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Тема 1. Предмет і завдання судової медицини. Правові 
основи судово-медичної експертизи. Судово-медична 

документація. Акт судово-медичної експертизи. 
 

План лекції: 

 
1. Визначення предмета судової медицини. Завдання судової медицини.  
2. Краткий виклад історії судової медицини. 
3. Суб’єкти судово-експертної діяльності. 
4. Порядок призначення судової експертизи  
5. Порядок виконання судової експертизи  
6. Організаційні засади судово-медичної експертизи 
7. Судово-медичний діагноз 
8. Судово-медична документація 

 
1. Визначення предмета судової медицини. Завдання судової медицини.  

 
Судова медицина це медична наука, що являє собою сукупність знань та спеціальних 

методів дослідження, які використовуються для вирішення конкретних експертних завдань та 
питань медико-біологічного характеру, що виникають у діяльності правоохоронних органів. 
Судова медицина містить процесуально-організаціний розділ та розділи, що визначають зміст 
судової медицини як науки: судово-медична танатологія; судово-медична травматологія, 
предметом якої є діагностика ушкоджень та визначення механізмів їх виникнення; дослідження 
гіпоксичних станів асфіксій – їх причин, морфологічних проявів та способів діагностики; дія 
критичних температур, електрики та променевої енергії, баротравми, судово-медична 
токсикологія; судово-медичне акушерство та гінекологія, що вивчають питання, пов'язані з 
експертизою спірних статевих станів або зі статевими злочинами; дослідження речових доказів, у 
т.ч. опрацювання лабораторних методів дослідження об'єктів біологічного походження. 
Суміжними із криміналістикою є питання ідентифікації особи, знарядь травми за характером 
ушкоджень тощо. 

Судова медична експертиза – безпосереднє використання накопичених судовою 
медициною знань у слідчій та судовій практиці під час виконання експертизи трупів, потерпілих, 
звинувачуваних та інших осіб, речових доказів, а також експертизи за матеріалами слідчих справа 
та медичними документами.  

 
 

2. Краткий виклад історії судової медицини. 
 

Історичний розвиток адміністративно-судової практики вимагав залучення досвідчених осіб 
до розслідування та розгляду справ, які вимагали спеціальних медичних знань.  

Уже в найдавніших законодавствах Стародавнього Риму, в Древній Греції, Індії та Китаї, 
зокрема, в манускриптах індусів (Аюр-Веда, 600 років до н.е.) та в книгах Мойсея, трапляються 
визначення судово-медичного характеру.  

У Римі ще до Різдва Хрестового в справах про вагітність, пологи чи аборт давали відповідні 
роз’яснення «баби-пупорізки». Відомо, що під час розслідування вбивства Юлія Цезаря (44 р. до 
н.е.), лікар Антисій виявив 23 рани, одну з яких він визнав смертельною. Римські лікарі (за 
Адріана, 76-138 рр.) приймали участь у опрацюванні закону про строк вагітності, а Кодекс 
Юліана, що слугував створенню римського права (529-534 рр.), засвідчує про роль лікарів у 
судовому процесі: «Medіcі non sunt proprіae testes, sed magіs est judіcіum quam testіmonіum», тобто 
«Лікарі власне не свідки, вони більше судді, ніж свідки».  



Герасименко О.І., Антонов А.Г., Герасименко К.О. Курс лекцій з судової медицини 
 

5 
 

У Вірменії в 1184 р. за дорученням католикоса Агванка Степаноса ІІ було розпочато роботу 
над “Вірменським судебником” в якому, зокрема, була стаття 29 “Про покарання за забиття”, а 
через 80 років у доопрацьованому “Судебнику” Смбата Спарапета згадується про травму зубів та 
про необхідність визначення ступеня тяжкості тілесного ушкодження, а також про небезпечність 
для життя заподіяних ушкоджень. Найстарішою письмовою пам’яткою із судової медицини, що 
збереглися, вважається створений Сун-Ци в 1247 році компендіум «Сі-Юань-лу». Трактат 
складається з п’яти книг. Перші дві книги присвячені питанням судово-медичного розтину трупа, 
документуванню результатів розтину, використанню з цією метою спеціальних бланків з 
контурним зображення людського тіла. Розглядаються питання ідентифікації трупів та опису 
ушкоджень, наведене графічне зображення точок тіла, у зонах яких, на думку автора, ушкодження 
є небезпечним для життя. У цих книгах наведені способи діагностики та доказу насильницької 
смерті внаслідок ушкодження гострими та тупими предметами, механічної асфіксії, дії високої 
температури. Третя книга містить основні відомості про способи ушкодження та відповідні 
знаряддя, про диференційну діагностику зажиттєвого та посмертного ушкодження, про ознаки 
смерті внаслідок голоду, дії атмосферної електрики; містяться також відомості про причини 
раптової смерті та про ятрогенну смерть. Четверта та п’ята книги присвячені питанням отруєння 
рослинами, грибами, різними хімічними отрутами, отрутою тваринного походження тощо. 

В Європі в період раннього середньовіччя (ХІ-ХII ст.) лікарі в судах участі не брали, бо 
панувала «обвинувальна» форма судового процесу. Зміна в ХІІ-ХIV ст. «обвинувальної» форми 
судового процесу на «розшукову», коли в основу обвинувачення або визнання правоти кладуться 
формальні докази, теж майже не вимагало залучення до процесу фахівців галузі медицини. Папа 
Пій ІІІ (ХІІІ ст.) говорить про виняткове значення лікарів під час розгляду справ про ушкодження. 
У ХІV ст. у Франції ординанси згадують про королівського хірурга в Паризькому суді. 

Бамбергський кодекс – перший європейський кримінальний кодекс, який уклав у 1507 р. 
Шварценберг (J. Schwarzenberg), уперше законодавчо оформив питання судової медицини. А в 
1532 році в Німеччині видається Кримінальний кодекс (Lex Carolіna) Карла V, яким визначено 
обов’язок для суддів запрошувати лікарів під час розгляду справ про заподіяння смертельних ран, 
дітовбивство, викидень, отруєння, помилки лікарів тощо. Це був акт, що започаткував федеральну 
медичну експертизу. Подальший розвиток природничих наук – фізики, хімії, біології та медицини, 
зокрема, гістології та патологічної анатомії, сприяв розвиткові судової медицини. Розумінню 
причин смерті сприяли розтини трупів (мал. 1), які тривалий час були заборонені церквою.  

У 1575 р. побачили світ праці А. Паре «Про ушкодження», «Про незайманість», «Про 
різновиди насильницької смерті», «Настанова до укладення судово-медичних міркувань», а 
наприкінці XIV-го ст. – праця Кондрохі «Правила складання актів та висновків». 1602 р. Ф. 
Фіделіс (F. Fіdelіs) уперше в Європі у своїй праці «Про донесення лікарів» систематизує знання із 
судової медицини, а в 1621-1661 рр. римський лікар П. Закхіус (P. Sacchіus) друкує багатотомний 
посібник. 1690 р. Ж. Бонн (J. Bonn) у Лейпцигу видає твір «Судова медицина», який фактично 
започаткував назву науки та спеціальності. У герцогстві Вюртемберг 1686 р., а згодом і в інших 
країнах Європи, приймається закон за яким дозволявся повний розтин трупа і лікар-експерт 
повинен був публічно обґрунтувати та захистити свої висновки, що сприяло розвиткові судової 
медицини. 

ХVIII ст. характеризується появою ряду наукових праць із судової медицини: «Настанови із 
судової медицини» Тейхмайєра (H. F. Teіchmayer, 1722), «Система медичної юриспруденції» 
Альберті (M. Albertі, 1748), «Книга з судового лікознавства» Халлера (A. Haller, 1784), «Матеріали 
з державного лікознавства» Мецгера (Metzger, 1792). У ХІХ ст. у Франції та Німеччині 
з’являються перші періодичні видання з судової медицини, виходять фундаментальні праці з 
токсикології Орфіла (M. J. B. Orfіla, 1818) та посібники з судової медицини Орфіла (M. J. B. Orfіla, 
1818) та Девержі M. G. A. Devergі, 1839). Значний внесок у розвиток судової медицини зробили й 
інші вчені, зокрема Е. Гофман (E. Hoffman), який створив підручник (1878) та атлас з судової 
медицини (1898). Наприкінці ХVIII ст. та на початку XIX ст. в університетах Європи судову 
медицину викладали разом з анатомією, а наприкінці ХІХ ст. створюються у Відні, Берліні та 
інших великих містах інститути судової медицини, а в окремих державах (Франції, Бельгії, 
Австро-Угорщини, Румунії) – самостійні кафедри поліційної та судової медицини. 
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Завдяки розвиткові фізики, хімії, мікробіології, гематології, імунології та серології на межі ХХ 
ст. формуються сучасні напрямки судової медицини. Значний внесок у розвиток судово-медичної 
науки в ХХ ст. внесли Мюллер (D. Muller), Понсольд (A. Ponsold), Хансен (G. Hansen), Прокоп (O. 
Prokop) та Дюрвальд (W. Durwald) у Німеччині, Сименон (C. Sіmonіn) у Франції, Кернбах (M. 
Kernbach) у Румунії, І.Г. Поп-Васильєв у Болгарії, Симпсон (K. Sіmpson) у Англії, Гансалес 
(Gonzales) у США тощо.  

