке коло патологічних продуктивних 

психічних розладів (їх ще називають ―позитивними‖: від астенічних, 

емоційно-гіперестетичних доафективних (депресивних, маніакальних), 

невротичних (нав’язливих, істеричних, деперсоналізацій них), паранояльних, 

вербального галюцинозу, галюцинаторно-параноїдних, парафренних, 

онероїдних і кататонічних. 

У певних співвідношеннях із ними, залежно від форми захворювання, 

виступають і дефіцитарні ―негативні‖ розлади, які свідчать про збіднення 

психічної діяльності: від дисгармонії особистості (включаючи шизоїдизацію) 
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до зниження енергетичного потенціалу та рівня особистості, регресу 

особистості, ознак її деградації та слабоумства. 

За даними статистики, у світі хворіє на шизофренію до 2% загальної 

кількості населення, причому майже втричі частіше вона буває у чоловіків. У 

судово-психіатричній практиці приблизно біля половини досліджуваних 

підекспертних, що визнаються неосудними, становлять хворі на шизофренію. 

Хвороба найчастіше розпочинається у віці від 15 до 25 років, через що 

її спочатку називали ―раннім слабоумством‖ (Е. Крепелін). У чоловіків 

шизофренія починається раніше, ніж у жінок, хоча в останніх перебіг 

хвороби гостріший, з більш виразною афективною патологією. Злоякісність 

хворобливого процесу визначається характером прогредієнтності, типом 

клінічного перебігу, а також темпом формування і виразністю змін 

особистості. 

Виокремлюють 3 основні форми шизофренії залежно від типу перебігу 

хвороби: 

безперервну (безперервно-перебіжну), періодичну (рекурентну) і 

нападоподібно-прогредієнтну (у формі шубів). 

Безперервна (безперервно-перебіжна) шизофренія. Цю форму хвороби 

залежно від ступеня важкості (прогредієнтності) розділяють у практиці на 

злоякісну, помірно-прогредієнтну (параноїдну, маячну) та з млявим 

перебігом (мляво-перебіжну). 

3лоякісна шизофренія розпочинається в дитячому, юнацькому віці. 

Серед осіб чоловічої статі вона трапляється втричі частіше. Перші ознаки 

хвороби виявляються у вигляді поступово зростаючих особистісних змін: 

стосовно родини у хворих з’являються несприйняття, брутальність, 

ненависть, злоба; втрачаються друзі, знайомі, катастрофічно падає 

успішність у школі. Знижується психічна продуктивність, що інколи 

компенсується незвичайними інтересами – т. зв. ―філософічною 

інтоксикацією‖, тобто виснажливими, але врешті-решт безплідними 

заняттями в різних галузях наукового, духовного та фізичного пізнання. 
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Непродуктивність і зупинка в розвитку особистості часто супроводжуються 

такими важливими в судово-психіатричному сенсі змінами, як: 

психопатободібні симптоми; розлади потягів; вживання алкоголю, різних 

наркотичних засобів; крадіжки; сексуальні ексцеси; бродяжництво. У тих 

випадках, коли переважають негативні розлади, зміни особистості, а 

продуктивна симптоматика (маячні розлади, галюцинації тощо) відсутня чи 

епізодична, говорять про т. зв. просту форму шизофренії. 

Найчастіше відбуваються подальше ускладнення захворювання, що 

настає через 1 – 4роки після початку процесу. З’являються здебільшого 

нерозгорнуті (рудиментарні) галюцинації, маячення, афективні і кататонічні 

розлади. За 2–3 роки маніфестного періоду хвороби Формується 

малозмінний, так званий кінцевий стан, який характеризується емоційною 

тупістю, залишковими позитивними симптомами. Більшість таких пацієнтів 

залишаються мешканцями психіатричних закладів. 

Протиправні суспільно небезпечні дії вчиняються хворими, котрі 

мають злоякісну шизофренію, переважно на початковому етапі хвороби і 

значно рідше у той період, коли з’являються власне психотичні продуктивні 

зміни (маячення,  галюцинації і т. д.). Особливості початкового етапу багато 

в чому визначають і характер протиправних дій: як правило – це хуліганські 

вчинки, пов’язані з розладами потягів. Факт скоєння делікту нерідко вперше 

приводить хворих до лікаря. Іноді хворі вчиняють і тяжкі 

суспільнонебезпечні дії, наприклад, вбивства. В багатьох випадках в їх 

основі лежать виразні зміни особистості й імпульсивні дії. 

Помірно-прогредієнтна (параноїдна або маячна) шизофренія виникає в 

25–30 років. Поступово розвиваються маячення становлення (хворі 

піддивляються, насміхаються, хочуть нашкодити або щось підлаштувати). 

Іноді – це маячення отруєння, ревнощів, любовних відносин. Поступово вони 

систематизуються, розширюються, деталізуються і конкретизуються, настає 

паранояльний етап. Зовнішнім проявом систематизації стають не тільки 

висловлювання хворих, з яких видно, хто і чому їм бажає зашкодити, а й 
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характер їх дій. З’являється т. зв. маячний захист – заходи, що 

застосовуються хворими для самозахисту від уявних переслідувачів. 

Змінюється житло, маршрути пересування, обмежуються контакти (симптом 

―пасивного переслідуваного-переслідувача‖). Надалі, з розвитком, 

систематизацією та персоніфікацією маячної поведінки хворий може 

переходити до активних, навіть агресивних дій (симптом ―активного 

переслідуваного-переслідувача‖). Небезпечність протиправних дій маячних 

хворих підсилюється й тим, що на цьому етапі розвитку психічні зміни 

особистості обтяжуються розвитком підозрілості, перестороги, 

подразливості, роздратованості без адекватних мотивів. 

Іноді помірно-прогредієнтна шизофренія починається 

неврозоподібними та психопатоподібними розладами, а маячення 

розвиваються пізніше. Початковий період продовжується від 2–3 до 10–20 і 

більше років. На наступному етапі до маячень приєднуються симптоми 

психічного автоматизму (синдром Кандинського-Клерамбо), афективна 

напруженість з тривогою, страхом, відчуттям наближення небезпеки, 

психомоторним збудженням, кататонічними симптомами. На цьому етапі 

маячний захист зберігається роками, особливо за наявності маячення 

ревнощів, відношення (особливо коли є персоніфікація) або іпохондричного 

типу. 

Протиправні дії частіше вчиняються на тлі загострення психозу, в 

період переходу хвороби в другий етап. Надалі може спостерігатися розвиток 

парафренного етапу захворювання з фантастичним змістом маячень і 

галюцинацій, ідеями величності і т. д. Суспільно небезпечні дії можуть 

скоюватись і в цей віддалений період. Хвороба ж може стабілізуватися на 

любому етапі. Кінцеві, остаточні явища хвороби при параноїдній шизофренії 

менш важкі, ніж при злоякісній формі. Багато хворих можуть проживати 

вдома, під диспансерним наглядом та за умов продовження підтримуючого 

лікування амбулаторно. Нерідкими є факти збереження у хворих певного 

рівня працездатності. 
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Шизофренія з млявим типом перебігу (мляво перебіжна) за 

особливостями клінічного перебігу в багатьох випадках нагадує неврози та 

психопатії. Розвиток хвороби повільний, переважно з пубертатного періоду. 

Характерні для цього періоду підвищена чутливість, нестійкий настрій, 

психологічна опозиція до оточуючих, у т. ч. до рідних, схильність до 

самоаналізу при цій формі шизофренії різко підсилені, довготривалі та 

порушують адаптацію. Хворі з неврозоподібними розладами 

(нав’язливостями, астенією, істеричними проявами) рідко вчиняють 

протиправні дії. Криміногенність хворих із мляво перебіжною шизофренією 

різко зростає при наявності психопатоподібної симптоматики в поєднанні з 

дією зовнішніх шкідливостей, особливо з алкоголізацією. Наявність таких 

розладів психопатоподібного типу, як збудливість, злобність, агресивність, 

емоційно-вольова лабільність (нестійкість), схильність до дисфорій є 

сприятливим підґрунтям до скоєння різних злочинів, зокрема, при 

зловживанні алкоголем та інших шкідливостях. Особливе місце займають 

особи з розладами у сфері потягів – т. зв. гебоїди. Такі хворі мають 

поверхневі контакти з оточуючими, замкнені в собі, опозиційно ставляться 

до всіх, із ким доводиться спілкуватися. Активний негативізм має гротескно-

перебільшений характер, поведінка неадекватна, з елементами блазенства. 

Поведінка гебоїдів відрізняється розгальмованістю, викривленням потягів, 

особливо сексуального, імпульсивністю дій і вчинків, що інколи робить їх 

непрогнозованими. Хворі з інфантильними і навіюваними особливостями 

психіки швидко потрапляють до антисоціального середовища, виявляють 

схильність до зловживання алкоголем і наркотичними засобами, безладних 

сексуальних стосунків, бродяжництва. Хуліганські вчинки, крадіжки, 

сексуальні злочини є найбільш характерними і частими правопорушеннями 

цих хворих. 

За характером прогредієнтності і клінічним перебігом до 

млявоперебіжної шизофренії з психопатоподібними розладами близько 

стоїть така паранояльна форма, що часто виділяється окремо, – паранояльна 
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шизофренія. Вона характеризується моно – чи політематичним маяченням 

(ревнощів, винахідництва, переслідування, заподіяної шкоди, сенситивним 

маяченням ставлення, іпохондричного, релігійного, сутяжного або 

еротичного змісту). Як правило, маячні розлади, зокрема починаючи з другої 

половини життя, поєднуються з легкими гіпоманіакальними та 

субдепресивними змінами настрою, які тягнуть за собою посилення маячних 

ідей, появу чи підсилення маячної поведінки, в т. ч. розладів за типом 

―переслідуваного-переслідувача‖. Хвороба розвивається дуже повільно, але, з 

часом, при постійно зростаючих змінах особи практична продуктивність стає 

меншою і стосується лише змісту маячень. 

Періодична (рекурентна) шизофренія 

Повторні, такі, що повертаються, психотичні напади змінюються 

ремісіями (інтермісіями, ―світлими проміжками‖), переважно у жінок. 

Можуть починатись як з пубертатного та юнацького віку, так і у віці 

зворотного розвитку (від 45 – 55 і до 60 – 70років). Зміни особистості при цій 

формі шизофренії мають відносно сповільнений розвиток. 

Напади можуть відзначатися різноманітними синдромами, але з 

переважанням афективних розладів: депресивними та маніакальними, 

образними маяченнями різної структури. 

У розвитку нападів рекурентної шизофренії можна спостерігати певну 

закономірність психопатологічних симптомів. Спочатку виявляються 

афективні порушення, спостерігається понижений настрій у поєднанні з 

тривогою, примхливістю, сльозливістю, образливістю. Гіпоманіакальні стани 

протікають з афектами захоплення, почуттям прозріння, загального 

піднесення. Протилежні за знаком афективні синдроми можуть змінювати 

один одного у різній послідовності, а інтенсивність цих розладів протягом 

коротких термінів може суттєво коливатися. 

При поглибленні хвороби надалі починає переважати страх, захоплено-

екстатичні стани, рухове збудження чи, навпаки, загальмованість. Загалом 
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переважають образні марення, які поступово набувають фантастичного 

змісту, зливаючись із навколишніми подіями і спогадами з минулого.  

Криміногенність таких хворих може проявлятися при підвищеній 

чутливості, відчутті власної хворобливої зміненості, відстороненості. 

Нападоподібно-прогредієнтна (у формі шубів) шизофренія. 

Для цієї форми шизофренії характерним є виникнення нападів 

різноманітної клінічної структури з наявністю в доманіфестному періоді (до 

розвитку психозу) та зі збереженням у міжприступних проміжках усіх тих 

розладів, що є характерними для мляво перебіжної шизофренії 

(неврозоподібних, психопатоподібних і паранояльних розладів). Для судової 

психіатрії серед них найбільше значення мають стани з афективною 

нестійкістю, збудливістю, різними розладами потягів, сутяжною поведінкою, 

маячною налаштованістю. 

Через різні проміжки часу (від 2 до 20 років) на тлі перелічених 

симптомів виникають гострі психози, котрі нагадають ті, які зустрічаються 

при рекурентній шизофренії у формі нападів, але більш тривалі. 

Криміногенність хворих нападоподібно-прогредієнтною і рекурентною 

шизофренією під час маніфестного періоду є невеликою, тому що в більшості 

випадків вони своєчасно направляються в психіатричні лікарні. Скоєння 

цими хворими протиправних суспільно небезпечних дій можливе на 

початковому етапі захворювання, на тлі страху, розгубленості, рухового 

збудження, імпульсивних дій внаслідок тривоги і страху. Переважна 

кількість протиправних дій вчиняється хворим на рекурентну, зокрема 

нападоподібно-прогредієнтну шизофренію, під час ремісій. 

У практиці ще зустрічається класифікація шизофренії Е. Крепеліна на 

основі домінуючого на момент обстеження розладу, але вона не враховує 

особливостей розвитку і перебігу хвороби. 

За цією класифікацією виокремлюється: 

 проста форма шизофренії – переважають негативні розлади, тоді як 

позитивні є рудиментарними та короткочасними; 
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 гебефренічна форма шизофренії – довготривала дуркуватість, окремі 

кататонічні і галюцинаторно-маячні розлади, розлади поведінки; 

 кататонічна форма шизофренії – включає в себе випадки злоякісної, з 

переважанням кататонічних симптомів; 

 параноїдна шизофренія – маячний і галюцинаторний варіанти помірно-

прогредієнтної шизофренії; 

 циркулярна шизофренія – домінують маніакальні чи депресивні розлади. 

У МКХ-10 шизофренія разом із клінічно наближеними до неї 

шизотипними та шизоафективними розладами представлені у рубриках F-20 

– F-29. 

У зв’язку з надзвичайною різноманітністю клінічних проявів 

шизофренії, надзвичайною складністю встановлення та кваліфікації окремих 

психопатологічних явищ в її структурі, а також оцінки прогнозу це 

захворювання отримало репутацію ―королеви психіатрії‖. З цими ж 

факторами пов’язані основні особливості й ускладнення при судово-

психіатричній експертній оцінці шизофренії. 

У тих випадках, коли клінічна картина психозу і чіткі зміни 

особистості (симптоми дефекту) не викликають сумнівів стосовно діагнозу 

шизофренії, утруднень при судово-психіатричній оцінці не виникає. Хворі, 

що скоюють правопорушення в подібних станах визнаються неосудними. 

Якщо захворювання почалось у період слідства чи під час перебування 

в місцях позбавлення волі, то хворі звільняються від відбування покарання 

(статті 19, 20, 84 ККУ, ст. 408 КПКУ), хоча щодо інкримінованого діяння 

вони можуть вважатися осудними. За рішенням суду таких хворих 

направляють на примусове лікування у відповідні психіатричні заклади 

(розділ 14 ККУ). 

Експертна оцінка може значно ускладнюватися, коли правопорушення 

було вчинено в стані чітко визначеної ремісії особою, яка в минулому 

безсумнівно перенесла шизофренічний напад. З цього приводу існує така 

точка зору: якщо глибока ремісія без особистісних змін тривала, то хворі 
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добре соціальне адаптовані; якщо у них в умовах психотравмуючих ситуацій, 

у т. ч. пов’язаних із правопорушеннями (арешт, утримання під вартою, 

процес кримінального розслідування), погіршання стану не виникає, то вони 

визнаються осудними. Однак практика свідчить, що саме такі особи рідко 

скоюють правопорушення. Як правило, експерти-психіатри знаходять ті чи 

інші особистісні зміни та легкі позитивні розлади тому, на практиці 

більшість хворих на шизофренію визнаються неосудними і в стані ремісії. 

У практиці зустрічаються випадки симуляції та дисимуляції психічних 

симптомів хворими на шизофренію. Це частіше буває у хворих з маячними та 

депресивними станами. Такі хворі намагаються довести своє психічне 

здоров’я, обираючи кримінальну відповідальність за ―краще‖ для себе, ніж 

бути визнаними неосудними через своє психічне захворювання. Зрідка й 

психічно здорові намагаються симулювати шизофренію. 

Свідчення хворих на шизофренію не можуть вважатися джерелом 

доказів, а тому такі особи, як правило, не повинні викликатися для їх 

отримання. При судово-психіатричній експертизі свідків і потерпілих, що 

страждають на шизофренію, їх здатність брати участь у попередньому 

слідстві та при розгляді справи в суді, правильно сприймати відповідні 

обставини і давати про них свідчення повинна оцінюватися з урахуванням 

збережених можливостей їх психічної діяльності, а також залежно від 

кримінальної ситуації, що була за їх участю. 

У цивільному процесі хворим на шизофренію проводиться судово-

психіатричне експертне обмеження при вирішенні питань про їх дієздатність 

і встановлення над ними опіки. Хворі на гостру форму шизофренії, а також 

особи, які виявляють глибокий дефект, виразні особистісні зміни після 

перенесеного нападу хвороби, визнаються недієздатними. У випадках 

збереження критики, логічної та розумної поведінки, відсутності змін 

особистості, достатньої соціальної адаптованості стосовно особи  може 

виноситися рішення про її дієздатність. У цивільних справах судово-
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психіатричну експертизу, як правило проходять хворі на шизофренію з 

млявим перебігом або ті, котрі перебувають у стані ремісії. 

 

ВИСНОВКИ З ПЕРШОГО ПИТАННЯ: 

Отже, можливе практично в деяких випадках розходження між 

експертними висновками про осудність і дієздатність пояснюється тим, що 

питання про дієздатність ставиться стосовно ширшого клінічного 

контингенту, тому що здатність розуміти значення своїх вчинків і керувати 

власними діями зберігається в ряді випадків невиразного шизофренічного 

дефекту. Особливості клініки шизофренії, можливість задовольнити свої 

основні потреби і задовільна соціальна адаптація хворих, а також особливі 

вимоги, які ставляться до суб’єкта різними видами правових стосунків 

(подружні стосунки, виховання дітей, укладання угод і тощо), обумовлюють 

необхідність диференційної оцінки хворих стосовно різних правових актів. 

Тут необхідна максимальна обережність, тому що позбавлення юридичних 

прав може різко порушити професійну та соціальну адаптацію хворого і, як 

результат, зруйнувати всі лікувально-адаптаційні досягнення. Найбільш 

надійні та ґрунтовні висновків з цього приводу судово-психіатрична 

експертиза може зробити на основі ретельного обстеження та спостереження 

хворого в умовах стаціонару. 

 

 

2. ОСНОВНІ ПСИХІЧНІ РОЗЛАДИ ПРИ МАНІАКАЛЬНО-

ДЕПРЕСИВНОМУ ПСИХОЗІ (F-31) ТА ЙОГО СУДОВО-

ПСИХІАТРИЧНА ОЦІНКА. 

Маніакально-депресивний психоз (МДП), або (біполярний афективний 

розлад F-31, циркулярний психоз, циклофренія) – захворювання, що має 

перебіг у формі маніакальних і депресивних фаз, розділених між собою 

найчастіше інтермісіями, тобто повною відсутністю психічних розладів під 

час цих світлих проміжків і збереженням властивих хворому до початку 

захворювання особистісних характеристик, навіть після багатьох років 

захворювання. Частіше хворіють жінки віком 35–55 років (70% захворювань 
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на МДП). Значну роль у генезі цього захворювання відіграє обтяжена 

спадковість (80% випадків) та інші захворювання. 

Маніакальна фаза МПД визначається клінічною картиною ведучого в 

цій фазі маніакального синдрому. Характеризується підвищеним радісним 

настроєм, прискоренням темпу мислення, мовним і руховим 

(психомоторним) збудженням – т. зв. маніакальною тріадою основних 

симптомів. 

Для хворих характерна переоцінка своїх можливостей, здібностей і т. д. 

Це, здебільшого, стосується фізичних можливостей хворих, професійної 

діяльності, творчості. Через надто бурхливу діяльність, загальне 

пожвавлення, відчуття припливу сил у всіх цих сферах довкола хворого – на 

роботі, вдома, в лікарні відбувається справжня дезорганізація, реальний 

безлад. 

Прискорення мислення нерідко доходить до свого найвищого 

вираження – ―стрибка ідей‖ (фуга іде арум), коли одна думка находить на 

іншу, спостерігається віршоподібне римування висловлювань, декламуються 

вірші, співаються пісні, навіть у недоречних ситуаціях. 

Свідомість та орієнтація хворих в оточуючому середовищі у 

маніакальному стані переважно зберігаються. Вони стають надокучливими, в 

усе втручаються, не фіксують уваги на неприємностях, багатомовні, 

жартівливі та гомінкі в поведінці. Пониження критики супроводжується 

переоцінкою власних можливостей; можуть виникати ідеї величності, через 

наявність яких хворі стверджують про свої надзвичайні можливості, 

привабливість і фізичну силу. Підвищуються потяги, що проявляються у 

марнотратстві, сексуальних та алкогольних ексцесах, характерних 

висловлюваннях еротичного змісту. В цей період хворі можуть допускати 

невиправдані фінансові витрати, вчиняти крадіжки, брати хабарі, укладати 

невигідні угоди і давати обіцянки, які неможливо виконати. Всі ці явища 

можуть підсилюватися дією алкоголізації. Коли збудження досягає своїх 

крайніх меж, хворі можуть ставати брутальними й агресивними. 
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Клінічні прояви найчастіше бувають у формі веселої або тяжкої, 

гнівливої манії. Значно рідше, переважно у літніх хворих, виникають 

маячення реформаторства, високого соціального походження, виключних 

можливостей. 

Депресивна фаза МДП нерідко починається поступово, із соматичних, 

вегетативних проявів. Порушується сон, характерні ранні прокидання, 

розбитість і загальмованість зранку, тривожні побоювання, невиразні страхи, 

неможливість зосередитися, зниження працездатності. Хвороба маскується у 

своїх проявах під різні соматичні захворювання через домінування фізичних 

симптомів над психічними – це т. зв. ―маскована‖, ларвована (прихована) 

депресія. Нині ця форма депресивних станів дедалі більше 

розповсюджується. 

При поглибленні розладів з’являються основні ознаки розгорнутого 

депресивного синдрому: подавлений настрій з нудьгою, ідеаторна та рухова 

загальмованість, депресивна тріада. 

Для депресивної фази характерні ідеї самозвинувачення, 

самоприниження, гріховності; такі хворі вважають себе винними перед 

сім’єю, друзями, суспільством. Характерним є скорботний вираз обличчя, 

скутість рухів, зігнута, схилена постава. Іноді спостерігається повна 

нерухомість в ембріональній позі (меланхолічний ступор). 

Клінічні прояви розгорнутої депресивної фази найчастіше бувають із 

передсерцевою нуддю, анестетичною депресією, маяченням іпохондричного 

змісту, в пізні роки трапляються депресії з маяченням типу Котара. 

У багатьох випадках фази МДП мають змішаний характер – т. зв. 

змішані стани. Характерними є ажитовані депресії, коли змішуються 

симптоми збудження та загальмованості психічної діяльності. При тривожно-

ажитованій депресії основний афект поєднується з тривогою, а іноді – зі 

страхом. Хворі не знаходять собі місця, волають про допомогу, розхитуються 

тілом із боку в бік. Саме в стані тривожно-ажитованої депресії переважно 

можна спостерігати меланхолічний раптус (меланхолічне шаленство): 
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раптово виникає різке рухове збудження, що має метою самогубство чи 

самопонівечення. Такі ажитовані хворі з депресивними розладами – 

найбільш небезпечні щодо самоушкоджень і самогубств, які скоюються на 

висоті погіршання, найчастіше у передсвітанковий ранній час, коли 

посилюються відчуття безвихідності і нуді. 

Найбільш пом’якшеною формою МДП є циклотимія, при якій 

симптоми маніакальної та депресивної фаз невиразні. Так, не спостерігається 

зайвої пожвавленості чи виразної рухової загальмованості, скутості. Хворі 

найчастіше продовжують працювати і жити як звичайно. 

При МДП та циклотимії постійно супутніми є соматичні порушення. З 

великою постійністю відзначається розширення зіниць, прискорення пульсу, 

спастичні запори, підвищення артеріального тиску тощо.  

Тривалість фаз при МДП коливається від 2 до 6 місяців, хоча з другої 

половини життя напади можуть набирати затяжного характеру (до 1 року і 

більше). Депресивні фази довготриваліші, ніж маніакальні. 

Фази МДП, зазвичай, завершуються повним одужанням з відновленням 

усіх характерних особливостей особи. Однак водночас існує багато випадків, 

коли в світлих проміжках, між нападами, виникають гіпоманіакальні та 

субдепресивні розлади; хвороба роками може бути у замаскованій формі. 

Існує велика кількість випадків МДП, коли у хворих протягом усього життя 

виникла лише одна чи кілька фаз, хоч існує й велика кількість варіантів 

протікання хвороби. Найчастішими є: 

– перебіг у формі періодичних тільки депресій чи тільки маній; 

– перебіг подвійними фазами, коли один тип фази безпосередньо 

змінюється іншим, а потім спостерігається світлий проміжок-інтермісія; 

– циркулярний тип тобто безперервний (континуальний) перебіг, 

коли протилежні фази змінюються без світлого проміжку. При зміні фаз 

іноді виникають т. зв. змішані депресивні стани, які можуть бути протягом 

усього нападу. 
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Необхідність у судово-психіатричній експертній оцінці протиправних 

діянь осіб, котрі страждають на МДП, може виникати як стосовно таких дій 

під час клінічного перебігу фаз захворювання, так і тих, що були вчинені під 

час світлих проміжків. 

У стані загострення хвороби, під час психотичного нападу, хворі 

втрачають здатність критично та свідомо оцінювати свої вчинки і можливість 

адекватно керувати поведінкою. В маніакальному стані вони часто 

порушують норми суспільного життя і правопорядку: вчиняють сварки, 

бійки, алкогольні ексцеси, інколи навіть прилюдні розпусні дії, а при 

сильному збудженні вдаються до агресивних насильницьких дій. У такому 

стані частими є скандали, розтрати, хабарі, незаконні майнові угоди й 

оборудки. 

У депресивному стані через значну психомоторну загальмованість, 

зниження розумової продуктивності антисоціальні вчинки хворих рідкісні. В 

таких станах питання про судово-психіатричну експертну оцінку може 

виникнути в зв’язку як із завершеним, так і незавершеним самогубством, а 

також із т. зв. розширеним самогубством. В останньому випадку провідним 

мотивом є те, що хворі з тяжкими депресивними переживаннями вважають 

приреченими не тільки себе, а й своїх близьких і з метою позбавлення їх від 

―неймовірних страждань‖ вбивають спочатку їх, а потім і себе. Про 

депресивні, інколи приховані розлади слід пам’ятати й у випадках, коли такі 

особи стають звинувачуваними, свідками чи потерпілими, а також 

враховувати можливість самообмовляння, самозвинувачення у таких хворих. 

Ускладнення в експертній оцінці можуть виникати тоді, коли на час 

експертизи клінічні ознаки фази минули. У таких випадках потрібен 

детальний аналіз поведінки, матеріалів справи і всіх можливих відомостей 

про психічний стан особи в момент вчинення правопорушення. Якщо воно 

скоєне під час психозу, то виноситься заключення про неосудність та 

експертний висновок про доцільність застосування примусових заходів 

медичного характеру, особливо в разі соціальної небезпечності хворого. 
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У цивільному процесі угоди й інші юридичні акти, укладені в 

психотичному стані, визнаються недійсними у зв’язку з недієздатністю 

особи. 