За часів Київської Русі обов’язковим було опосвідчення осіб, що мали тілесні ушкодження, 
але воно виконувалося самими суддями, а не медиками. Подальший розвиток судової медицини в 
Україні нерозривно пов’язаний з розвитком судової медицини в Російській імперії, до складу якої 
входила Україна. 

Російський цар Петро І запровадив з 1716 року обов’язкові розтини трупів у випадках 
насильницької смерті. А з 1746 року в Росії виконується розтин трупів осіб, що померли раптово, 
для чого введено спеціальні посади лікарів. Лікарі керувалися «Настановами лікарям із судового 
огляду та розтину мертвих тіл» (1829), а згодом Уставом судової медицини (1842). Судова 
медицина викладалася в університетах спочатку разом з анатомією та фізіологією, з 1863 р. – 
разом із гігієною, санітарією та епідеміологією, а з 1884 р. були створені самостійні кафедри. 
Розвиток судової медицини за часів Російської імперії пов’язаний з іменами таких учених, як М.Я. 
Мудров, І.В. Буяльський, М.І. Пирогов, Є.О. Мухін, П.А. Мінаков, С.А. Громов, Є.В. Пелікан, І.М. 
Гвоздьова та багатьох інших.  

Фундатором київської школи судових медиків уважається М.О. Оболонський, автор 
«Посібника з судово-медичного дослідження трупів». 

За радянських часів відкриття вищих медичних навчальних закладів супроводжувалося 
створенням кафедр судової медицини, що сприяло розвиткові судово-медичної науки. Провідними 
вченими галузі судової медицини були В.М. Смолянінов, М.В. Попов, В.І. Прозоровський, О.П. 
Громов, М.І. Авдєєв та інші. Розвиток судової медицини в Україні пов’язаний з іменами М.С. 
Бокаріуса, М.І. Райського, Ю.С. Сапожникова, А.Ф. Рубіжанського, І.О. Концевич, В.І. Кононенка, 
Ю.П. Шупика, О.В. Філіпчука, В.І. Костилєва, В.С. Семенникова, М.П. Марченка, А.Х. 
Завальнюка та багатьох інших науковців. 

У Київі (з 1917 року) та Харкові (з 1925 року) існують науково-дослідні інститути, які є 
центрами наукової судової експертизи, у тому числі  й судово-медичної експертизи. З українських 
вчених над питаннями судової медицини працювали І. Буяльський, Є. Мухін, П. Заблоцький-
Десятовський, а у новіші часи — Ф. Патенко, С. Дворниченко, М. Бокаріюс (видатний судовий 
медик України, автор низки монографій і підручників з судової медицини), М. Оболенський, Ю. 
Сапожников, А. Лісовий та інші.  

 
3. Суб’єкти судово-експертної діяльності.  

 
Суб’єктами судово-експертної діяльності є особи і органи, які призначили експертизу, 

судові експерти і судово-експертні установи. Така класифікація суб’єктів викликана системою дій 
і пов’язаних з ними правовідносинами, що виникають у процесі судочинства. Взаємодія суб’єктів 
судово-експертної діяльності здійснюється у процесі встановлення доказових фактів у двох 
формах: процесуальної і не процесуальної. Взаємовідносини у процесуальній формі обумовлені 
закріпленими законом правами і обов’язками суб’єктів.  

Стаття 69 КПК України говорить про те, що в обов’язки експерта входить обов’язок особисто 
провести повне дослідження і дати обґрунтований та об’єктивний письмовий висновок на 
поставлені йому запитання, а в разі необхідності - роз’яснити його, роз’яснює експерту його права 
та інші обов’язки. Стаття 70 КПК України попереджує експерта про відповідальність за дачу 
завідомо неправдивого висновку. Регулювання цих питань у деякій мірі доповнив Закон України 
«Про судову експертизу» від 25.02.1994 р. Ст. 7 цього Закону говорить, що судово-експертну 
діяльність здійснюють державні спеціалізовані установи, а також у випадках і на умовах 
визначених цим Законом, судові експерти, які є працівниками зазначених установ. Стаття 
перелічує всі види державних спеціалізованих установ. Виключно державними спеціалізованими 
установами здійснюється судово-експертна діяльність, пов’язана з проведенням криміналістичних, 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%96%D1%83%D1%81_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%AE%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%AE%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B9_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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судово-медичних і судово-психіатричних експертиз. Для проведення деяких видів експертиз, які 
не здійснюються виключно державними спеціалізованими установами, за рішенням особи або 
органу, що призначили судову експертизу, можуть залучатися крім судових експертів також інші 
фахівці з відповідних галузей знань. Ці фахівці внесені у Державний Реєстр атестованих судових 
експертів (ст. 9 Закону). 

Процесуальною формою є взаємодія експерта з керівником експертної установи. Судовий 
експерт є самостійною фігурою процесу, він несе особисту відповідальність за свій висновок. Це 
закріплено у Кодексах і відомчих нормативних актах. Між ними встановлені й інші 
міжособистісні неформальні відносини, не пов’язані з проведенням конкретної експертизи. 
Негативні фактори неформальних відносин можуть негативно вплинути і на формальні відносини 
під час проведення комісійних (комплексних) або повторних експертиз. Створення групи 
експертів (комісії) здійснюється вольовим рішенням керівника експертної установи або особи 
(органу), що призначив експертизу. Тому у всіх випадках слід дотримуватись не тільки 
процесуальних і організаційних, а й етико-психологічних вимог. Від цього залежить якість і успіх 
роботи всієї комісії. Особливу роль відіграють не державні судово-експертні установи, а приватні 
експерти, які залучаються для проведення експертиз. Їх діяльність здійснюється на основі 
відповідних ліцензій, що отримуються в установленому законом порядку. В останній час у РФ 
утворений ряд асоціацій і лабораторій «незалежних експертиз». 

Взаємодія експерта зі слідчим, слідчим суддєю або іншими сторонами кримінального 
провадження проводиться у процесуальній формі. Експерт запрошується для проведення якої-
небудь слідчої дії або проведення експерименту на місці події. Особа, що призначила експертизу, 
має право бути присутною під час проведення експертизи. Це дає їй можливість спостерігати 
процес дослідження. Вона може поставити експерту нові питання і рекомендувати інші методи 
дослідження, використання технічних засобів. Будь-яка особа, що призначила експертизу не має 
право здійснювати керівництво експертом, не може давати вказівки обов’язкового використання 
конкретної методики, впливати на сутність і зміст висновку. 

Взаємодія експерта і судді є специфічною, експерт вводиться у судовий процес з метою 
надання висновку або допиту у суді, виклику в судове засідання. Експерт у суді може брати участь 
у формулюванні питань, давати пояснення про можливість проведення експертизи в суді або 
проведення її в лабораторних умовах, коли це потребує використання технічних засобів і певної 
бази приладів дослідження. 

Непроцесуальна форма взаємодії експерта і сторони кримінального провадження, слідчого 
судді чи суду здійснюється у вигляді консультацій спеціаліста і надання довідок. У такому 
випадку експерт як обізнана особа може надати всіляку допомогу слідчому (слідчому судді) у 
виборі тієї чи іншої експертизи, виявлення її можливостей, якості і кількості необхідних матеріалів 
для її виконання, формулювання необхідних питань експерту. 

Судовий експерт – це обізнана особа, яка має необхідні спеціальні знання і практичні 
навички, необхідні для вирішення експертних завдань, призначена в якості експерта в порядку, 
встановленому законом і незацікавлена у справі. Особа може виконувати функції судового 
експерта по справі при наявності двох умов - наявністі спеціальних знань і практичних навичок, 
необхідних для вирішення експертних завдань та незацікавленісті у справі. 

Головним у визначенні правового статусу судового експерта є те, що він відноситься до групи 
суб’єктів кримінального процесу, яка сприяє здійсненню правосуддя. Судовий експерт – це 
самостійний суб’єкт процесу, який має процесуальні обов’язки і права, які відрізняються від інших 
учасників. Кримінальний закон не допускає змішення процесуальних функцій експерта з 
функціями слідчого і інших суб’єктів. Відповідно до ст. 7 Закону України «Про судову 
експертизу» передбачено три категорії судових експертів: 
• атестовані судові експерти – співробітники державних спеціалізованих судово-експертних 

установ, які проводять експертизи згідно своїм посадовим обов’язкам. Посаду експерта в 
державній спеціалізованій судово-експертній установі (відомчій службі) може займати 
громадянин України, який має професійну вищу освіту, який пройшов відповідну підготовку 
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по конкретній експертній спеціальності і отримав право на самостійне проведення судової 
експертизи певного виду; 

• атестовані судові експерти, які не є співробітниками державних спеціалізованих судово-
експертних установ. Цими особами є спеціалісти, які проводять ті самі судові експертизи, що і 
державні судово-експертні установи і відомчі служби, за виключенням криміналістичних, 
судово-медичних і судово-психіатричних експертиз; 

• спеціалісти відповідних галузей знань, які проводять експертизи, не передбачені в державних 
спеціалізованих установах. Ці спеціалісти залучаються до проведення експертиз одноразово, 
не передбачені штатами експертних установ у зв’язку з тим, що вони призначаються рідко. Це 
обізнані особи, що проводять мистецтвознавчі, екологічні, ветеринарні, авіатехнічні, 
залізнодорожньо-технічні та інші види експертиз. 
З метою отримання кваліфікації судового експерта обізнані особи повинні: 

• мати вищу освіту за певною спеціальністю. Щодо державних експертів це витікає зі ст. 10 
Закону України «Про судову експертизу», щодо співробітників підприємницьких структур – із 
п. 3 Інструкції МЮ України «Про особливості здійснення судово-експертної діяльності 
атестованими судовими експертами, які не працюють в державних спеціалізованих експертних 
установах»; 

• пройти відповідну підготовку в певній галузі судової експертизи; 
• знати чинне процесуальне законодавство та інші нормативні документи, які регулюють 

порядок призначення і проведення судових експертиз; 
• скласти іспит експертно-кваліфікаційній комісії на право самостійного проведення судових 

експертиз певного роду, виду.  
Цим особам видається посвідчення про присвоєння кваліфікації судового експерта і їх дані 

заносяться в державний реєстр атестованих судових експертів. Міністерство юстиції веде 
Державний реєстр атестованих судових експертів. Посвідчення про присвоєння кваліфікації 
судового експерта засвідчує компетентність обізнаної особи у вирішенні певного кола питань 
судової експертизи і надає право проведення відповідних експертиз. Під час вибору експерта для 
проведення експертного дослідження, а також у процесі оцінки висновку розрізняють 
компетенцію і компетентність експерта. 

Поняття «компетенція» походить від латинського терміну competo (бути спроможним). В 
сулово-слідчій практиці компетенцію розуміють не тільки як здатність тієї чи іншої особи 
вирішувати певне коло завдань, але й як і обмеження, що накладаються на них, обумовлені 
комплексом внутрішніх (освіта, досвід тощо) і зовнішніх (наприклад, наявність методів і 
технологій різного роду, ресурсів) чинників. З метою побудови загальної теорії судової експертизи 
«компетенція» повинна бути вирішена в загальнонауковому ключі для дотримання принципу 
наслідування знань. Доцільно під компетенцією розуміти здібність обізнаної особи розмежувати 
завдання, дозволені й заборонені (що не входять в його компетенцію) експерту для вирішення. 
Компетенція експерта має дві сторони. Процесуальна компетенція – це коло повноважень, які 
надані експерту процесуальним законом. Наукова (спеціальна) компетенція – це обсяг спеціальних 
знань і навичок, якими повинен володіти кожний експерт, який проводить експертизу певного 
роду, виду, підвиду. 

Компетентність експерта – це суб’єктивна характеристика, яка відображає здібність 
конкретного експерта вирішувати поставлені завдання, ступінь володіння ним теорією, методами, 
методиками експертного дослідження об’єктів в рамках певного роду, виду експертиз. 
Компетентність визначається досвідом експерта, його базовою освітою, рівнем спеціальної 
підготовки, знанням нових методів дослідження, індивідуальними якостями та іншими факторами. 
Компетентність експертів не рідше одного разу в п’ять років перевіряється шляхом складання 
відповідного іспиту експертно-кваліфікаційній комісії. У випадку позитивного результату особі, 
що перевіряється, видається посвідчення на право самостійного проведення певного виду 
експертизи, або підтверджується таке право. Після призначення експертизи і прийняття її до 
проведення обізнана особа набуває процесуальний статус судового експерта з правами, 
обов’язками і відповідальністю, які випливають з цього. 
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Процесуальний статус судового експерта визначається тим, що він є самостійним учасником 
процесу, виступає на досудовому слідстві незалежно від інших суб’єктів судово-експертної 
діяльності. Головна його функція – надання письмового висновку на основі проведеного 
дослідження об’єктів із застосуванням спеціальних знань. Права, обов’язки, відповідальність 
судового експерта, а також інші вимоги, які ставляться до його професійної діяльності, 
регламентовані КПК України, ст.ст. 5, 11, 12, 13 Закону України «Про судову експертизу», а також 
відомчими нормативними документами. Три елемента процесуального статусу судового експерта 
являються гарантією його самостійності і незалежності, а також повноти і об’єктивності висновку 
як виду доказів. 

Обов’язки судового експерта: 
• прийняти постанову про призначення експертизи і наданих на дослідження об’єктів від 

керівника експертної установи або структурного підрозділу, з’явитися за викликом слідчого для 
надання висновку (при проведенні експертизи поза судово-експертною установою); 

• провести повне, всебічне дослідження наданих об’єктів, застосовуючи свої спеціальні знання і 
рекомендовані техніко-криміналістичні засоби і методи, і сформулювати відповідні науково-
обґрунтовані висновки; 

• забезпечити, щоб надані на експертизу об’єкти були пошкоджені або витрачені лише в той мірі, 
яка необхідна для проведення експертизи; 

• надати об’єктивний і обґрунтований письмовий висновок відповідно поставлених питань; 
• нести особисту відповідальність за свій висновок; 
• заявити самовідвід, якщо для цього є передбачені законом підстави, які виключають 

можливість участі його у справі; 
• повідомити слідчого в письмовій формі про неможливість дати висновок, якщо поставлені 

питання виходять за межі спеціальних знань (компетенції) експерта або представлені матеріали 
недостатні або непридатні для вирішення питань, а додаткові матеріали не були отримані, а 
також коли сучасний рівень розвитку науки не дозволяє відповісти на поставлені питання; 

• вказати причини розбіжностей висновків повторної експертизи з результатами первинної 
експертизи під час проведення повторної експертизи і наданні протилежних висновків; 

• з’явитися за викликом особи або органа, що призначив експертизу, для допита з приводу 
даного висновку або повідомлення про неможливість дати висновок і відповісти на поставлені 
питання; 

• проводити експертне дослідження в присутності слідчого, обвинуваченого (підозрюваного), 
лікаря лікувально-профілактичного закладу за вказівкою особи або органа, що призначив 
експертизу; 

• забезпечити збереження об’єктів після проведення експертного дослідження. 
Права судового експерта: 

• ознайомитися з матеріалами справи, які відносяться до предмету експертизи і необхідні для 
надання висновку. Додаткові відомості дозволяють експерту правильно оцінити отримані 
результати дослідження; 

• заявити клопотання особі (органу), що призначив експертизу: а) про додаткові матеріали для 
порівняльного дослідження; б) про проведення процесуальних (слідчих) дій або прийняття 
процесуальних рішень з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінальної 
справи; в) для уточнення або роз’яснення питань, наданих для виконання експертизи. Час 
відповіді на клопотання до одного місяця. Якщо воно не буде задоволено і у зв’язку з їх 
відсутністю неможливо відповісти на питання, експерт може повернути постанову про 
призначення експертизи без виконання; 

• згрупувати питання постанови, виклавши їх послідовно і професійно відредагувати; 
• вимагати копію висновку первинної або основної експертизи під час проведення додаткової 

або повторної; 
• клопотати перед керівником державної судово-експертної установи або слідчим, що 

призначив експертизу, про залучення до її проведення інших експертів такої ж або іншої 
спеціальності, якщо це необхідно для проведення дослідження; 
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• клопотати перед слідчим про те, щоб помістити особу у відповідний медичний заклад, якщо 
для встановлення її психічного стану необхідне тривале спостереження в умовах стаціонару; 

• направляти об’єкти для проведення лабораторних судово-медичних досліджень, якщо під час 
проведення судово-медичної експертизи виникне така необхідність; 

• вилучення судово-медичним експертом частин трупу, органів і тканини, крові, мочи для 
проведення судово-медичної експертизи без дозволу родичів потерпілого або інших законних 
представників; 

• бути присутнім з дозволу слідчого або особи, яка проводить дізнання, прокурора при 
проведенні допитів, оглядів місць події, інших слідчих дій і ставити особам, що допитуються, 
або іншим особам питання, необхідні для проведення експертизи; 