 

 

ВИСНОВКИ З ДРУГОГО ПИТАННЯ: 

Отже, особи, які вчинили злочин в одній із фаз циклотимії чи під час 

ремісії МДП, визнаються осудними. Однак, за наявності коротких світлих 

проміжків із тривалими хворобливими фазами МДП, перехідними станами 

цих осіб необхідно розглядати як хворих на тяжку хронічну душевну хворобу 

з частими загостреннями, а, отже, визнавати неосудними. 

 

 

3. ЕПІЛЕПСІЯ ТА ЇЇ СУДОВО-ПСИХІАТРИЧНА ОЦІНКА. 

 

Епілепсія (падуча хвороба, священна хвороба, хвороба римських 

легіонерів та ін.) – ендогенне психічне захворювання, що проявляється 

різними судомними припадками або безсудомними нападами 

(пароксизмами), гострими чи затяжними психозами, а також специфічними 

змінами особистості, що в тяжких випадках призводять до слабоумства. 

Найбільш розповсюджена вроджена або генуїнна форма епілепсії 

включає в себе всі вище означені варіанти клінічних проявів і виникає в 

дитячому та юнацькому віці. Її перші описання відомі ще з давніх часів. 

Відомо, що на епілепсію страждали видатні особи: Магомет, Юлій Цезар, 

Іван Грозний, Петро І, Наполеон Бонапарт, Анатоль Франс, Федір 

Достоєвський та ін. Усім їм були властиві такі риси, як високий рівень 

інтелекту, працездатності і творчих здібностей. Однак, у своїй переважній 

більшості, виникаюча в ранньому дитячому віці епілепсія веде до затримки 

розумового розвитку, що за своєю клінічною структурою наближається до 

олігофренії. Пізніший початок хвороби теж завжди дає хронічний перебіг 

клінічних проявів з тимчасовими покращеннями стану під дією лікування (за 
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рахунок зупинення чи зменшення пароксизмальних явищ та їх еквівалентів) і 

веде до змін особистості по т. зв. епітипом – з подальшою деградацією особи 

і часто слабоумством. 

За даними статистичних досліджень, розповсюдженість епілепсії серед 

населення становить 0,3–0,6%. Великого значення останнім часом у 

виникненні цього захворювання надається пологовим травмам, аномаліям 

розвитку плоду, впливу інфекцій та інтоксикацій, порівняно меншим 

визнається вплив спадковий факторів. 

Поряд із генуїнною формою епілепсії вирізняють ще симптоматичну 

епілепсію, при якій пароксизмальні розлади є лише одним з симптомів 

хвороби внаслідок травм головного мозку, судинних захворювань, 

менінгоенцефалітів тощо. Є ще скронева епілепсія з відповідними цій зоні 

руховими пароксизмами й особливостями змін особистості, а також 

безсудомна. 

При всій різноманітності клінічних проявів епілепсії практично 

доцільно поділяти їх на 3 групи: 

– короткочасні судомні або безсудомні (пароксизмальні) стани; 

– гострі, затяжні та хронічні епілептичні психози; 

– зміни особистості (характерологічні, інтелектуально-мнестичні) за 

епітипом, епілептичне слабоумство. 

Інколи бувають припадки, що йдуть один за одним, без прояснення між 

ними свідомості, – це т. зв. епілептичний статус, що може бути навіть 

смертельним для хворих і як невідкладний стан вимагає інтенсивної терапії 

та нагляду. 

Другою великою групою пароксизмів є т. зв. епілептичні еквіваленти – 

нетривалі психічні розлади, котрі розвиваються ніби на заміну судомного 

припадку. Вони так само починаються і закінчуються раптово, нетривалі 

(хоча, на відміну від судомних припадків, можуть спостерігатися години та 

дні).  
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Дисфорії – найпоширеніша форма епілептичних еквівалентів, що 

спостерігається практично в усіх хворих на епілепсію тією чи іншою мірою. 

За своєю  сутністю – це розлад настрою хворого, в якому кількісно 

переважають афекти з пониженим настроєм. Настрій хворого швидко 

змінюється, з переважанням гнівно-злісного і тоскно-нудьгливого афекту, що 

поєднується з підозрілістю, тривогою, страхом, напруженістю, готовністю до 

агресивних дій, які, зазвичай, спрямовані проти оточуючих. Нерідко самі 

хворі скаржаться на бажання кого-небудь вбити, навіть з близьких, чи 

заподіяти ушкодження самому собі. Дисфоричний настрій може 

супроводжуватися неприємними відчуттями, а інколи й тяжкими, 

виснажливими фізичними, болісними (сенестопатичними) явищами в серці, 

внутрішніх органах або всьому тілі. Хворі не можуть зосередитися, зрозуміти 

запитання чи адекватно оцінити обстановку. Спостерігається або рухова 

загальмованість, або в тоскно-злобному настрої хворі не знаходять собі 

місця. Вони стають конфліктними, схильними до самоушкоджень, руйнівних 

дій (розшкрябують тіло, кусають руки, роблять припалювання шкіри 

цигаркою, розтрощують меблі і т. д.). 

Рідкісніші стани з підвищеним настроєм супроводжуються захватом, 

екзальтацією, екстазом. На висоті дисфорії може розвинутися потьмарення 

свідомості, про це свідчить фрагментарність спогадів про епізоди, які мали 

місце. Під час дисфорії можуть виникнути непереборний потяг до 

бродяжництва (дромоманія, поріоманія), запійного пияцтва (дипсоманія), 

крадіжок (клептоманія), підпалів (піроманія), а також сексуальні ексцеси. 

Частими формами розладів свідомості при епілепсії, що теж 

відносяться до психічних еквівалентів і мають велике судово-психіатричне 

значення, є т. зв. затьмарені стани – присмеркові (сутінкові) потьмарення 

свідомості. Вони характеризуються дезорієнтованістю в місці перебування, 

часі, оточенні, у власній особі, а також неправильною поведінкою.Треба 

пам’ятати, що ці явища виникають гостро. Навколишнє хворими не 

сприймається, контакт з ним неможливий, вчинки не усвідомлюються, рухи 
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автоматизовані, хоч інколи складні та цілеспрямовані. Тривалість – від 

кількох годин до кількох днів. Події епізоду повністю амнезуються. Така 

форма сутінків частіше буває, коли епілепсія протікає з великими 

розгорнутими судомними припадками. 

Присмеркові (сутінкові) затьмарення свідомості можуть 

супроводжуватися маяченнями, галюцинаціями, зміненим афектом. Початок 

інколи буває поступовим, зміст галюцинаторно-маячних розладів 

відображується на сприйнятті хворими навколишнього світу, їх 

висловлюваннях і вчинках. Мовний контакт із цими хворими тією чи іншою 

мірою збережений. Домінують маячні ідеї переслідування, загибелі, 

еротичні, релігійні або експансивні маячення величі, реформаторства, 

месіанства. З галюцинаторних розладів найчастіше бувають зорові і нюхові 

галюцинації, рідше слухові.  

Сутінкові стани з продуктивними розладами тягнуться від кількох днів 

до тижня і більше. Нерідко трапляється альтернуючий  перебіг цих розладів: 

виникають короткочасні періоди неповного прояснення свідомості, амнезія 

подій або повна, або ретардована (хворі спочатку можуть пам’ятати, а потім 

зовсім все забути). 

Ступінь порушення свідомості при затьмарених станах, присмеркових 

розладах може бути різним – від глибокого потьмарення свідомості до 

нерізкого звуження і легкого оглушення. 

Протягом присмеркового потьмарення свідомості, при тяжких 

дисфоріях можуть виникати стани часткової або повної нерухомості – 

єпілептичний ступор або субступор. Останній ніколи не досягає глибокого 

ступеня, наприклад, загальмування з заціпенінням. Тривалість ступорозних 

станів – години, дні, рідше тижні. 

Галюцинаторно-маячні форми сутінків, деліріозна сплутаність та 

епілептичний онейроїд, як правило, виникають при епілепсії з переважанням 

поліморфних пароксизмів. Особливості психотичної продукції є причиною 

дуже небезпечної поведінки хворих для оточуючих. 
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До затьмарених станів без маячень і галюцинацій відноситься 

амбулаторний автоматизм і сомнамбулізм. 

Амбулаторний автоматизм (фуга, транс) – мимовільне блукання в стані 

зміненої свідомості. При цьому навколишнє сприймається нечітко, на 

зовнішні подразники хворі реагують автоматичними виразами і діями. Зовні 

вони нагадують заглиблених у свої думки людей. Тривалість порушення 

свідомості – від кількох хвилин до кількох днів і тижнів; в останньому 

випадку хворі можуть здійснювати тривалі подорожі, наприклад, переїхати з 

одного міста в інше, здивувавшись цьому, коли повертаються до тями. 

Закінчуються ці стани частіше глибоким сном, а надалі відзначається 

амнезія. 

Сомнабулізм (лунатизм, сноходження, сноговоріння) – амбулаторний 

автоматизм, який відбувається під час сну. 

Особливі безсудомні стани – пароксизмально виникаючий 

безсудомний стан із  частковим порушенням свідомості. При ньому 

порушується орієнтування в навколишньому середовищі, правильність 

сприйняття оточуючого простору і часу, виникають симптоми ―вже 

баченого‖ чи ―ніколи не баченого‖, розлади схеми тіла, оптико-вестибулярні 

порушення. Все це супроводжується афективними компонентами у формі 

страху, розгубленості, нерозумінням поточних подій, хоч усвідомлення свого 

―Я‖ зберігається. Амнезія відсутня або часткова. 

У станах затьмареної свідомості й амбулаторного автоматизму хворі 

становлять підвищену соціальну небезпеку, тому що часто вчиняють тяжкі, в 

т. ч. агресивні, протиправні, що спрямовані проти особи дії. 

З гострих психотичних станів унаслідок розладу свідомості особливу 

небезпеку становить епілептичне шаленство, яке призводить до тяжких 

руйнівних дій, часто з кримінальними наслідками, хоч і триває всього кілька 

хвилин. Під впливом викривлень свідомості і сприйняття в такому 

психотичному стані хворі, рятуючись від уявних переслідувачів, 

переслідування тощо, вчиняють вбивства, самогубства та самоушкодження, 
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викидаються з вікон, а також нищать, трощать усе, що потрапляє під руки. 

Інколи після усього скоєного, навіть після вбивства, хворі засинають прямо 

на місці, біля жертви, а потім нічого не пам’ятають про такі події. 

Серед гострих, затяжних і хронічних епілептичних психозів, що 

протікають без потьмарення свідомості, найбільше значення для судової 

психіатрії становлять маячні форми, передовсім із маяченнями 

переслідування, отруєння чи іпохондричного змісту. Еквіваленти та 

епілептичні психози частіше виявляються на окремих етапах захворювання, 

на тлі порідшання або навіть повного зникнення пароксизмально-судомних 

розладів. У тих випадках, коли прояви епілепсії вичерпуються лише 

еквівалентами чи психозами, говорять про скритну, масковану або психічну, 

безсудомну епілепсію. 

Крім пароксизмально-судомних розладів, еквівалентів і психозів, що 

протікають без потьмарення свідомості, хворим на епілепсію властиві зміни 

особистості за епілептичним типом. 

Ці зміни при епілепсії коливаються у своїй інтенсивності від нерізко 

виражених до глибоких, які на кінцевому етапі хвороби призводять до 

сформування епілептичного слабоумства. Виразність епілептичних 

особистісних змін залежить переважно від частоти і клінічних проявів 

хвороби, що вже на ранніх етапах є важливими діагностичними та 

прогностичними критеріями. 

Хворі виявляють схильність до зупинення на малосутєвих деталях, 

утруднення при відмежуванні важливих і другорядних деталей, обставин. 

Коли вони про щось повідомляють, відзначається ―застрягання‖ на 

несуттєвих конкретних моментах. Поряд з утрудненим відтворенням 

минулого досвіду відбувається ускладнення в засвоєнні нового тематичного 

матеріалу. Це все ускладнюється і через характерне утруднення при 

переключеннях уваги, ослаблення пам’яті або її зафіксованість. 

Хворі стають уповільненими, жадібними чи надто заощадливими, 

емоційноодноманітними, підкреслено або й фанатично релігійними. У 
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хворих зі змінами особистості за епітипом своє ―Я‖ стоїть у центрі уваги, 

висловлювань і дій (епілептичний егоцентризм). Для них характерний 

особливий педантизм, часто безпідставний оптимізм. Все це поєднується в 

характері цих хворих із подразливістю, прискіпливістю, схильністю до 

конфліктів, інколи улесливістю або схильністю до жорстоких, агресивних 

небезпечних для оточуючих дій, чи, навпаки, на першому плані – боязкість і 

підкреслена лагідність. Усі ці полярні властивості емоційного стану можуть 

співіснувати і становлять особливу рису мінливого характеру хворих на 

епілепсію (―з посмішкою на обличчі і камінням за пазухою‖). Характерне 

застосування одноманітних мовних зворотів, виразів, удаванодоброзичливих, 

зменшувальних, ласкавих слів (доріженька, хатиночка, дорогенька, 

серденько). З роками зміни особистості наростають, послаблюється пам’ять, 

втрачаються практичні навички, формується епілептичне слабоумство. 