• відмовитись у передбачених випадках від проведення експертизи і повідомити про це у 
письмовій формі орган або особу, які призначили експертизу, про неможливість надати 
висновок; 

• припинити дослідження і клопотати перед слідчим, який призначив експертизу, про відміну 
дозволу бути присутнім під час проведення експертизи будь-якому учаснику процесу, якщо 
останній заважає експерту; 

• реалізація експертної ініціативи у процесі проведення експертизи. Експерт вказує у своєму 
висновку на виявлені факти, що мають значення для справи з приводу яких тому не були 
задані питання; 

• право експертної профілактики як процесуальної форми профілактичної діяльності. Вказати у 
своєму висновку на встановлені обставини, які сприяли вчиненню злочину і пропозиції щодо 
їх усунення; 

• радитися з членами комісії під час проведення комісійної або комплексної експертиз; 
• дати окремий висновок у випадку розходження з думкою колег під час проведення комісійної 

експертизи або підписати результати тільки своїх досліджень під час проведення комплексної 
експертизи; 

• отримувати грошову винагороду і компенсацію витрат під час проведення експертизи, якщо її 
проведення не є службовим завданням; 

• оформити висновок і відповідати на питання під час допиту на рідній мові; 
• письмово відповідати на питання, що ставляться під час допиту; 
• робити заяви, які заносяться у протокол допиту та іншої слідчої дії, в якій експерт приймає 

участь з приводу невірного тлумачення його висновку або показань, а також зауважень на 
додатки і уточнення протоколу слідчої дії; 

• подавати скарги на дії і рішення особи, у провадженні якої знаходиться справа, а також на 
керівника експертної установи (підрозділу), якщо ці дії порушують права судового експерта 
або порядок проведення експертизи; 

• вимагати забезпечення безпеки експерту, членам його сім’ї або близьким родичам у випадку 
наявності реальної погрози життю, здоров’ю або майну. 
Судовому експерту заборонено: 

• давати завідомо неправдиві висновки; 
• досліджувати об’єкти, не вказані у постанові про призначення експертизи; 
• самостійно збирати матеріали, необхідні для проведення експертизи, які не подані в 

установленому законом порядку. Це не стосується зразків для порівняльного дослідження 
шляхом експертного експерименту; 

• використовувати для обґрунтування висновків відомості або матеріали, отримані із 
непроцесуальних джерел; 

• вирішувати питання, які виходять за рамки його компетенції; 
• розголошувати дані досудового слідства і дізнання, в тому числі медичного характеру, які 

стали відомі внаслідок проведення експертизи; 



Герасименко О.І., Антонов А.Г., Герасименко К.О. Курс лекцій з судової медицини 
 

11 
 

• вступати в контакт з обвинуваченим (підозрюваним), потерпілим, позивачем, відповідачем та 
іншими зацікавленими у справі особами, якщо це не передбачено порядком проведення 
експертизи; 

• проводити експертизу без письмової вказівки керівника державної експертної установи 
(підрозділу); 

• здійснювати судово-експертну діяльність в якості приватного експерта; 
• зберігати кримінальні справи, по яким проводиться експертиза, і речові докази, документи, які 

є об’єктами експертизи, поза службовим приміщенням. 
Відповідальність судового експерта: 

• відповідно ст. 384 КК України кримінальна відповідальність передбачена за дачу експертом 
завідомо неправдивого висновку, тобто за завідомо неправдиве твердження про наявність або 
відсутність яких-небудь фактів, що входять у предмет експертизи; 

• відповідно ст. 385 КК України передбачена відповідальність за відмову особи, що виступає 
судовим експертом, від дачі висновку без поважних причин. Ця відповідальність наступає і у 
випадку направлення експертом немотивованого повідомлення про неможливість 
формулювання висновку; 

• відповідно ст. 387 КК України кримінальна відповідальність передбачена за розголошення 
даних досудового слідства або дізнання, які стали відомі експерту у зв’язку з проведенням 
експертизи; 

• відповідно ст. 1853 Кодексу України про адміністративні правопорушення адміністративна 
відповідальність наступає за злісне ухилення експерта від явки в органи слідства і суду; 

• за порушення порядку проведення експертизи і недобросовісне відношення до своїх службових 
обов’язків, які не тягнуть кримінальну або адміністративну відповідальність, передбачена 
дисциплінарна відповідальність, яка включає дисциплінарні стягнення (попередження 
зупинення дії посвідчення про присвоєння кваліфікації судового експерта, анулювання 
посвідчення про присвоєння кваліфікації судового експерта, пониження кваліфікаційного класу 
судового експерта). Позаштатний співробітник державної експертної установи за 
дисциплінарне порушення може бути звільнений з посади позаштатного експерта. 

Умови, які виключають можливість доручення обізнаній особі проводити експертизу: 
• визнана в установленому законом порядку недієздатною; 
• має судимість; 
• є родичем потерпілого, обвинуваченого, підозрюваного, слідчого, особи, яка веде дізнання; 
• є потерпілим, цивільним позивачем, цивільним відповідачем, їх представником або свідком; 
• брав участь у справі в якості обвинувача, захисника, перекладача, особи, яка провадила 

дізнання; 
• знаходиться в службовій або іншій залежності від обвинуваченого, потерпілого; 
• якщо він або його родичі прямо або непрямо зацікавлені у результаті справи, що може 

викликати сумнів в об’єктивності; 
• був ревізором, проводив ревізію, яка послужила підставою для порушення кримінальної 

справи; 
• являється експертом, який проводив первинну експертизу, відносно якої призначена 

експертиза є повторною.  
Згідно кримінально-процесуального законодавства України участь обізнаної особи в якості 

спеціаліста під час проведення слідчих дій або судово-медичного експерта при огляді трупа (ст. 
238 КПК) і освідування (ст. 241 КПК) не є перешкодою для його послідуючої участі в якості 
експерта в тій же справі. 

Досвід свідчить, що більш якісно, а в разі необхідності, комплексно, експертизи за завданням 
слідчих органів та суду виконуються в спеціалізованих експертних установах, які мають 
відповідних фахівців та відповідну матеріально-технічну базу. В окремих випадках експертизи 
виконуються особами, що не працюють в експертних установах, а їх запрошують безпосередньо 
слідчі або суд. 
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Експертна установа – державна організація, що створена для виконання експертиз 
досвідченими особами, першочергово судових експертиз, за вимогою правоохоронних органів. 
Експертними установи є відповідні НДІ, лабораторії судової експертизи або бюро судово-
медичної експертизи. Окрім виконання експертиз вони сприяють роботі з експертної 
профілактики, виконують науково-дослідницьку, певну навчально-методичну роботу з 
підвищення кваліфікації фахівців та консультативну роботу.  

Відповідальність судового експерта полягає в тому, що на основі та за порядком, 
передбаченим законодавством, він може бути притягненим до дисциплінарної, матеріальної, 
адміністративної або кримінальної відповідальності, у т.ч. за розголошення даних досудового 
слідства або дізнання.  

Відвід експерта – відхилення кандидатури експерта, відповідно до КПК, можливий у 
випадку, коли експерт перебуває або перебував у службовій або іншій залежності від 
обвинуваченого, потерпілого, позивача або відповідача; якщо він виконував за даною справою 
ревізію (перевірку), матеріали якої є основою для порушення кримінальної справи; у випадку, 
коли з'ясовується його некомпетентність. 

Експертна установа може відмовитися виконувати експертизу, якщо відсутні в експертній 
установі умови, що необхідні для дослідження, або немає фахівців, які мають необхідні знання. 
Така відмова оформляється відповідним листом керівника експертної установи, в якому даються 
рекомендації відносно установи де є можливість виконати зазначену експертизу. 

 
4. Порядок призначення судової експертизи  

 
Порядок призначення та виконання судової експертизи визначається процесуальним 

законодавством. 
Відповідно до думки провідних вітчизняних фахівців з питань кримінального права В. Я. 

Тація, В. П. Пшонки, А. В. Портнова та О. М. Бандурки, що висловлена ними в науково-
практичному коментарю до КПК України,  існує такий порядок призначення судових експертиз. 

Згідно з п. 25 ч. 1 ст. 3 КПК експерт є учасником кримінального провадження і може брати в 
ньому участь як на стадії досудового розслідування (досудове слідство та дізнання), так і на стадії 
судового провадження у першій інстанції. Порядок залучення експерта визначається ст. 243 КПК. 

Експертом може бути будь-яка об'єктивна й незаінтересована у результатах кримінального 
провадження особа, яка володіє науковими, технічними або іншими спеціальними знаннями і 
навичками, має право відповідно до ЗУ «Про судову експертизу» на проведення експертизи і якій 
доручено провести дослідження об'єктів, явищ і процесів, що містять відомості про обставини 
вчинення кримінального правопорушення, та дати висновок з питань, які виникають під час 
кримінального провадження і стосуються сфери її знань. 

До інших спеціальних знань і навичок можна віднести спеціальні пізнання в окремих галузях 
мистецтва, ремесла тощо. 

Саме цими ознаками експерт відрізняється від спеціаліста, який здійснює лише технічне 
сприяння в проведенні будь-якої процесуальної дії та надає консультації з цих питань. 

Правовий статус, роль експерта у досудовому розслідуванні та судовому провадженні, 
окремі вимоги та гарантії його незалежності встановлені статтями 69, 79, 80, 83, 84, 93, 95, 101, 
118, 122, 124, 242-245, 266, 327, 332, 244, 352, 356, 517, 518 КПК, ЗУ «Про судову експертизу». 

Згідно зі ст. 7 ЗУ «Про судову експертизу» судово-експертну діяльність здійснюють судові 
експерти державних спеціалізованих установ, а також в окремих випадках - судові експерти, які не 
є працівниками зазначених установ. 

До державних спеціалізованих установ належать науково-дослідні установи судових 
експертиз Міністерства юстиції України; науково-дослідні установи судових експертиз, судово-
медичні та судово-психіатричні установи Міністерства охорони здоров' я України; експертні 
служби Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства оборони України, Служби безпеки 
України та Державної прикордонної служби України. 
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Виключно судовими експертами державних спеціалізованих установ здійснюється судово-
експертна діяльність, пов'язана з проведенням криміналістичних, судово- медичних і судово-
психіатричних експертиз. 

Для проведення деяких видів експертиз, які не здійснюються виключно державними 
спеціалізованими установами, за рішенням особи або органу, що призначили судову експертизу, 
можуть залучатися, крім судових експертів, також інші фахівці з відповідних галузей знань. 

Згідно з вимогами ст. 10 ЗУ «Про судову експертизу» експертизи та інші дослідження в 
експертних установах можуть провадитись також позаштатними працівниками цих установ. 

Експерт є незалежною особою - в статті 4 ЗУ «Про судову експертизу» зазначено гарантії 
незалежності судового експерта та правильності його висновку, яка забезпечується процесуальним 
порядком призначення судового експерта; забороною під загрозою передбаченої законом відпо-
відальності втручатися будь-кому в проведення судової експертизи; існуванням установ судових 
експертиз, незалежних від органів, що здійснюють оперативно-розшуко- ву діяльність, органів 
досудового розслідування та суду; створенням необхідних умов для діяльності судового експерта, 
його матеріальним і соціальним забезпеченням; кримінальною відповідальністю судового 
експерта за дачу свідомо неправдивого висновку та відмову без поважних причин від виконання 
покладених на нього обов'язків; можливістю призначення повторної судової експертизи; 
присутністю учасників процесу в передбачених законом випадках під час проведення судової 
експертизи. 

Не можна перешкоджати діяльності експерта. За перешкоджання з'явленню експерта до 
суду, органів досудового розслідування, примушування його до відмови від давання показань чи 
висновку, а також до давання завідомо неправдивого висновку, підкуп експерта з тією самою 
метою, а також погрозу вчинити зазначені дії з помсти за раніше дані показання чи висновок 
настає кримінальна відповідальність за ст. 386 КК. 

Коло осіб, що не можуть залучатись до виконання обов' язків судового експерта 
встановлено Статтею 11 ЗУ «Про судову експертизу».  

Це особи, визнані в установленому законом порядку недієздатними, а також ті, які мають не 
зняту або не погашену судимість, або на яких протягом останнього року накладалося 
адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення або дисциплінарне 
стягнення у виді позбавлення кваліфікації судового експерта. 

Не можуть бути експертами особи, які перебувають у службовій або іншій залежності від 
сторін кримінального провадження або потерпілого. 

Не може бути експертом також особа, яка підлягає відводові відповідно до статей 77, 79 КПК, 
у випадках, коли вона є заявником, потерпілим, цивільним позивачем, цивільним відповідачем, 
членом сім'ї або близьким родичем сторони, заявника, потерпілого, цивільного позивача або 
цивільного відповідача; якщо вона брала участь у цьому ж провадженні як слідчий суддя, суддя, 
захисник або представник, свідок; якщо вона особисто, її близькі родичі чи члени її сім'ї 
заінтересовані в результатах кримінального провадження або існують інші обставини, які 
викликають обґрунтовані сумніви в її неупередженості. 

Крім того, експерт не має права брати участі в кримінальному провадженні, якщо він 
проводив ревізію, перевірку тощо, матеріали яких використовуються у цьому провадженні.  

За наявності цих підстав експерт зобов'язаний заявити самовідвід. За цими ж підставами йому 
може бути заявлено відвід особами, які беруть участь у кримінальному провадженні. Заяви про 
відвід можуть бути заявлені як під час досудового розслідування, так і під час судового 
провадження (ст. 80 КПК). 

У разі задоволення відводу експерта до кримінального провадження має бути залучений 
інший експерт у строк, визначений слідчим суддею, судом (ст. 83 КПК). 

Слід також зазначити, що участь експерта у кримінальному провадженні виключає його 
подальшу участь у цьому провадженні як слідчого судді, судді, присяжного, прокурора, слідчого, 
захисника, представника (статті 75-78 КПК). 

Експерт не має права за власною ініціативою збирати матеріали для проведення експертизи. 
Він може відмовитися від давання висновку, якщо поданих йому матеріалів недостатньо для 
виконання покладених на нього обов'язків. Заява про відмову має бути вмотивованою. 
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У разі виклику до слідчого, прокурора чи суду експерт зобов'язаний з'явитись за цим 
викликом навіть тоді, коли у нього є передбачені законом підстави для самовідводу. Свій обов'язок 
заявити самовідвід експерт може реалізувати, з'явившись на виклик і повідомивши слідчому, 
прокурору або суду про обставини, які виключають його участь у кримінальному провадженні. 

За завідомо неправдивий висновок, відмову без поважних причин від виконання 
покладених обов'язків у суді, невиконання інших обов'язків експерт несе встановлену законом 
відповідальність, яка може бути як адміністративною, так і кримінальною. 

Адміністративна відповідальність у виді накладення штрафу може наставати у разі злісного 
ухилення експерта від явки до суду (ст. 1853 КУпАП), а також у разі його злісного ухилення від 
явки до органів досудового розслідування чи прокурора (ст. 1854 КУпАП). 

Злісним ухилення експерта від виконання своїх обов'язків може бути визнано в тому випадку, 
якщо він умисно, без поважних причин не з'являється до слідчого чи суду, не реагує на виклики, 
не відповідає на телефонні дзвінки, змінює місце проживання або приховує місце свого 
фактичного перебування, посилається на неіснуючу хворобу тощо. 

Поважні причини неприбуття особи на виклик, які можуть бути застосовані до експерта, 
визначені ст. 138 КПК. 

За завідомо неправдивий висновок експерта настає кримінальна відповідальність за ст. 384 
КК, а його відмова без поважних причин від виконання покладених на нього обов'язків у суді або 
під час провадження досудового розслідування є злочином, передбаченим ст. 385 КК. 

Неправдивість висновку експерта може вважатись завідомою тоді, коли він умисно невірно 
відображає чи не відображає у висновку фактичні дані, робить висновки, які не ґрунтуються на 
матеріалах дослідження, дає на поставлені питання відповіді, що явно не узгоджуються з 
описовою частиною, тощо. 

Відмова експерта від виконання покладених на нього обов' язків може вважатися здійсненою 
без поважних причин, якщо це відбулося за наявності реальної можливості виконати такі обов'язки 
і за відсутності обставин, що унеможливлювали б його участь у кримінальному провадженні як 
експерта. 

Крім того, в окремих випадках може наставати кримінальна відповідальність експерта за ст. 
387 КК в разі розголошення ним без дозволу прокурора, слідчого або особи, яка провадила 
оперативно-розшукову діяльність, даних оперативно-розшукової діяльності або досудового 
розслідування, якщо його в установленому законом порядку попереджено про обов'язок не 
розголошувати такі дані. 

Судова експертиза - це дослідження експертом на основі спеціальних знань матеріальних 
об'єктів, явищ і процесів, які містять інформацію про обставини справи, що перебуває у 
провадженні органів досудового та судового слідства (ст. 1 ЗУ «Про судову експертизу»). 

Залучення експерта та проведення судової експертизи - це слідча дія, яка являє собою 
особливу, передбачену законом форму одержання нових знань, що мають значення для 
кримінального провадження, за допомогою проведення досліджень особами, які володіють 
спеціальними знаннями в галузі науки, техніки, мистецтві, ремеслі. 