У практиці важливо розрізняти епілептичні й істеричні припадки, 

(напади), затьмарені стани свідомості. Істеричні розлади, як правило, 

розгортаються у відповідь на емоційні впливи, не супроводжуються 

розладами свідомості, відображають усім зрозумілі бажання чи побоювання 

хворих. Під час істеричних нападів переважно не спостерігаються тяжкі 

ушкодження після падіння, характер якого дуже обережний, обачний, інколи 

– це просто осідання на підлогу. Не буває прикусу язика, властивого для 

епілепсії синього-червоного кольору обличчя (відповідно до назви – ―чорна 

хвороба‖), зберігаються зіничні реакції на світло, глибокі та корнеальні 

рефлекси, відсутність яких характерна для коматозної фази великого 

розгорнутого епілептичного припадку. Судоми не мають закономірної зміни 

фаз і носять хаотичний характер: пози хворих виразні, напади часто 

супроводжуються кризами, риданнями, проявляється реакція хворих на 

зовнішню обстановку, репліки присутніх тощо. Тривалість істеричних 

нападів значно більша, ніж у епілептичних припадків, – до кількох годин. 

Уся поведінка хворих при істеричних станах має відтінок навмисності, 

театральності. 
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Експертна оцінка епілептичної хвороби дуже складна. Навіть один і 

той же хворий може бути визнаний осудним щодо злочину, вчиненого у між 

припадковому періоді, та екскульпованим стосовно діяння, що відноситься 

до періоду пароксизму. 

Встановлення діагнозу епілепсії ще не обумовлює однозначного 

експертного висновку. Навіть в умовах стаціонарної судово-психіатричної 

експертизи не завжди вдається спостерігати епілептичні напади та їх 

еквіваленти, часто на заваді стає симулятивна поведінка суб’єкта, тому 

важливим є ретельне вивчення відповідної медичної документації (історій 

хвороби, амбулаторних карт, журналів медичного спостереження за станом 

хворого), а також даних лабораторних і додаткових методів дослідження. 

Найважливішими і найскладнішими в усій судово-психіатричній 

практиці є розпізнання і експертна кваліфікація швидкоплинних, у т. ч. 

епілептичних, розладів, що нерідко стають причиною суспільно небезпечних 

дій (зокрема, спрямованих проти особи). Труднощі такої експертизи 

визначаються необхідністю ретроспективного відтворення клінічної картини 

стану хворого, що спостерігався в момент протиправних дій. Основну роль 

при цьому відіграють показання свідків. Важливі також первинні покази 

звинуваченого, що були дані ним відразу після скоєного, тому для експертів 

першочергове значення мають ретельно зібрані матеріали справи, які містять 

характеристики поведінки хворого, його висловлювань, зовнішнього вигляду 

напередодні, в момент і після правопорушення. 

Кримінальні дії, вчинені у затьмарених станах свідомості, 

характеризуються певними особливостями (відповідним почерком): 

раптовістю, безмотивністю, відсутністю умислу – спеціального наміру, 

неприйняттям заходів перестороги, відсутністю намагань приховати наслідки 

та сліди вчиненого діяння. Діагностичними в цьому плані є ознаки 

незрозумілої та надзвичайної жорстокості нанесення жертві численних 

тяжких ушкоджень нерідко з наступним спотворенням і розчленуванням 
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трупа. Подібний характер злочину, зрозуміло, зумовлює припущення про 

наявність присмеркового (сутінкового) потьмареного стану. 

Додаткові дані про виникнення припадку в період, близький до 

правопорушення, наступні різка зміна психічного стану – ―дивний вигляд‖ 

(розсіяний погляд, загальмованість рухів або немотивоване збудження) та 

сон (часто просто на місці злочину, іноді поряд із жертвою), наявність 

подібних станів у минулому роблять діагноз присмеркового стану достатньо 

переконливим. 

Вчинення суспільно небезпечних дій можливе, хоч і рідше, в станах 

інших короткочасних епілептичних розладів. Це стосується малих 

епілептичних припадків, амбулаторних автоматизмів і т. д. На практиці з 

такими явищами переважно зустрічаються у справах, пов’язаних із 

випадками аварій на транспорті (наїздів, порушень правил дорожнього руху), 

підпалів, актів ексгібіціонізму (оголення статевих органів у присутності осіб 

протилежної статі) тощо. Такі особи теж визнаються неосудними. 

У випадках, коли правопорушення вчиняється в міжприпадковому 

періоді, рішення залежить від ступеня зміненості психіки. За наявності 

виразної деградації особи (слабоумства) хворі визнаються неосудними. 

Деградація особистості і глибина інтелектуальних порушень можуть 

маскуватися під час збільшення припадків, видаватися глибшими. Хворих, 

що не мають виразних змін психіки, при неглибоких змінах особистості 

стосовно правопорушень, вчинених ними в той час, коли не було 

епілептичних пароксизмів, визнають осудними, їм призначають лікувальні 

заходи на загальних підставах. 

Прогресуючий перебіг хвороби, резистентність до терапії слугують 

додатковим критерієм для екскульпації хворого чи застосування статей 19, 20 

ККУ щодо обвинуваченого та ст. 84 ККУ, ст. 408 КПКУ щодо засудженого. 
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ВИСНОВКИ З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ: 

 

Судово-психіатрична оцінка епілепсії складна, вимагає серйозного 

вивчення кожного конкретного випадку. Наявність епілепсії не позбавляє 

хворого осудності. Тільки за наявності психічної деградації особи, 

епілептичного слабоумства, при психічних еквівалентах, коли хворий не 

здатний усвідомлю-мати свої дії і керувати своїми вчинками може йти мова 

про неосудність. Поширеність епілепсії серед населення становить 0,3-0,5%. 

Вона являє собою захворювання з неясною причиною, велике значення в її 

походженні мають спадкоємних факторів і поразки скроневих областей мозку 

(скронева епілепсія). 

 

 

ВИСНОВКИ З ТЕМИ: 

 

Таким чином, шизофренія — найпоширеніше психічне захворювання. 

Сама назва характеризує його основний синдром — розщеплення психіки 

(слово «шизофренія» походить від двох грецьких слів: «схизо» — розсікаю, 

розділяю; «френум» — серце, душа, розум). 

Симптоматика цього захворювання надзвичайно різноманітна. У 

хворих порушується цілісність, координація вищої нервової діяльності, що 

дезорганізується. У ряді випадків вони розуміють, що відбувається з ними, 

але вважають, що на них впливає сила ззовні. Порушень пам'яті у хворих на 

шизофренію не спостерігається. Вони занурені в себе і у світ своїх 

переживань, не цікавляться навколишнім. Вони замкнуті, відсторонені від 

реальності, часто не відповідають на запитання (мутизм). 

У хворих на шизофренію спостерігаються галюцинації та псев-

догалюцинації імперативного характеру, марення, переслідування, впливу, 

ставлення. Щодо мислення відбуваються такі зміни: розщеплення мислення, 

при якому страждає логіка, хоча граматичні фрази можуть бути побудовані 

правильно; паралогічне мислення — коли висновки не відповідають 
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судженню; резонерство — пусті мудрування. Частим видом порушень є 

своєрідне порушення мислення, наприклад, виникає зупинка думок. 

Пароксизмальні стани при епілепсії проявляються у вигляді припадків: 

а) більших, б) малих і в) психомоторних. При судово-психіатричній 

експертизі свідків і потерпілих для визначення можливості правильно 

сприймати обставини справи і надавати про них вірні свідчення, остаточне 

рішення залежить від перебігу хвороби та виразності і глибини психічних 

порушень. Особи з явно вираженим слабоумством свідками бути не можуть. 

У цивільному процесі при вирішенні питання дієздатності хворих на 

епілепсію судово-психіатрична оцінка дається з урахуванням ступеня і 

виразності слабоумства. Цивільно-правові акти не укладаються і не 

визнаються дійсними під час пароксизмальних станів та еквівалентів. 

 

 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ З ТЕМИ 

«ШИЗОФРЕНІЯ. ЕПІЛЕПСІЯ. МАНІАКАЛЬНО-ДЕПРЕСИВНИЙ 

ПСИХОЗ. СУДОВО-ПСИХІАТРИЧНА ОЦІНКА» 

 

1. Шизофренічні розлади (шизофренія). 

2. Епілептичні розлади (епілепсія). 

3. Психічні розлади при маніакально-депресивному психозі. 

4. Прогнозування шизофренії. 

5. Судово – психіатричне значення епілепсії. 

6. Щодо Положення про кваліфікаційні класи судових експертів. Наказ 

Міністерства юстиції України від 30 листопада 1995 р. №360/6 

7. Класифікація судових експертиз. 

8. Методи судової експертизи. 
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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 поняття, 

структуру та функції центральної нервової системи, вищої нервової 

діяльність і її розлади при психічних захворюваннях.   

Необхідно дослідити симптоми та синдроми психічних захворювань. 

Зокрема приділити увагу таким розладам мислення як амнестичному 

Корсаковському синдрому, невротичним синдромам (наприклад, 

істеричному припадку), епілептичним розладам, симптомам виключення 

свідомості, симптомам потьмарення свідомості, синдрому слабоумства тощо. 
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МЕТА ЛЕКЦІЇ: 

Надати знання про алкоголізм, наркоманію, токсикоманію, виховувати 

професійно важливі та морально-вольові якості майбутнього працівника 

ОВС, впевненість при спілкуванні з особами, що перебувають під дією 

певних речовин (алкоголю, наркотиків тощо). 

 

 

ВСТУП 

Алкоголь здатний змінити людину до невпізнання. Ще учора 

врівноважений і адекватний домосід, сьогодні може перетворитися на 

буйного деспота під дією міцних напоїв. Можливо, спочатку вони і діють 

заспокійливо, але з часом їх дія міняється в протилежний бік. 

Людина, до звичного стилю життя якої міцно увійшла чарка, легко 

виходить з себе і так само легко абстрагується від суспільства, будучи 

абсолютно впевненою, що оточуючим глибоко байдуже на те, що з нею 

відбувається. Проте, це якраз і є прямий шлях до алкоголізму - коли 

психологічно людина налаштована на прагнення розслабитися і отримати 

заряд задоволення. Що ж відбувається далі? Після прийняття "на груди" їй 

здається, що тепер-то вона виглядає набагато привабливішою і упевненішою 

в собі, ніж ще пару хвилин тому, що весь світ належить їй одній і що усі 

докори рідних і близьких - це параноя або навіть заздрість, не більше того. 

Чим більше п'яниця затверджується в думці, що від випивки йому стає 

простіше висловлювати свої думки вголос, тим глибше укорінюється 

алкогольна залежність. 

Вона, в свою чергу, призводить до серйозних психічних розладів, 

вилікувати які самостійно практично неможливо. 

Ось перелік психічних захворювань, що виникають внаслідок 

надмірного вживання алкоголю:алкогольний делірій; алкогольна депресія; 

алкогольний галюциноз; алкогольні маячні психози; алкогольна епілепсія. 



 

 

306 

Міра сприйнятливості організму до спирту має значення тільки на 

початковій стадії алкоголізму. До речі, чим частіше людина прикладається до 

пляшки, тим швидше, як правило, вона п'яніє. Через яких-небудь пару років 

навіть найменша доза алкоголю викликатиме важку міру сп'яніння. Так чи 

коштує гра свічок - те розслаблення, яке дає алкоголь, - це усього лише 

ілюзія, створена запаленою уявою. У часто випиваючої людини нерідко 

виникають проблеми з пам'яттю, асоціаціями, спогадами. Вона не в змозі 

ідентифікувати той або інший процес, точно згадати, де і навіщо вона 

знаходилась, адже пріоритети вже зміщені у бік алкоголю, а не соціуму. 

Судова психіатрія вивчає алкоголізм, наркоманію, токсикоманію як 

явища, які впливають на динаміку вчинення злочинів. Адже під дією 

наркотичних речовин, алкоголю людина може вчинювати суспільно-

небезпечні дії, які не вчинила б при нормальному глузді. 

 

 

1. ПОНЯТТЯ ПРО АЛКОГОЛІЗМ, НАРКОМАНІЮ, 

ТОКСИКОМАНІЮ 

 

Певною мірою ставлення до алкоголю визначається знаннями про його 

дію, наслідки разового та систематичного вживання. Типова картина 

алкогольного сп'яніння змінюється залежно від дози вжитого напою. Легке 

сп'яніння змінює звичний, властивий конкретній людині емоційний фон. Так, 

якщо ступінь сп'яніння легкий, в одних випадках стан людини 

супроводжується погіршенням настрою, прагненням до усамітнення, 

роздратованістю, в інших — бажанням спілкуватися з оточуючими. 

Змінюється і поведінка сп'янілого — мова стає надто гучною, рухи 

різкими, мислення прискорюється, але стає більш поверховим, менш 

логічним і послідовним. Виникає ризик непередбачуваних вчинків, що, як 

правило, призводять до конфліктів з оточуючими. Нерідко підсилюються 

апетит, статевий потяг. Все це свідчить про пригнічення гальмівних процесів 

і підвищення активності підкоркових центрів головного мозку. 



 

 

307 

У разі вживання більшої дози з'являється схильність ображати, дії 

людини направлені проти оточуючих, можуть бути небезпечними. Помітні 

розлади вестибулярного апарату. Людина може сприймати тільки звуки 

підвищеної сили, бачити більш яскраві предмети. Такий ступінь сп'яніння 

змінюється глибоким сном. Прокинувшись, людина відчуває розбитість, 

слабкість, апатію, відсутність апетиту, спрагу, погіршення настрою. 

Чим вища доза вжитого спиртного, тим вищий токсичний ефект. 

Посилюється тепловіддача, а звідси — швидка втрата організмом тепла. 

Дуже швидко алкоголь проникає у молочні залози жінок. 'Гак, після прийому 

50 мл алкоголю його вміст у молоці матері, яка годує дитину, становить 2,5 

%. Така доза може спричинити необоротні процеси у нервовій системі 

немовляти. 