Сутність експертизи полягає у проведенні досвідченою особою (експертом) за зверненням 
сторони кримінального провадження або за дорученням слідчого судді чи суду, на основі його 
спеціальних пізнань самостійного дослідження, необхідного для з'ясування обставин, що мають 
значення для кримінального провадження, що знаходить своє відображення у висновку експерта. 

Неприпустимо підміняти експертизу консультацією спеціаліста навіть у тому випадку, якщо 
призначення експертизи не є обов' язковим. 

Експертиза в кримінальному провадженні має відмітні ознаки: 1) призначається, коли 
для вирішення певних питань потрібні наукові, технічні або інші спеціальні знання; 2) 
проводиться експертом - особою, досвідченою в певній спеціальній галузі (галузях) знань; 3) таке 
дослідження має самостійний характер; 4) законом встановлена особлива процесуальна форма 
залучення експерта та експертного дослідження; 5) результати експертизи оформлюються 
висновком експерта. 
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Проведення експертизи включає в себе: 1) залучення експерта; 2) проведення експертних 
досліджень; 3) дачу висновку експертом з питань, які поставлені перед ним сторонами 
кримінального провадження, слідчим суддею чи судом. 

Основоположні засади судово-експертної діяльності, зокрема її організація, правовий статус 
судового експерта, забезпечення роботи державних спеціалізованих установ та відомчих 
експертних служб тощо, визначаються ЗУ «Про судову експертизу», іншими законодавчими 
актами, відомчими нормативно-правовими документами. Порядок призначення судових 
експертиз, експертних досліджень та науково-методичні рекомендації з питань підготовки і 
призначення судових експертиз закріплені в Інструкції про призначення та проведення судових 
експертиз та експертних досліджень. 

Фактичною підставою для призначення експертизи є потреба в наукових, технічних або 
інших спеціальних знаннях, які необхідні для вирішення певних питань у кримінальному 
провадженні. До спеціальних пізнань належать знання в певній галузі науки, техніки, мистецтві 
або ремеслі та інших окремих сферах людської діяльності. Спеціальні пізнання у відповідній 
галузі діяльності визначаються предметом експертизи. До спеціальних не належать загальновідомі 
і загальнодоступні наукові знання в галузі матеріального і процесуального права, якими повинні 
володіти слідчі, прокурори, судді. Саме тому закон прямо забороняє проведення експертизи для 
з'ясування питань права. На неприпустимість порушення перед експертом правових питань 
(наприклад, про причину недостачі цінностей, вину обвинуваченого в смерті потерпілого або 
заподіянні йому тілесних ушкоджень, про осудність особи, а не її психічний стан тощо) вказував 
свого часу ПВСУ в п. 2 постанови від 30 травня 1997 р. № 8 «Про судову експертизу в 
кримінальних і цивільних справах», спрямовуючи таким чином правозастосовну практику. 

Виходячи із змісту КПК, складно зробити висновок про те, яким саме процесуальним 
документом залучається експерт до кримінального провадження. Відповідно до ч. 3 ст. 110 КПК 
рішення слідчого, прокурора приймається у формі постанови. Частина 7 ст. 69 КПК дає підстави 
зробити висновок про те, що експерту надсилається доручення. Стаття 332 КПК передбачає право 
суду своєю ухвалою доручити проведення експертизи. Буквальне тлумачення ч. 3 ст. 332 КПК дає 
можливість зробити висновок що ухвала суду має назву ухвала про доручення проведення 
експертизи. Отже, виходячи із прагнення забезпечити однаковість кримінальної процесуальної 
термінології та керуючись вказаними вище статтями КПК, можна зробити висновок, що, на наш 
погляд, юридичною підставою для залучення експерта повинна бути постанова про доручення 
проведення експертизи. 

Порядок залучення експерта врегульований ст. 243 КПК. 
Залежно від наявності підстав слідчий, прокурор, як правило, на свій розсуд, виходячи з 

конкретних обставин справи і тих питань, на які має відповісти тільки фахівець з певної галузі 
знань, визначає, чи потрібно в кримінальному провадженні залучати експерта, проводити 
експертизу і яку саме. Однак у деяких випадках, прямо передбачених у коментованій частині 
статті, призначення судової експертизи є обов'язковим. 

Обов'язковість звернення до експерта для проведення експертизи у зазначених в цій статті 
випадках обумовлена необхідністю доказування тих обставин, без встановлення яких неможливе 
всебічне та повне розслідування вчиненого кримінального правопорушення. 

Відсутність у матеріалах кримінального провадження висновку експерта з питань, які 
встановлені у коментованій частині статті, слід розглядати як підставу для висновку про те, що 
докази, зібрані по кримінальному провадженню, є недостатніми для вирішення справи по суті. 

Пункт 1 ч. 2 статті, що коментується, визначає обов'язкове призначення і проведення судової 
експертизи для встановлення причини смерті. З цією метою призначається судово-медична 
експертиза, об'єктами дослідження якої є труп людини та (або) його частини. Згоди родичів або 
інших осіб на проведення судово-медичних і патологоанатомічних досліджень трупа закон не 
вимагає. 

Судово-медична експертиза трупів у відділах судово-медичної експертизи трупів, а також 
судово-медична експертиза на підприємницьких засадах проводяться згідно з ЗУ «Про судову 
експертизу», КПК, Інструкцією про проведення судово-медичної експертизи, Правилами 
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проведення судово-медичної експертизи (досліджень) трупів у бюро судово-медичної експертизи 
та затвердженими нормативними документами Міністерства охорони здоров'я України. 

Експертиза у відділах судово-медичної експертизи трупів виконується з метою встановлення 
причини смерті, наявності, характеру і механізму виникнення тілесних ушкоджень, часу настання 
смерті та вирішення питань, що були поставлені перед експертом, а також вирішення інших 
питань, які належать до компетенції даного виду судово-медичної експертизи. Експерт не має 
права визначати рід насильницької смерті (вбивство або самогубство), особливу жорстокість 
позбавлення життя людини та інші обставини, що вимагають правової оцінки і юридичної 
кваліфікації. 

Судово-медична експертиза по встановленню причини насильницької смерті проводиться, як 
правило, одним експертом. У випадках складності й великого обсягу експертного дослідження, 
експертизи ексгумованого трупа з метою встановлення причини смерті може проводитися двома і 
більш експертами. 

Відповідно до коментованої статті також обов'язково призначається експертиза для 
встановлення тяжкості та характеру тілесних ушкоджень. Судово-медичне визначення ступеня 
тяжкості тілесних ушкоджень проводиться згідно з КК, КПК та Правилами судово-медичного 
визначення ступеня тяжкості тілесних ушкоджень. 

Для визначення психічного стану підозрюваного за наявності відомостей, які викликають 
сумнів щодо його осудності, обмеженої осудності, призначається судово- психіатрична 
експертиза. Порядок призначення та проведення судово-психіатричної експертизи у експертних 
установах (підрозділах); обов'язки, права та відповідальність експерта; організація проведення 
експертиз та оформлення їх результатів визначаються ЗУ «Про судову експертизу», «Про 
психіатричну допомогу», КПК та Порядком проведення судово-психіатричної експертизи. 

Судово-психіатрична експертиза може проводитись амбулаторно (у тому числі посмертно), 
стаціонарно, а також у судовому засіданні. 

Підставою для обов' язкового призначення і проведення судової експертизи з метою 
встановлення віку особи є або відсутність документа, який посвідчує її особистість, або наявність 
документа, що викликає сумнів у достовірності відомостей, що в ньому містяться. 

Закон передбачає необхідність залучення експерта для встановлення віку особи, якщо це 
необхідно для вирішення питання про можливість притягнення її до кримінальної 
відповідальності, а іншим способом неможливо отримати ці відомості. Судово-медичну 
експертизу для визначення віку особи проводять у бюро судово-медичних експертиз. 

Слідчий або прокурор зобов'язаний обов'язково звернутися до експерта для проведення 
експертизи щодо встановлення статевої зрілості потерпілої особи в кримінальних провадженнях 
щодо злочинів, передбачених ст. 155 КК «Статеві зносини з особою, яка не досягла статевої 
зрілості». 

Якщо особа відмовляється від проведення медичної або психіатричної експертизи, її 
примусове залучення для проведення експертизи здійснюється за ухвалою слідчого судді, суду. 
Закон не вказує, відповідно до якої процедури вирішується питання про примусове залучення 
особи для проведення експертизи. Цю прогалину можна вирішити на підставі аналогії закону, 
тобто поширення в процесі правозасто- сування на неврегульовані нормою права відносини 
норми, яка регулює відносини, подібні тим, що потребують урегулювання за найсуттєвішими 
ознаками. Під «подібністю» слід розуміти однотипність правового режиму їх врегулювання. 
Уявляється, що найбільш однотипною є процедура, передбачена у ст. 244 КПК, щодо розгляду 
слідчим суддею клопотання про залучення експерта. Саме до цієї норми слід звернутися при 
вирішенні питання про примусове залучення особи для проведення медичної або психіатричної 
експертизи. 