Потрапляючи у кров, алкоголь виводиться в основному через нирки, а 

подразнюючи їх, змушує виділяти багато необхідних організмові речовин. У 

результаті порушується електролітний склад крові. Якщо вживати спиртне 

регулярно, на проміжному етапі окиснення спирту виділяється ацетальдегід, 

який, у свою чергу, призводить до утворення специфічного продукту типу 

морфіну, що зумовлює швидке звикання до алкоголю і розвиток алкоголізму. 

Алкоголізм — хворобливий потяг до алкогольних напоїв, в основі 

якого лежить фізіологічна залежність, що супроводжується соматичними, 

нервовими і психічними порушеннями в організмі. Розвиткові алкоголізму, 

як правило, передують систематичні пияцтва. Далі все чіткіше проявляється 

потяг до більш регулярного і постійного вживання спиртних напоїв. Слід 

зазначити, що стійкість до спиртних напоїв у людей втрачається, а 

найголовніше, алкоголь перестає приносити задоволення. Але фізіологічна 

залежність змушує продовжувати його вживати. Алкоголік дедалі більше 

уникає компаній, прагне до самотності. 

Вже на перших стадіях розвитку алкоголізму помітні значні зміни 

особистості. Нерідко в алкоголіків виникають провали пам'яті, алкогольні 

психози, порушується сон, часто сняться жахи. Спостерігаються напади так 
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званої білої гарячки (алкогольного делірію), під час яких хворий бачить 

велику кількість різних дрібних тварин (пацюків, змій, павуків, комах), 

інколи мерців, чортів тощо. Наявність таких галюцинацій свідчить про тяжке 

ураження центральної нервової системи, що потребує складного 

медикаментозного лікування. 

Нерідко психози виявляються у вигляді депресій. Алкоголіка 

переслідують думки про нікчемність існування і можуть призвести до 

самогубства. Надмірне вживання алкоголю спричинює ряд захворювань 

серцево-судинної, ендокринної та інших систем організму. Так, часто 

спостерігаються захворювання на цироз печінки (загибель печінкових клітин, 

що супроводжується розростанням сполучної тканини, яка здавлює судини, 

якими у печінку надходять токсини для знешкодження) і виникнення 

злоякісних пухлин. 

Надзвичайно велику небезпеку становлять так звані віддалені ефекти. 

Перш за все страждає сім'я алкоголіка. У чоловіків змінюється сексуальна 

сфера, яка проходить шлях від примітивізації стосунків до повної імпотенції. 

Генетичні наслідки також непередбачувані. За даними ВОЗ, 60 % розумово 

відсталих дітей була зачата у стані сп'яніння. Смертність таких дітей вища 

втричі. Вивчення дитячих церебральних паралічів дало змогу встановити 

факт зловживання алкоголем одним чи обома батьками у 100 % (!) випадків. 

Не менш тяжкою соціальною хворобою є наркоманія, що виражається 

фізичною і психічною залежністю від препаратів, які мають наркотичний 

ефект. Наркотики (від грец. narkotikos — те, що викликає заціпеніння) — це 

група високоефективних знеболювальних засобів, які особливим чином 

впливають на центральну нервову систему. Механізм дії наркотичних 

речовин такий. На поверхнях мембран нервових клітин головного і спинного 

мозку містяться специфічні рецептори, здатні фіксувати речовини, відомі під 

назвою ендорфінів, які за хімічною структурою схожі на молекули морфію. 

Взаємодія ендорфінів з рецепторами гальмує передачу больових сигналів. 

Однак вони також можуть виконувати і таку більш загальну регуляторну 
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функцію, як нейропередатчики на рівні синапсів, що відповідають за емоції і 

поведінку людини. 

Власні ендорфіни організму добре локалізовані у своїх депо і після 

звільнення швидко дезактивуються ферментами. Подібні за структурою 

речовини-алкалоїди, добуті з рослинного матеріалу (наприклад, листя коки 

чи насіння коноплі), повністю резистентні до дії ферментів тваринного 

організму, поводять себе, як сильні нейротоксини (нервові отрути). 

Серед наркотичних речовин, що використовуються наркоманами, є 

традиційні натуральні — морфін і його сполуки, опій, кокаїн тощо, і штучні, 

наприклад, синтетичний суперга-люциноген — діетиламін лізергіну (ЛСД). 

У механізмі розвитку наркоманії певну роль відіграє бажання повторно 

відчути ейфорію, пережиту від першого наркотичного сп'яніння. В результаті 

розвивається потяг до вживання наркотиків щоденно для досягнення 

«психічного комфорту». Поняття наркотична залежність має подвійне 

тлумачення. По-перше, це психічна залежність — стан, коли наркотична 

отрута викликає відчуття патологічного задоволення і хворобливого 

психічного піднесення. По-друге, це фізична залежність, виражена в 

«толерантності» — здатності організму до пристосування і послабленні 

реакції на ту саму кількість речовини. Ось чому для одержання того самого 

фармакологічного ефекту потрібно весь час збільшувати дозу.  

Хворі-наркомани, як правило, негативно ставляться до офіційних 

загальнолюдських цінностей. У них часто виникає орієнтація на інтереси 

релігійного характеру, головним чином на містицизм і культуру Сходу. 

Змінюється духовний світ, звужується коло інтересів. Людина стає 

брехливою, егоїстичною. Поступово всі думки зводяться до одного — де 

добути наркотики. 

Тривале вживання наркотиків сприяє розвитку психозів. Наприклад, 

характерні мікропсії (видіння жуків, пацюків, червів), параноїдальні стани з 

різними зоровими, слуховими, смаковими оманами, сексуальною 

індиферентністю, агресивністю. Хоч повне знешкодження нервової отрути в 
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організмі відбувається за 10—12 год, такі стани можуть продовжуватися 

кілька днів. Це пояснюється необоротними змінами у корі великих півкуль 

мозку. 

Наркомани страждають на так званий абстинентний синдром, який 

виникає вже на третій день після припинення приймання наркотичних 

речовин. Далі він або ускладнюється іншими порушеннями, або поступово 

загасає. Розгорнутий абстинентний синдром має такі ознаки: 

роздратованість, медріаз (розширення зіниць), гіпергідроз (виділення 

липкого поту, озноб), зростаюча слабкість. Ці симптоми спостерігаються у 

перші дні. Потім до них приєднуються ненавмисні скорочення м'язів, 

м'язовий біль, запаморочення, порушення зорового сприймання. Ще через 

деякий час виникають нудота і блювання, біль у великих суглобах, безсоння, 

втрата маси, падіння кров'яного тиску, послаблення серцевої діяльності, 

епілепто-морфні конвульсії, галюцинації та марення, схожі на білу гарячку. 

Слід зазначити, що дівчата починають вживати наркотики раніше, ніж 

хлопці. Зокрема, це стосується ін'єкцій. У цілому ж спостерігається тенденція 

до зниження віку наркомана-початківця до 12—14 років. 

У зв'язку з величезною небезпекою наркоманії, законодавством 

України передбачена сувора кримінальна відповідальність за порушення 

правил зберігання, виготовлення, продаж та застосування наркотичних 

засобів. 

Токсикоманія — одна з розбещених форм навмисного отруєння 

власного організму, яка виявляється у вживанні токсичних речовин, що не 

кваліфікуються як наркотичні. 

Схильність до зловживання такими речовинами (наприклад, 

препаратами побутової хімії) спостерігалася у хворих-наркоманів за 

відсутності звичного наркотику, душевно хворих тощо. Під час прийому 

токсичних речовин спочатку виникає щось подібне до ейфорії з ознаками 

деякого оглушення. Далі можуть спостерігатися зорові омани, психоз. 

Вживання атропіно-подібних препаратів спричинює появу неприємних 
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відчуттів, пов'язаних з отруєнням. Розчинники, лаки та інші подібні речовини 

найчастіше призводять до тяжких уражень внутрішніх органів (нирок, 

печінки). У разі збільшення дози починаються конвульсії, настають кома і 

смерть. 

Одним з наслідків, пов'язаних з вдиханням летких розчинників, є 

смерть від задухи. Якщо під час вдихання речовини, налитої у пакет, особа 

непритомніє, то задуха настає у момент, коли обличчя закрите поліетиленом. 

Серед симптомів токсикоманії — вкрай пригнічений стан, порушення сну, 

смердюче дихання, червоні запалені очі, постійний нежить, бронхіт. Також 

можливий абстинентний синдром. 

Як одну з форм токсикоманії можна розглядати явище тютюнопаління. 

Основу тютюну складає нікотин, що є слабким наркотиком і дуже токсичною 

речовиною. У разі першого вдихання тютюнового диму спостерігаються різні 

неприємні явища: нудота, блювання, спазми у горлі, спрага тощо. 

Коли організм звикає до тютюну, токсичні явища слабшають і 

відчувається тільки приємна збуджувальна дія тютюну. Але це явище 

обманне. У диму міститься велика кількість отруйних речовин: нікотин, 

чадний газ, аміак, формальдегід, ціанід гідрогену, оксиди нітрогену тощо. 

Особливо небезпечними вважаються канцерогенні речовини, які 

спричинюють злоякісні пухлини: бензопірен, акролеїн, гідразин, 5-

метилхризен, уретан, хінолін, хлористий вініл, 2-нітропропан, Полоній-210 

(частіше радіоактивний) тощо. Курці хворіють на рак легенів у 10 раз 

частіше, на рак гортані — у 6 раз, на рак стравоходу — у 4 рази . Для них 

звичайні такі захворювання, як бронхіальна астма, хронічні запалення 

легенів, туберкульоз та інші. 

Слід зауважити, що хімічний склад тютюнового диму також залежить 

від місцевості, де тютюн ріс. Тривалий час для обробки рослин тютюну 

застосовувався пестицид — арсенат плюмбуму. Оскільки солі плюмбуму та 

арсену в ґрунті не розкладаються, їх виявляють усюди. Таким чином, вміст 

Плюмбуму в одній цигарці може досягати 13 мкг, а двадцять цигарок щодня 
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збагачують організм людини на ЗО мкг цих солей. Близько третини даної 

кількості всмоктується у кров. Плюмбум, як відомо, має різносторонню 

шкідливу дію на організм. 

Арсен — кумулятивна отрута, тобто протягом тривалого часу його малі 

дози можуть накопичуватися, доки не досягнуть рівня, за якого можливе 

отруєння. Кадмій і Нікол містяться у кожній пачці сигарет по 30— 40 мкг. їх 

дія спричинює ряд патологічних явищ. Вони порушують використання 

Кальцію організмом, сприяють підвищенню артеріального тиску, а також 

розвиткові захворювань серця. 

Жінкам паління загрожує передчасним старінням, різними 

ускладненнями під час вагітності. Це зумовлено недостатньою кількістю 

кисню у крові. Так, оксид карбону здатний частину гемоглобіну 

інактивувати, що втричі знижує здатність крові до перенесення 02. За 

статистичними даними, куріння матерів підвищує смертність немовлят на 40 

%, ускладнення під час пологів зростають на 50 %. 

Нікотин спричинює спазми судин і переродження їх внутрішньої 

оболонки. При цьому зменшується просвіт судини, утруднюється кровообіг. 

Дуже розповсюдженим захворюванням курців є стенокардія, під час якої 

виникають спазми судин серця, що супроводжуються болем у серці, 

слабкістю й інколи призводять до смерті внаслідок розвитку інфаркту 

міокарда — тяжкого ураження серця. 

Друга типова хвороба — ендартериїт — спазми судин кінцівок. У 

такому стані судини кінцівок здатні забезпечувати кров'ю тканини тільки у 

стані спокою. Будь-які фізичні навантаження протипоказані, оскільки рухи 

посилюють процеси обміну речовин, потребують швидкого надходження 

кисню і поживних речовин. їх недостатність і накопичення продуктів 

життєдіяльності тканин зумовлюють виникнення болю. Кінцівки, особливо 

нижні, постійно мерзнуть і синіють. Якщо не вжити радикальних заходів, 

починається некротизація тканин. 
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Паління також є головною причиною розвитку емфіземи легенів — 

захворювання, під час якого альвеоли бронхів не здатні витискувати повітря 

під час видиху. Вибір сигарет з фільтром істотно не знижує загрозу 

виникнення перелічених захворювань, оскільки фільтри можуть затримувати 

тільки 10 % смолистих речовин, а решту ж не затримують взагалі.  

 

 

ВИСНОВКИ З ПЕРШОГО ПИТАННЯ: 

У числі найпоширеніших психічних порушень, викликаних дією 

алкоголю, являються проблеми із сприйняттям дійсності. Одну і ту ж саму 

фразу, вимовлену з однаковою інтонацією, алкоголік може сприймати 

абсолютно по-різному. Втім, у нього здебільшого чергуються два 

психологічні стани: агресія і апатія. Чи варто говорити, що людина на важкій 

стадії сп'яніння може неадекватно поводитися і представляти серйозну 

небезпеку для оточуючих.  

 

 

2. ПОНЯТТЯ, СТАДІЇ АЛКОГОЛІЗМУ ТА ЙОГО СУДОВО-

ПСИХІАТРИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ 

 

Хронічний алкоголізм - це тяжке нервово-психічне захворювання, при 

якому в людини розвивається хворобливий потяг до спиртних напоїв, з часом 

приймає нав'язливий характер, виникає гостра «необхідність» похмелитися. 

Потреба в опохмеления у таких хворих настільки гостра, що якщо їх у цьому 

не задовольнити, вони в стані не тільки працювати, але і взагалі рухатися. 

Хронічне вживання алкоголю руйнує весь організм, що п'є. 