Отримання висновку експерта є одним із способів збирання доказів у кримінальному 
провадженні. Тому слідчий, прокурор, як правило, залучають експерта залежно від наявності до 
того підстав на свій розсуд, виходячи з конкретних обставин справи і тих питань, на які має 
відповісти фахівець з певної галузі знань. Винятки становлять лише випадки, передбачені у ч. 2 ст. 
242 КПК, коли звернення до експерта є обов'язковим. 
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Заявити слідчому чи прокурору клопотання про залучення експерта на стадії до- судового 
розслідування має право також потерпілий та сторона захисту (підозрюваний, особа, стосовно якої 
передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або 
вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники). 

Заявлене клопотання слідчий, прокурор зобов'язані розглянути в строк не більше трьох днів з 
моменту його подання і задовольнити їх за наявності відповідних підстав. 

Особа, яка заявила клопотання про залучення експерта, повідомляється про результати його 
розгляду. Про повну або часткову відмову в задоволенні клопотання слідчим чи прокурором 
виноситься вмотивована постанова, копія якої вручається особі, яка заявила клопотання, а у разі 
неможливості вручення з об' єктивних причин - надсилається їй (ст. 220 КПК). 

Оскільки відповідно до закону (ч. 3 ст. 93 КПК) сторона захисту має право збирати докази в 
тому числі й шляхом отримання висновків експертів, закон надає право представникам сторони 
захисту можливість самостійно залучати експертів на договірних умовах для проведення 
експертизи, у тому числі обов'язкової. Таке залучення експертів відбувається на підставі КПК та 
Закону України «Про судову експертизу». 

У випадку, якщо слідчий чи прокурор відмовив стороні захисту у задоволенні клопотання про 
залучення експерта та проведення експертизи, сторона захисту має право порушити клопотання 
про залучення експерта перед слідчим суддею у порядку, передбаченому ст. 244 КПК. Такий 
механізм, встановлений законом, сприяє захисту прав та законних інтересів сторони захисту у 
кримінальному провадженні та забезпечує дотримання вимог такої загальної засади 
кримінального провадження, як змагальність, відповідно до якої сторони кримінального 
провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, 
клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених КПК (ч. 2 ст. 
22). 

Отримання висновку експерта є одним із способів збирання доказів у кримінальному 
провадженні. Тому слідчий, прокурор, як правило, залучають експерта залежно від наявності до 
того підстав на свій розсуд, виходячи з конкретних обставин справи і тих питань, на які має 
відповісти фахівець з певної галузі знань. Винятки становлять лише випадки, передбачені у ч. 2 ст. 
242 КПК, коли звернення до експерта є обов'язковим. 

Заявити слідчому чи прокурору клопотання про залучення експерта на стадії до- судового 
розслідування має право також потерпілий та сторона захисту (підозрюваний, особа, стосовно якої 
передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або 
вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники). Заявлене 
клопотання слідчий, прокурор зобов'язані розглянути в строк не більше трьох днів з моменту його 
подання і задовольнити їх за наявності відповідних підстав. 

Особа, яка заявила клопотання про залучення експерта, повідомляється про результати його 
розгляду. Про повну або часткову відмову в задоволенні клопотання слідчим чи прокурором 
виноситься вмотивована постанова, копія якої вручається особі, яка заявила клопотання, а у разі 
неможливості вручення з об' єктивних причин - надсилається їй (ст. 220 КПК). 

Оскільки відповідно до закону (ч. 3 ст. 93 КПК) сторона захисту має право збирати докази в 
тому числі й шляхом отримання висновків експертів, закон надає право представникам сторони 
захисту можливість самостійно залучати експертів на договірних умовах для проведення 
експертизи, у тому числі обов'язкової. Таке залучення експертів відбувається на підставі КПК та 
Закону України «Про судову експертизу». 

У випадку, якщо слідчий чи прокурор відмовив стороні захисту у задоволенні клопотання про 
залучення експерта та проведення експертизи, сторона захисту має право порушити клопотання 
про залучення експерта перед слідчим суддею у порядку, передбаченому ст. 244 КПК. Такий 
механізм, встановлений законом, сприяє захисту прав та законних інтересів сторони захисту у 
кримінальному провадженні та забезпечує дотримання вимог такої загальної засади 
кримінального провадження, як змагальність, відповідно до якої сторони кримінального 
провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, 
клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених КПК (ч. 2 ст. 
22). 
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З метою забезпечення прав та законних інтересів сторони захисту, справжньої змагальності 
сторін та свободи в поданні ними суду своїх доказів, недопущення так званого «обвинувального 
ухилу» на стадії досудового розслідування, закон передбачає для сторони захисту додаткову 
гарантію у вигляді можливості доведення перед судом переконливості своїх доводів щодо 
необхідності залучення експерта для з'ясування обставин, що мають значення для кримінального 
провадження. Таке звернення до слідчого судді можливе, якщо слідчий, прокурор відмовили 
стороні захисту в задоволенні клопотання про залучення експерта. Сторона захисту в такому 
випадку має право звернутися до слідчого судді з відповідним клопотанням про залучення 
експерта. 

Закон містить детальний зміст клопотання до слідчого судді про залучення експерта. Воно 
повинно бути мотивованим і містити, крім короткого викладу обставин кримінального 
правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання, та правової кваліфікації кримінального 
правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну 
відповідальність, також виклад обставин, якими обґрунтовуються доводи клопотання. Уявляється 
також, що при викладенні доводів, якими обґрунтовується клопотання, доцільно вказати на 
мотиви відмови слідчого чи прокурора у задоволенні клопотання; зазначити, кого саме доцільно 
викликати та заслухати у судовому засіданні з метою повного та об' єктивного розгляду 
клопотання, чи потрібне отримання зразків для експертного дослідження та яких саме. 

До клопотання доцільно долучити копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи 
клопотання. Це можуть бути постанова слідчого чи прокурора про повну чи часткову відмову у 
задоволенні клопотання сторони захисту про залучення експерта, копії документів, які 
підтверджують неможливість самостійного залучення експерта стороною захисту та будь-які інші 
документи, якими сторона захисту обґрунтовує доводи клопотання. Клопотання повинно бути 
розглянуто слідчим суддею місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого 
здійснюється досудове розслідування, не пізніше п' яти днів із дня його надходження до суду. 
Особі, яка подала клопотання, відповідно до статей 111, 112 КПК надсилається повідомлення про 
дату, час та місце розгляду слідчим суддею клопотання. 

Закон не встановлює обов'язкової участі особи, яка подала клопотання про залучення 
експерта, у судовому розгляді, тому її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання. Разом з 
тим слідчий суддя може визнати участь цієї особи у судовому розгляді обов'язковою та здійснити 
її виклик відповідно до ст. 134 КПК. 

Якщо клопотання сторони захисту не відповідає вимогам, встановленим частиною другою 
коментованої статті, слідчий суддя постановляє ухвалу про його повернення особі, яка звернулася 
з клопотанням. Ухвала слідчого судді повинна бути вмотивованою. У ній зазначаються мотиви, з 
яких слідчий суддя повернув клопотання, та вказується, яких саме вимог ч. 2 ст. 244 не дотримано. 

Під час судового розгляду заявленого клопотання про залучення експерта слідчий суддя має 
право за клопотанням учасників розгляду або за власною ініціативою викликати та заслухати 
будь-якого свідка чи дослідити будь-які матеріали, що мають значення для вирішення клопотання. 

За результатами розгляду клопотання сторони захисту слідчий суддя своєю ухвалою 
задовольняє клопотання та доручає проведення експертизи експертній установі, експерту або 
експертам або відмовляє у задоволенні клопотання. 

Ухвала слідчого судді складається з вступної, мотивувальної та резолютивної частин. У 
вступній частині зазначаються: дати і місце її постановлення; прізвище, ім'я та по батькові 
слідчого судді, секретаря судового засідання; вказуються учасники судового засідання. У 
мотивувальній частині відмічається, хто саме подав клопотання про залучення експерта; суть 
питання, що вирішується ухвалою; зазначаються встановлені судом обставини із посиланням на 
матеріали, якими обґрунтовуються доводи клопотання; мотиви, з яких слідчий суддя виходив при 
постановленні ухвали, і положення закону, яким він керувався. Резолютивна частина повинна 
містити висновки слідчого судді про задоволення клопотання та доручення провести експертизу 
чи відмову у задоволені клопотання. Якщо клопотання задовольняється, у резолютивній частині 
зазначається експертна установа, експерт або експерти, яким доручається проведення експертизи; 
запитання, поставлені перед експертом особою, яка звернулася з відповідним клопотанням; особа, 
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яка заявила клопотання про залучення експерта та який необхідно надіслати висновок експерта; 
строк і порядок набрання ухвалою законної сили. 