Страждають майже всі життєво важливі органи, такі як печінка, серце, нирки, 

травні органи та ін Все це неминуче веде до перетворення хронічного 

алкоголіка на соматичного хворого. Але переважним чином шкідливу дію 

алкоголю позначається на центральній нервовій системі і в першу чергу на її 

http://ua-referat.com/Характер
http://ua-referat.com/Страждання
http://ua-referat.com/Серце
http://ua-referat.com/Нирки
http://ua-referat.com/Перетворення
http://ua-referat.com/Алкоголь
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вищому відділі - корі великих півкуль мозку. Це призводить до деградації 

всієї особистості і до виникнення особливих алкогольних психозів. Руйнівна 

дія алкоголю на особистість позначається, насамперед, на емоційній сфері. 

Відбувається певне огрубіння особистості: розвивається черствість, егоїзм, 

байдужість не лише до оточуючих, але й до страждань своєї сім'ї. 

Емоційна нестійкість проявляється у здатності дуже швидко 

переходити від благодушності і веселощів до смутку і злості. Хронічний 

алкоголік не терпить ніяких заперечень. Найменший опір його домаганням 

викликає у нього почуття люті. У той же час часто загальний фон настрою 

несе на собі відбиток ейфорії з некритичним ставленням до свого становища. 

З'являється схильність до блазенство, баляси, причому змістом цього гумору 

якраз є те, що у здорової людини не може викликати сміху. Алкоголік робить 

предметом жарти, як своє власне падіння, так і всі ті прикрощі і біль, які він 

завдає своїм рідним. Такого роду гумор становить досить типове явище для 

зниженого інтелекту хронічного алкоголіка.  

Цілком очевидно, що всі ці властивості психіки хронічних алкоголіків 

надзвичайно часто призводять до порушення закону. Хуліганські вчинки, 

образи словом і дією, сексуальні правопорушення, злодійство, прямі 

бандитські злочину - ось основний перелік правопорушень, скоєних 

хронічним алкоголіком. Судово-психіатрична оцінка цього стану, як правило, 

не представляє особливого утруднення. Хоча тут і є певні зміни особистості, 

але в основному вони зводяться до зміни характеру, не позбавляє алкоголіка 

здатності віддавати звіт у своїх діях і керувати ними. Так що стосовно 

скоєних правопорушень хронічні алкоголіки в переважній більшості випадків 

зізнаються осудними. 

Рідкісним винятком є лише ті випадки, коли є картина вираженого 

недоумства. Слід зауважити, що це частіше спостерігається вже в більш 

літньому віці і, як правило, супроводжується вираженим артеріосклерозом 

головного мозку. У тих випадках, коли ці органічні деструктивні порушення 
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вже свідчать про психічну хворобу, осудність за скоєне, природно, 

виключається.  

Виділяють три стадії розвитку алкоголізму. Перша стадія 

(неврастеническая) розвивається зазвичай після багаторічного зловживання 

алкогольними напоями. Переносимість алкоголю зростає набагато швидше, 

ніж на етапі побутового пияцтва, оскільки вже немає захисного блювотного 

рефлексу, який захищав би організм від надмірних доз. З'являється стійкість 

не тільки до дозі, але і до частоти вживанні спиртного, оскільки організм 

пристосовується (адаптується) до дії алкоголю. Здоровий Людина, випивши 

зайве Напередодні вранці відчуває відразу до спиртного; навіть його запах 

може викликати позив до блювоти. Таким чином, організм захищається від 

продовження вживання алкоголю. Ранкове відраза до спиртного - це теж 

захисна реакція організму, як і блювотний рефлекс. А у хворого 

алкоголізмом почуття відрази до спиртного зникає, і вже на першій стадії він 

може дозволити собі випити не тільки ввечері, але і вранці. Через те що 

організм пристосовується до постійної дії алкоголю, ефект колишньої дози 

згасає, щоб досягти бажаного ступеня сп'яніння, алкоголік нарощує дози 

спиртного і толерантність швидко наростає. Першу стадію алкоголізму ще 

називають стадією зростаючою (стійкою) толерантності - переносимість 

спиртного досягає свого максимуму до кінця першої стадії і в другій стадії 

стабілізується. Тяга до них стає нездоланною, формується психічна 

залежність. Змінюється характер сп'яніння: замість бажаної ейфорії 

з'являються дратівливість, пригніченість.  

Провали в пам'яті - один з характерних симптомів алкоголізму. На 

першій стадії вони проявляються в порівняно легкій формі. Підліток не може 

чітко і послідовно розповісти про період сп'яніння, не може згадати окремі 

деталі, епізоди, але основні події, що відбувалися в період сп'яніння, 

пам'ятає. Або спогади про період сп'яніння смутні, невиразні, що все 

відбувалося як у тумані. Цей симптом називається палімпсестом, він виникає 

після сп'яніння середньої глибини. А при глибокому сп'янінні виникає більш 
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важкий симптом, він називається амнезією або блек-аутом. Хворий 

алкоголізмом не може згадати цілий період, нерідко досить тривалий. Це і є 

провали в пам'яті, або амнезії,-грізний симптом, який вказує на те, що 

алкоголь руйнуюче діє на центральну нервову систему. 

Раннє поява провалів пам'яті - погана ознака для прогнозу 

захворювання і найчастіше свідчить про злоякісному перебігу алкоголізму. 

На першій стадії амнезії звичайно виникають тільки після тяжкого сп'яніння. 

Далі вони стають постійними і на другій і третій стадіях виникають після 

кожного сп'яніння. При сформованому алкоголізмі симптоми об'єднуються в 

комплекси; комплекс взаємопов'язаних симптомів називається синдромом.  

Раніше вже говорилося про зміненої реактивності організму - це 

синдром, який включає декілька симптомів, а саме: 1.утрату захисного 

блювотного рефлексу; 2. втрату почуття огиди до спиртного вранці; 3. зміна 

форми споживання алкоголю - перехід від епізодичного до систематичного 

споживання; 4. здатність організму нормально функціонувати при 

багатоденному споживанні спиртного; 5. зміна проявів сп'яніння (зникнення 

заспокійливої дії алкоголю і поява активуючого, стимулюючого ефекту, 

перебільшене прояв рис характеру в сп'янінні).  

Другий важливий синдром, який з'являється на першій стадії 

алкоголізму, синдром психічної залежності. Виявляється залежність 

психічного стану людини від присутності або відсутності в його організмі 

алкоголю. Сформувавшись на початковій стадії алкоголізму; цей синдром 

надалі існує на всьому протязі захворювання.  

Інтенсивність психічного потягу (тяги) до алкоголю прогресивно 

наростає. У тверезому стані всі думки сконцентровані на тому, як би випити. 

Людина пропускає жодної можливості. Якщо випити не вдається, то це 

викликає невдоволення, відчуття незадоволеності, поганий настрій. Цей стан 

називається психічним дискомфортом. У цьому і виявляється психічна 

залежність від алкоголю. У тверезому стані людина відчуває себе 

дискомфортно, а в сп'янінні відчуває повний психічний комфорт.  
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Тривалість першої стадії алкоголізму різна. У дорослих вона становить 

3-5 років, у підлітків її тривалість скорочується до 1-2 років. Початком другої 

стадії є виникнення нездоланного потягу до алкоголю. Якщо на першій стадії 

таке потяг може виникнути тільки в стані сп'яніння при перевищенні 

«порогову» дози; то в другій стадії непереможне потяг (його ще називають 

компульсивним) виникає і в тверезому стані. Потяг до алкоголю вже не 

залежить від ситуації. Воно існує постійно. 

Кількість споживаного спиртного, досягнувши максимуму в кінці 

першої стадії, на другій стадії залишається стабільним і більше не 

підвищується. Тому цю стадію ще називають стадією стійкою толерантності. 

На цій стадії захворювання ще більше змінюється стан сп'яніння: 

заспокійливий ефект повністю зникає, і алкоголь надає стимулюючу дію. Сон 

настає лише після прийому великої дози спиртного. Замість веселощів і 

благодушності в сп'янінні виникають дратівливість, невдоволення 

безпричинна злість і агресія. Таке сп'яніння називається дисфорическим, 

тобто станом, протилежним ейфорії - безтурботному благодушності, яке 

властиво першій стадії алкоголізму. З незначного приводу підліток, хворий 

на алкоголізм другій стадії може накинутися з кулаками на батьків, брата, 

сестру, незнайомих людей, перехожих, може побитися і зі своїм товаришем 

по чарці. У п'яному вигляді він може вступити в бійку навіть з людиною, 

фізично набагато сильнішим, або надати безглуздий опір співробітникам 

правоохоронних органів. Амнезії (провали в пам'яті) стають регулярними і 

виникають практично після кожного сп'яніння не тільки глибокою, а й 

середнього ступеня.  

На другій стадії алкоголізму виникає похмільний синдром і потреба в 

опохмеления. Похмільний синдром - один з найбільш рельєфних симптомів 

алкоголізму, його ще називають алкогольним синдромом абстинента або 

алкогольної абстиненцією. Термін «абстиненція» походить від латинського 

«abstinentia» - утримання, «abs» - відсутність. Суть його полягає в тому, що 

організм, перебудувавшись під впливом тривалого і масивного вживання 
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алкоголю, вже не може без нього нормально функціонувати, і виникає 

фізична (а не тільки психічна, як на першій стадії) потреба в алкоголі. Якщо 

прийом спиртного різко припиняється, організм бурхливо реагує, не 

отримуючи того, що вже є нагальною необхідністю.  

На другій стадії алкоголізму до вже наявних синдромам зміненої 

реактивності та психічної залежності приєднується і синдром фізичної 

залежності, він означає залежність фізичного (а не тільки психічного, як на 

першій стадії) стану від присутності або відсутності в організмі алкоголю. 

Цей синдром є проявом об'єктивної потреби організму у прийомі алкоголю. 

У синдром фізичної залежності входять наступні симптоми і синдроми: 

1) непереборне (компульсивное) потяг до алкоголю;  

2) потреба у фізичному комфорті; 

3) алкогольний абстинентний синдром (синдром похмілля).  

Потяг до алкоголю настільки інтенсивно, що повністю визначає 

поведінку. Поведінка хворого на алкоголізм стає вимушеним, залежним від 

потягу. Непереборний потяг виникає і в сп'янінні, і в стані похмілля, і в 

тверезому стані. Через це повністю втрачається не тільки кількісний, по і 

ситуаційний контроль. Хворий алкоголізмом не здатний відмовитися від 

вживання спиртного навіть у неналежній ситуації.  

Більшість хворих похмеляються вже з ранку дотерпіти до вечора вони 

не в змозі. Випивши, алкоголік відчуває полегшення, всі симптоми 

пом'якшуються або зникають. Якщо він випиває мінімальну для опохмеления 

дозу, то похмільні симптоми лише слабшають але повністю не зникають. 

Якщо вип'є більше, ніж потрібно для опохмеления, то сп'яніє і буде 

продовжувати пити.  

Випита доза діє лише кілька годин (чим довший захворювання, тим 

коротший цей період), потім всі симптоми похмілля повертаються, і хворий 

на алкоголізм повинен випити ще, а через кілька годин - ще. І так за день 

набирається значну кількість більше, ніж випито напередодні. І на ранок все 
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поновлюється в ще більш тяжкого ступеня. І так далі. Виникає багатоденне 

пияцтво, яке називається запоєм. 

Заспівай - це вже вкрай важке проявлення алкоголізму. Тут повністю 

відсутня не тільки кількісний, але і ситуаційний контроль.  

Протягом запою виникають багато психічні порушення і розлади діяльності 

внутрішніх органів При різкому обриві важкого і тривалого запою можуть 

виникнути важкі психічні розлади - галюцинації і біла гарячка (алкогольний 

делірій) що може призвести до смерті.  

На другій стадії алкоголізму з'являються помітні зміни характеру 

хворого, які називаються алкогольним зміною особистості. Хворі на 

алкоголізм стають брехливими, егоїстичними, черствими і грубими, а іноді і 

жорстокими. Всі колишні інтереси й уподобання згасають. Деякі стають 

апатичними, до всього байдужими і пожвавлюються лише при майбутньої 

випивки. Поступово наростає алкогольна деградація особистості. 

Погіршується пам'ять, інтелектуальні здібності різко слабшають, хворий не 

здатний до інтелектуальних видів діяльності, до навчання.  

Тривалість другої стадії у дорослих становить 8 - 13 років, у підлітків - 3-5 

років. 

У третій (енцефалопатичних) стадії потяг до алкоголю стає для хворого 

нездоланним. Різко падає толерантність до алкоголю. У результаті сп'яніння 

наступає навіть від незначної дози спиртного і супроводжується дисфорией, 

агресивністю, легкої оглушенням. З'являється амнезія на весь період 

сп'яніння. Абстиненція стає тривалою (6-7 днів) і супроводжується різкими 

соматичними і неврологічними порушеннями, судорожними припадками. 

Прийом алкоголю йде або систематично, або періодично у вигляді запоїв 

тривалістю 4-10 днів. Наростає важка особистісна деградація зі зникненням 

емоційних прихильностей, почуття обов'язку і відповідальності, з цинічністю 

і зникненням почуття такту, хвастощами і «алкогольним гумором». У хворих 

знижується активність, погіршується пам'ять. Відбувається соціальна 
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деградація, руйнуються родинні стосунки. У важких випадках розвивається 

алкогольна деменція. 

Алкоголізм у дитячому, підлітковому віці і у жінок відрізняється 

злоякісністю перебігу та призводить до особистісного регресу вже через 2-3 

роки від початку систематичної алкоголізації. 

Розвивається алкогольна кардіоміопатія, алкогольний гепатит, а потім 

цироз печінки. Також алкоголізму часто супроводжують гастрити, 

артеріальна гіпертензія, ендокринні розлади, зниження потенції. Останнє 

часто супроводжується патологічної ревнощами, аж до марення. Може 

розвинутися алкогольний поліневрит. 

При алкоголізмі страждає і репродуктивна система. Неповноцінність 

окремих: ланок метаболізму закріплюється і передається генетично. У дітей, 

народжених від батьків, які страждають алкоголізмом, може спостерігатися 

«алкогольний синдром плода. У них виявляються підвищена психомоторна 

збудливість, відставання фізичного і психічного розвитку, різні пороки 

внутрішніх органів і частин тіла.  

ВИСНОВКИ З ДРУГОГО ПИТАННЯ: 

Отже, вирішення питання про дієздатність осіб, що перенесли той чи 

інший енцефаліт, у цивільному процесі є складним через велике різноманіття 

резидуальних психічних змін. Критерії дієздатності значною мірою 

співпадають із критеріями осудності. Тривале зловживання алкогольними 

напоями позначається на стані всього організму. Метаболічні розлади 

проявляються схильністю до ожиріння або виснаження. Особа стає одутлим, 

на носі і щоках розширюються дрібні кровоносні судини. Внаслідок 

хронічної інтоксикації порушується функція внутрішніх органів 

 

 

3. СУДОВО-ПСИХІАТРИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ АЛКОГОЛЬНИХ 

ПСИХОЗІВ 

 

Алкогольні психози - психози, виникнення і розвиток яких пов'язані з 

алкоголізмом, а клінічна картина виражається в екзогенному типі реакцій, з 
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грубими порушеннями відображення дійсності і психоорганічними 

розладами. 

Алкогольні психози - різні за клінічними проявами та перебігом 

порушення психічної діяльності, що виникають в II і III стадіях алкоголізму. 

Алкогольний психоз розвивається не у зв'язку з безпосередньою дією 

алкоголю, а під впливом продуктів його розпаду і продуктів порушеного 

обміну. Зокрема, найбільш поширені психози - делірії і галлюциноз - 

виникають, як правило, не в період запоїв, тобто на висоті алкогольної 

інтоксикації, а під час абстиненції, коли вміст алкоголю в крові різко 

знижується. У осіб, які не страждають на алкоголізм, алкогольні психози не 

з'являються навіть при виключно великих дозах спиртного (опоях). Часто 

виникнення психозів передують додаткові шкідливості - травми, гострі 

інфекційні захворювання, психічні стреси, які сприятимуть розвитку 

психотичної реакції з боку зміненої центральної нервової системи хворих на 

алкоголізм.  

Біла гарячка (алкогольний делірій) виникає зазвичай на тлі похмілля, 

при раптовому припиненні пияцтва або в періоді стриманості, у випадках 

приєднання соматичних захворювань, травм (особливо переломів). З 

найбільшою сталістю делірій виникає на 7-10 році алкоголізму. Значно 

частіше в порівнянні з жіночим алкоголізмом ця форма психозу 

спостерігається у чоловіків. Розвиток делірію збільшується з віком, що 

пов'язано як із соматичним станом хворих, так і з тривалістю захворювання. 

В етіології цього захворювання, крім самого алкоголю, мабуть, велике 

значення набувають ті хворобливі порушення в організмі людини в цілому і в 

першу чергу в печінці, які є наслідком тривалої алкогольної інтоксикації. 

Розвитку білої гарячки можуть сприяти різноманітні додаткові шкідливості, 

такі, як травма, інфекції і психічні потрясіння  

Початковими симптомами психозу є погіршення нічного сну, появу 

вегетативних симптомів і тремору, а також загальна жвавість хворого, що 

відзначається в його рухах, мові, міміці і особливо настрої. Протягом 
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короткого часу можна назвати найрізноманітніші відтінки настрою, в той час 

як в періоді похмільного синдрому настрій одноманітно, характеризується 

пригніченістю і тривогою. Незвичайна зміна настрою і загальна жвавість 

посилюються до вечора і вночі, в той час як днем ці розлади різко 

зменшуються і навіть можуть зовсім зникнути, що дозволяє хворому 

виконувати свої професійні обов'язки. При наростанні симптомів психозу 

з'являється повна безсоння, на тлі якої спочатку виникають зорові ілюзії, а 

потім різні галюцинації та марення. 

Біла гарячка зазвичай починається з періоду провісників, як правило, 

короткочасних. Провісниками психозу є безсоння, кошмарні сновидіння, 

прокидаючись від яких хворий довго не може реально сприймати 

навколишній. Окремі образи сновидінь у вигляді зорових і слухових обманів 

почуттів вторгаються в реальність, лякають і плутають його. Характерним 

для таких станів є посилення наявного у хронічних алкоголіків тремтіння 

кінцівок. Цікаво відзначити, що іноді під час такого предгорячечного стану у 

хворих повністю зникає потяг до вина і потреба в ньому. Вони перестають 

пити, так як спиртне починає викликати у них відрази. Сам напад білої 

гарячки виникає раптово, гостро, зазвичай у нічний час, масовим напливом 

галюцинаторних переживань, в першу чергу зорових. Найчастіше це комахи 

(клопи, таргани, жуки, мухи) і дрібні тварини (кішки, щури, миші). Рідше 

хворі бачать великих тварин і людей, у ряді випадків мають фантастичний 

вигляд. 

Дуже характерні бачення змій, чортів, а також померлих родичів, так 

звані блукаючі мерці. В одних випадках зорові ілюзії й галюцинації 

поодинокі, в інших - безліч і сценоподобние, тобто хворий бачить складні 

картини. Нерідко відзначаються слухові, тактильні, нюхові галюцинації, 

відчуття порушення положення тіла у просторі. Настрій хворих вкрай 

мінливе. У ньому в гостріння короткого часу можна відзначити страх, 

благодушність, подив, здивування, відчай. Хворі зазвичай безперервно 

рухаються, міміка їх виразна. 
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Рухові реакції відповідають панівним в даний момент галюцинацій і 

афекту - при страху і страхітливих видіннях хворий ховається, обороняється, 

збуджений; в періоди благодушності - пасивний. Якщо брати до уваги, що всі 

описані вище переживання відчуваються хворим з повною реальністю, то 

стає зрозумілою та велика небезпека, яку становить для оточуючих яка 

перебуває в такому стані людина. Будь-який предмет домашнього вжитку в 

його руках перетворюється на знаряддя агресії. Захищаючи себе від химерної 

небезпеки і уявних ворогів, він сам стає Виконавця різних правопорушень, 

серед яких на першому місці стоять важкі каліцтва і навіть вбивства. Картина 

білої гарячки настільки яскрава і очевидна, що навряд чи можуть виникнути 

сумніви в наявності психічного захворювання при проведенні експертизи з 

приводу скоєних протиправних дій, причому природно, відповідальність 

хворих повністю знімається і такі особи визнаються в момент злочину 

неосудними. 

Алкогольний галюциноз становить 5-11% загального числа 

алкогольних психозів, займаючи друге місце за поширеністю після делірію. 

Алкогольні галлюциноз значно частіше зустрічаються у хворих на алкоголізм 

жінок. Подібно білій гарячці, алкогольний галюциноз є захворюванням, що 

виникають у хронічним алкоголіків в результаті тривалих багаторічних 

зловживань спиртними напоями. 

Основною ознакою алкогольного галюциноз, що відрізняє його від 

білої гарячки, є те, що він протікає на тлі ясного свідомості і сохранной 

орієнтування. У клінічній картині відзначається явна перевага слухових 

галюцинацій, в той час як при білій гарячці на першому місці стоять 

порушення зорових сприйнять у формі ілюзорних та галюцинаторно 

переживань. Слухові галюцинації переважно сприймаються у формі голосів - 

чоловічих, жіночих, дитячих. Реальність їх повна. Частіше за все, не 

звертаючись безпосередньо до хворого, вони ведуть між собою розмову про 

нього, лаючи його, ображаючи і погрожуючи найважчими розправами і 

карами. 
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Постійно чуються фрази, подібні таким: «п'яниця, злодій, доберемося 

до тебе», «від нас не піде - все одно йому кінець», «різати будемо на шматки» 

і т.д. Іноді голоси приймаються сперечатися про хворого: один доводить 

необхідність негайної і самої жорстокої розправи над ним, інші схильні його 

захищати, пропонуючи пом'якшити покарання, зменшити його. У деяких 

випадках голоси, перераховуючи всі подробиці життя хворого, починають 

знущатися з нього. Стаючи насмішкуватими, вони зло іронізують над тими 

або іншими подіями минулого і тим призводять хворого в лють. Часто 

погрози направлені на адресу не самого хворого, а його сім'ї, рідних. Голоси 

загрожують їх убити, скалічити, згвалтувати. Одночасно і як би на 

підтвердження цього хворий чує крики про допомогу своєї дружини, дітей, 

родичів. У цих випадках можуть приєднатися і зорові обмани у вигляді 

закривавлених трупів, якихось зловісних образів, озброєних людей, які 

розмахують ножами, і т.д. але такі галюцинації менш яскраві, ніж 

белогорячечние, і виникають тільки в особливих умовах - в темряві і при 

закритих очах. 

Галюцинаційні переживання при алкогольному галлюцинозе сприяє 

формуванню ідей переслідування, що переходять у прямі маячні 

переживання. Хворий починає вважати, що зграя якихось ворогів і 

зловмисників влаштовує стеження за ним і його сім'єю. Якісь «шпигуни» і 

«бандити» хочуть їх вбити й пограбувати. Відповідно до цього розвивається 

загальна тривожність, страх. Дії хворого повністю відображають ці його 

переживання і побоювання. Він тікає, ховається, здійснює вчинки, 

незрозумілі для спостерігають його з боку: ховає цінні речі, закопує їх, 

відносить на зберігання; пропонує рідним негайно виїхати куди-небудь 

подалі, сховатися і т.д. Природно, що подібні переживання можуть привести 

хворого до скоєння самих різних правопорушень. На відміну від 

алкогольного делірію при галлюцинозе свідомість не потьмарено - хворі 

правильно орієнтовані на місці і часу, доступні контакту, зберігають спогади 

про свої переживання і поводження у психотическом стані. 
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Лікування хронічного алкогольного галлюциноза, особливо при 

багаторічному перебігу, не призводить до бажаних результатів. Однак 

наполегливо проведена терапія за умови повного утримання від вина може 

звільнити деяких хворих від галюцинаторних переживань. Алкогольний 

параноид - алкогольний психоз, основним симптомом якого є маячня. 

Виникає в стані синдрому похмілля і на висоті запою. Зміст маячних ідей 

вичерпується переслідуванням або ревнощами (ідеями подружньої 

невірності). У першому випадку хворі вважають, що існує група людей, 

охочих їх пограбувати або вбити. У жестах, вчинках і словах оточуючих вони 

бачать підтвердження своїх думок. 

Характерна розгубленість, напружена тривога, часто змінюються 

страхом. Вчинки хворих носять імпульсивний характер - вони зістрибують на 

ходу з транспорту, раптово кидаються у втечу, звертаються за допомогою до 

органів державної влади, іноді здійснюють напади на уявних ворогів. У ряді 

випадків марення супроводжується незначними словесними ілюзіями і 

галюцинаціями, окремими деліріозним симптомами, що виникають у 

вечірній і нічний час. Перебіг цієї форми Параноїд зазвичай короткочасне - 

від кількох днів до кількох тижнів. 

Зрідка психоз триває місяці. Характерно, що алкогольний параноид 

виникає скоріше як первинний марення, що не залежить від галюцинацій, і 

структура його виникнення та розвитку протікає частіше за паранойяльності 

типу, з відомою залежністю від зовнішніх, психогенних мотивів. Однак 

зустрічаються картини і виразно параноидной структури, коли багато що 

залежить від галюцинаторних переживань, надалі сприяють формуванню 

маячних ідей і що додають їм ту чи іншу конкретну форму і наповнюють їх 

певним змістом. У тих випадках, коли переживання хронічного алкоголіка 

обмежені одними ідеями ревнощів, в наявності лише певні характерологічні 

особливості, загострені специфічним в цьому відношенні впливом тривалої 

алкогольної інтоксикації. Природно, що і судово-психіатрична оцінка такого 

стану не виходить за рамки тих загальних положень, які існують при 
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проведенні експертизи з приводу правопорушень, скоєних хронічним 

алкоголіком, тобто особи визнаються осудними і відповідальними за вчинені 

ними правопорушення. У алкоголіків з психопатичними рисами характеру 

станами при певній реальній ситуації можлива поява надцінних ідей 

ревнощів і паранойяльності розвитку з переважанням переживань, пов'язаних 

з ідеями ревнощів. 

Докорінно справу змінюється, коли ідеї ревнощів починають набувати 

маревний характер, тобто починається формування алкогольного Параноїд як 

захворювання. Мова йде про формування алкогольного Параноїд, а не про 

алкогольне маренні ревнощів тому, що в цьому випадку перехід ідей 

ревнощів у божевільну форму відбувається не у вигляді кількісного 

посилення і наростання інтенсивності хворобливих переживань, а як їх якісна 

зміна. Тепер вже коло хворобливих переживань не замкнутий однією ідеєю 

ревнощів. Якщо вона і відіграє провідну роль, то все одно супроводжується 

ще поруч маревних переживань: ідей переслідування, відносини, отруєння і 

т.д., тобто дає оформлену картину параноидного синдрому в цілому. 

Алкогольні енцефалопатії - алкогольні психози, що розвиваються у 

зв'язку з порушеннями обміну і в першу чергу вітамінів групи В і PP. 

Алкогольні енцефалопатії виникають внаслідок багаторічного алкоголізму, 

що супроводжується хронічним гастритом або ентеритом і, як наслідок 

останніх, порушенням всмоктування в кишечнику. Алкогольні енцефалопатії 

розвиваються переважно в тих осіб, які п'ють багато, але дуже мало їдять. 

Найчастіше алкогольні енцефалопатії виникають у весняні і перші літні 

місяці. Їх умовно ділять на гострі і хронічні. Між ними немає різких 

переходів. Найчастіша форма гострих алкогольних енцефалопатій - 

енцефалопатія Гайе-Верніке. Початок найчастіше поступове, триває 2-3 міс., 

З'являється наростаюча астенія, в якій переважають слабкість, 

виснаженість у поєднанні з розладами пам'яті. Знижується, а потім повністю 

зникає апетит, розбудовується нічний сон, дещо рідше розвиваються проноси 

і блювання, головний біль і запаморочення, втрата рівноваги, явища 
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поліневриту. У подальшому розвивається повна картина хвороби. Виникаючі 

психози частіше за все є стерті і нерозгорнуті деліріозні картини, рідше - 

тривожно-маячні стани. Через кілька днів - два-три тижні після появи 

психотичних порушень - психічний стан починає визначатися або 

симптомами апатичного ступора, або оглушення, що переходять в кому. Без 

лікування захворювання найчастіше закінчується смертю. 

Неврологічні розлади постійні і великі. З вегетативних симптомів 

звичайно відзначаються порушення серцевого ритму, лихоманка 

центрального походження, порушення дихання, слабкість сфінктерів. 

Постійно можна спостерігати підвищення м'язового тонусу. Різко підвищена 

чутливість до болю, напр. до уколів. Часті різноманітні гіперкінезу. Поява 

паралічу окорухових м'язів, світлобоязні, ністагму зазвичай говорить про 

вищий фазі хвороби. Завжди можна виявити різні по інтенсивності і 

локалізації явища поліневриту. Загальний фізичний стан хворих 

характеризується прогресуючим схудненням аж до різкої кахексії. Шкірні 

покриви блідою або ж темно-бурого забарвлення.  

До хронічних форм алкогольної енцефалопатії відносяться 

корсаковский психоз і алкогольний псевдопаралич. В одних випадках вони 

розвиваються поступово, протягом кількох місяців, і тоді за характером 

початку відповідають енцсфалопатіі Гайе-Верніке, в інших - гостро, після 

алкогольних психозів, як правило після білої гарячки.  

Корсаковський психоз проявляється порушеннями пам'яті: хворий 

нічого не запам'ятовує з поточних подій або запам'ятовує мало; 

відзначаються ретроградна амнезія, помилкові спогади - конфабуляции, що 

стосуються повсякденних подій. Останні можуть бути виражені в різному 

ступені, іноді відсутні. Хворі мляві, пасивні, не виявляють інтересу до 

навколишнього. Мовні і рухові реакції збіднені. З неврологічних розладів 

найчастіше зустрічаються різні по інтенсивності явища поліневриту. 

Захворювання тягнеться місяцями, інколи роки. При припиненні пияцтва 

можливі поліпшення. Алкогольний псевдопаралич характеризується 
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деменцією з вираженими змінами пам'яті, втратою набутих знань і навичок, 

глибокими порушеннями судження, зникненням свідомості хвороби і 

критики. 

Фон настрою визначається безпечністю і в ряді випадків ідеями величі. 

Іноді переважають розлади запам'ятовування в поєднанні з конфабуляциями. 

За перебігом аналогічний корсаковскому психозу. Корсаковський психоз 

(хвороба Корсакова) - це захворювання, яке виникає в осіб, які тривалий час 

зловживають спиртними напоями, особливо з числа тих, які п'ють різного 

роду сурогати (неочищений спирт-сирець, самогон і т.п.). Корсаковський 

психоз розвивається переважно на кінцевій стадії алкоголізму.  

У картині психічних порушень на перший план виступають характерні 

розлади пам'яті. Здатність запам'ятовування значно порушується. Хворий не 

здатний дати відповідь на найпростіші питання, а саме, обідав він чи ні, чи 

заходив до нього тільки що хто-небудь і т.д. Він багато разів вітається з 

лікарем або сестрою, так як варто їм вийти з палати, як він вже не пам'ятає, 

бачив він їх чи ні, і тому увійшли до неї знову через кілька хвилин є для 

нього вперше побаченими. У бесіді він миттєво забуває те, що сказав сам і 

почув від інших, і в силу цього здатний багато раз питати про одне й те саме і 

повторювати вже сказане. Прогалини пам'яті заповнюються 

псевдоремінісценціями і конфабуляциями. 

Характерною особливістю цих симптомів при Корсаківській хвороби, 

на відміну від прогресивного паралічу або інших органічних психозів, є 

відсутність в них елемента фантастичності і нереальності. Хворий розповідає 

про події, які, може бути, і не мали місця в його житті в такому вигляді, як 

він про них повідомляє, але, беручи до уваги його становище і спосіб життя 

до хвороби, цілком можна припустити, що вони відбулися. Найчастіше 

сообщаемое хворим дійсно відбувалося з ним кілька місяців або років тому 

до хвороби, наприклад, що знаходиться тривалий час в лікарні хворий 

повідомляє лікаря, що він вчора повернувся з відрядження або з будинку 

відпочинку, що він проводив збори, був на виставці або в театрі.  
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Розладами пам'яті на поточні події пояснюються різко виражені у 

страждаючих корсаковский психозом порушення орієнтування у просторі та 

часі. Але, незважаючи на тяжкі порушення пам'яті, сприйняття і мислення 

таких хворих виявляється зміненим в значно меншій мірі, і тому ядро 

особистості як би залишається збереженим.  

У лікуванні на першому місці стоїть негайне і повне припинення 

вживання спиртних напоїв. Одне виконання цього обов'язкового умови може 

спричинити зворотний розвиток симптомів хвороби.  

Судово-психіатричне значення Корсаківській хвороби невелика, по-

перше, вже тому, що сама ця нозологічна форма зустрічається досить рідко. 

Питання про екскульпаціі варто тільки в тих випадках, коли можна з 

достовірністю довести, що кримінальні дії були наслідком хворобливих 

порушень пам'яті, якщо ж мають місце дефекти пам'яті, з якими хворий 

навчився певною мірою справлятися, і особистість його в цілому досить 

збережена, осудність при злочині не піддається сумніву. 

Подібно корсаковскому психозу, алкогольний псевдопаралич 

розвивається в осіб, які тривалий час зловживають алкогольними сурогатами. 

Предрасполагающим моментом до його розвитку є спостережуване в 

особливо сильному ступені у деяких алкоголіків різке розлад харчування з 

порушенням обміну речовин, що супроводжується явищами авітамінозу. У 

психічній сфері таких хворих на перший план виступають явища 

інтелектуальної деградації. Хворий не усвідомлює своєї неповноцінності, не 

помічає скоєних прорахунків і помилок. Фон настрою переважає 

благодушний, ейфорічни. Одночасно починає розвиватися переоцінка своєї 

особистості, що приймає в виражених стадіях хвороби характер безглуздого 

марення величі. Подальший розвиток хвороби веде до відомого зниження 

психічної активності, в силу чого продуктивна симптоматика у формі 

галюцинаторних і маревних переживань меркне, втрачає характер 

системності, і хворі перебувають у стані млявості і байдужого ставлення до 

навколишнього. 
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З неврологічної сторони при алкогольному псевдопаралич 

відзначається млява реакція зіниць на світло, деяка дизартричная мови, болі в 

кінцівках. При більш легких формах зіничні рефлекси можуть не страждати, 

а спостерігаються лише порушення в сухожильних рефлексах, виражений 

тремор пальців рук, полиневритический явища. 

Хвороба зустрічається дуже рідко і судово-психіатричне значення її 

вкрай незначно. Природно, що у всіх тих випадках, коли в період вчинення 

кримінальних дій имевшаяся психотическая симптоматика у формі 

галюцинаторних і маревних переживань і ступінь інтелектуального зниження 

і деградації дозволяли поставити діагноз псевдопаралич, експерт приходив до 

визнання такого випробуваного неосудним. 

Алкогольна депресія з'являється завжди на тлі синдрому похмілля. 

Характеризується пригнічено-тривожним настроєм, ідеями самознищення, 

слізливістю, а також окремими ідеями відносини і переслідування. 

Тривалість - від декількох днів до 1-2 тижнів. Саме в стані алкогольної 

депресії хворі на алкоголізм найчастіше закінчують життя самогубством.  

Алкогольна епілепсія є симптоматичною і пов'язана з явищами токсикозу. 

Напади виникають найчастіше на висоті сп'яніння в період похмільного 

синдрому або протягом алкогольного делірію. Як правило, відзначаються 

епілептиформні напади. Малих припадків, сутінкового потьмарення 

свідомості, аур при алкогольної епілепсії не буває. З припиненням 

зловживання алкоголем напади зникають. 

Алкогольне марення ревнощів (подружньої невірності) виникає майже 

виключно у чоловіків, як правило, після 40 років, розвивається поволі. 

Спочатку хворий відзначає, що дружина стала до нього ставитися неуважно, 

а з часом просто з неприязню. Все частіше, на його думку, вона проявляє 

холодність в інтимних стосунках і навіть просто ухиляється від них. 

Одночасно йому здається, що дружина починає ретельніше стежити за своїм 

зовнішнім виглядом, намагається молодитися, все частіше кудись йде, 

постійно скрізь затримується, а прийшовши додому, виглядає незвично 
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жвавою і збентеженою. Алкоголік грубий, порушимо, нестриманий, вимагає 

пояснень, що тягне за собою всі частіші скандали. Проте поведінка дружини 

лише «погіршується». 

Підозри про невірність, спочатку непевні й виникають у зв'язку з 

запійними станами, стають з часом визначеними і постійними. Хворий 

стверджує, що дружина зраджує йому звичайно з ким-небудь з чоловіків 

найближчого оточення - молодими родичами, сусідами по квартирі або 

будинку. Якщо спочатку «зради» відбуваються поза домом, то з часом 

дружина «нахабнішає» і віддається «розпусті» вже у своїй квартирі. Хворий 

починає стежити за дружиною, у ряді випадків звертається за допомогою до 

органів влади і може навіть застосувати відносно дружини насильницькі дії. 

З плином часу при триваючому пияцтві хворий починає говорити про те, що 

дружина зраджувала йому в минулому, ще до заміжжя, і що діти насправді 

народилися не від нього, а від інших чоловіків. 

 

 

ВИСНОВКИ З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ: 

У числі найпоширеніших психічних порушень, викликаних дією 

алкоголю, являються проблеми із сприйняттям дійсності. Одну і ту ж саму 

фразу, вимовлену з однаковою інтонацією, алкоголік може сприймати 

абсолютно по-різному. Втім, у нього здебільшого чергуються два 

психологічні стани: агресія і апатія. Чи варто говорити, що людина на важкій 

стадії сп'яніння може неадекватно поводитися і представляти серйозну 

небезпеку для оточуючих. Алкоголь та психічне здоров'я - поняття 

взаємовиключні. 

Лікування психологічних розладів і хвороб - завдання досить складне. 

Його, як і консультування хворих, можуть виконувати тільки кваліфіковані 

лікарі. Усе ускладнюється тим, що людина з алкогольним синдромом 

найчастіше відмовляється визнавати свою залежність і неповноцінність. І 

тільки в окремих випадках хворі самі йдуть на контакт з лікарями і 

http://ua-referat.com/Невірність
http://ua-referat.com/Дружина
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виконують необхідні рекомендації - усе залежить від мотивації, чи потрібне 

одужання самій людині і якою мірою. 

 

 

ВИСНОВКИ З ТЕМИ: 

 

Отже, зловживання алкоголем є однією з актуальних проблем, що 

прийшли до нас з глибокої давнини. Алкоголізм - це хвороба в результаті 

зловживання алкоголем в таких дозах і з такою частотою, які призводять до 

втрати ефективності в роботі і порушення сімейних взаємин і громадського 

життя і до розладів фізичного та психічного здоров'я. Алкоголізм у багатьох 

країнах світу, включаючи нашу країну, являє собою найбільш часту форму 

серед психічних і поведінкових розладів внаслідок вживання психоактивних 

речовин. 

Алкоголізм у соціальному сенсі - це непомірне споживання спиртних 

напоїв, що надає шкідливий вплив на здоров'я, побут, працю і добробут 

суспільства. На жаль вживання алкоголю цілком і повністю визначається 

існуючими в суспільстві традиціями і умовами. Засвоєння алкогольних 

звичаїв і звичок відбувається в малій групі під впливом групових норм. 

Дійсно, широка реклама і продаж алкогольних напоїв на тлі соціальної, 

економічної та психологічної напруженості, безробіття, особливо у 

молодіжному середовищі, неорганізованості дозвілля та відпочинку, 

неясності перспектив подальшого життя для багатьох людей, об'єктивно 

сприяють зростанню алкоголізації населення. 

Реєстроване раніше зниження захворюваності на хронічний алкоголізм 

змінилося зростанням, у тому числі найбільш важкого його стану, 

алкогольного психозу. 
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ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ З ТЕМИ 

«АЛКОГОЛІЗМ, НАРКОМАНІЯ, ТОКСИКОМАНІЯ» 

 

1. Алкоголізм та інші наркоманії. 

2. Алкогольні психози. 

3. Судово – психіатрична експертиза наркоманій.  

4. Морфінізм та інші наркоманії. 

5. Реакція ―короткого замикання‖. 

6. Класифікація наркоманії. 

7. Розлади психічних функцій під впливом наркотичних речовин. 

8. Реактивні стани. 

 

 

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 розкриваються поняття 

алкоголізму, наркоманії та токсикології. Потрібно дослідити виключні стани, 

короткочасні розлади психіки внаслідок вживання алкоголю чи наркотичних 

речовин. Визначити, хто може бути може бути судово-психіатричним 

експертом, вивчити його права та обов’язки. 

 

 