Слідчий суддя має право не включити до ухвали запитання, поставлені особою, що 
звернулася з клопотанням, якщо відповіді на них не стосуються кримінального провадження або 
не мають значення для судового розгляду, про що також зазначається в ухвалі. 

Особа, яка звернулася з клопотанням про залучення експерта, має право заявити також 
клопотання про отримання зразків для експертизи відповідно до положень ст. 245 КПК. Це 
клопотання також має бути розглянуте та вирішене слідчим суддею. 

Висновок експерта надається в письмовій формі з дотриманням вимог статей 101, 102 КПК. 
Він передається експертом стороні, за клопотанням якої залучався експерт та проводилася 
експертиза. 

Під зразками, необхідними для проведення експертизи, слід розуміти матеріальні об' єкти, що 
відбираються стороною кримінального провадження, яка звернулася за проведенням експертизи 
або за клопотанням якої експертиза призначена слідчим суддею, судом або за його дорученням 
залученим спеціалістом. 

Такими матеріальними об'єктами можуть бути зразки почерку, відбитки пальців рук, зліпки 
зубів, взуття, зразки слини, крові, сперми, ґрунту, епітелію, шрифту принтеру тощо, якщо вони 
використовуються під час проведення експертизи як порівняльні матеріали. 

Питання про відібрання зразків з речей і документів під час досудового розслідування 
вирішує слідчий суддя на підставі клопотання сторін кримінального провадження про тимчасовий 
доступ до речей і документів. Клопотання слідчого має бути погоджене з прокурором. Зміст 
клопотання, перелік речей і документів, доступ до яких заборонений, процесуальний порядок 
розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, зміст ухвали слідчого судді та 
порядок її виконання передбачені статтями 160-166 КПК. 

Біологічні зразки для проведення експертизи відбираються за правилами, встановленими для 
проведення освідування особи (ст. 241 КПК). Відібрання біологічних зразків у особи здійснюється 
на підставі постанови прокурора та, за необхідності, за участю судово-медичного експерта або 
лікаря. Якщо відібрання біологічних зразків супроводжується оголенням особи, то відповідні 
маніпуляції здійснюється особами тієї ж статі, за винятком його проведення лікарем і за згодою 
особи, у якої зразки відбираються. Слідчий, прокурор не вправі бути присутнім при відібранні 
біологічних зразків особи іншої статі, коли це пов'язано з необхідністю оголювати особу. Перед 
початком відібрання біологічних зразків особі пред'являється постанова прокурора. Після цього 
особі пропонується добровільно віддати біологічні зразки. При відібранні біологічних зразків не 
допускаються дії, які принижують честь і гідність особи або є небезпечними для її здоров'я. Про 
відібранні у особи біологічних зразків складається протокол. 

У разі відмови особи добровільно надати біологічні зразки сторона кримінального 
провадження має звернутися з клопотанням про відібрання біологічних зразків до слідчого судді 
чи суду. Клопотання розглядається в порядку, передбаченому статтями 160-166 КПК. За 
результатами розгляду клопотання слідчий суддя чи суд дозволяє слідчому, прокурору здійснити 
відбирання біологічних зразків примусово, або зобов'язує їх примусово відібрати зразки, якщо 
клопотання було подано стороною захисту. Особі, у якої примусово відбираються біологічні 
зразки для експертизи, надається копія протоколу відібрання зразків. 

5. Порядок виконання судової експертизи  
 
Питання, що поставлені (відповідно до чинного законодавства) експертові, визначають 

завдання конкретного експертного дослідження й характеризують кінцеву мету (факт, який 
з’ясовується) та умови її досягнення, тобто дані, з урахуванням яких експерт у відповідності до 
свого процесуального положення та на підставі своїх спеціальних знань зобов’язаний діяти, щоб 
дати відповідь на ці питання. Завдання перетворюється в систему підзавдань, які являють собою 
окремі завдання, вирішення яких є необхідним для виконання конкретного експертного 
дослідження; напр., різні гіпотези, дослідження кожного зразка, що порівнюється, етапи 
підготовки різних частин висновків тощо. Загальний метод експертизи, що використовується в 
якому завгодно експертному дослідженні та на яких завгодно його стадіях складається зі 
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спостереження, експерименту, моделювання (у т.ч. з використанням математичних методів), 
побудови експертних гіпотез, планування тощо.  

Є такі стадії експертного дослідження: підготовки (в т.ч. експертний огляд), порівняння, 
аналізу, синтезу з формулюванням висновків експерта.  

Експертний огляд – огляд об’єктів експертного дослідження, що виконується експертом на 
підготовчій стадії експертного дослідження. Експертний огляд місця події може виконуватися під 
час огляду місця події слідчим або судом за участю експерта. Він передбачає виявлення фактів, що 
мають значення для вирішення питань, які поставлено перед експертом. 

Порівняння - це стадія експертного дослідження (система дій), що полягає в співставленні 
об’єкта з іншим об’єктом (численністю об’єктів), яка виконується з метою ідентифікації або 
вирішення інших пізнавальних завдань. Шляхом порівняння визначається відмінність – 
відношення несумісності, нерівності між мінімум двома об’єктами (сукупністю їх ознак), 
різночасним станом, родами або групами об’єктів, обумовлене тим, що один з них має ознаки 
(сукупність ознак), які відсутні в іншого. Визначення відмінності є позитивним результатом 
процесу диференціації або негативним результатом ідентифікації. Відмінність потім констатується 
у формі висновку про належність до різних сукупностей або висновку про відсутність тотожності 
одиничного об’єкта. 

Таким чином, експерт визначає тотожність (ідентичність) – наявність у об’єкта неповторної 
сукупності стійких ознак, які відрізняють його від інших, у т.ч. від подібних до нього. Слід 
ураховувати ідентифікаційний період – проміжок часу, протягом якого зберігаються ознаки 
об’єкта, що ідентифікується, та його відображень. Протягом цього періоду зберігається 
можливість ідентифікації об’єкта. 

Судово-експертна ідентифікація – ототожнення, прирівнювання, уподібнення (предметів, 
речей, особи) за їхніми зовнішніми, індивідуальними, лише їм притаманними ознаками. У судово-
медичній практиці найчастіше мають справу з ідентифікацією знаряддя травми та особи. Вона має 
такі етапи: 1) визначення родової належності об’єкта; 2) визначення групової належності об’єкта; 
3) визначення тотожності (ідентичності) об’єкта. 

Судово-експертне не ідентифікаційне дослідження – експертне дослідження, що 
виконується з метою визначення: 1) причинного зв’язку, у т.ч. причини та умов якоїсь події, 
зокрема, смерті людини; 2) якостей об’єктів; 3) просторових та часових взаємовідношень.  

Ідентифікувальний об'єкт (об'єкт, що сприймає, віддзеркалює, зберігає, визначає) – засіб 
ототожнення (ідентифікації) певного об’єкта, що ідентифікується. 

Ідентифікувальні об'єкти бувають: 1) об’єкти, що сприйняли ознаки, які притаманні об’єктові, 
який ідентифікується, у момент його взаємодії з ним; 2) відомі та зафіксовані в науці або 
сформульовані слідчим (судом) або експертом поняття про об’єкт, який ідентифікується, що 
дозволяють визначити його родову (групову) належність.  

Ідентифікувальними бувають лише об’єкти та поняття, що адекватно сприйняли та 
відтворюють (віддзеркалюють) ознаки об’єкта, який ідентифікується.  

Певна спільність, яка включає ідентифікований об’єкт та розглядається як підспільність 
певної спільності називається рівнем тотожності. У криміналістиці використовуються три рівні 
тотожності – родова (однакова родова належність), групова (однакова групова належність) та 
тотожність окремого об’єкта. Помилкове визначення рівня тотожності означає, що висновок є 
недостатньо обґрунтованим. Від тотожності слід відрізняти схожість – подібність об’єктів, що 
порівнюються. Вона констатується за наявності в цих об’єктів деяких спільних родових ознак, які 
мають високий ступінь однаковості. 

Таким чином, ідентифікація виконується за певними ознаками.  
Ознака – показник, прикмета, знак, за яким можна впізнати, визначити що-небудь; 

використовується в процесі експертного дослідження. 
Видові ознаки – прикмети, що дозволяють визначити щось, зокрема, вид смерті, напр.: у 

випадку повішення – странгуляційна борозна; у разі рубаної рани – розруб тощо.  
Кваліфікувальна ознаки – прикмета, за якою дане явище можна віднести до певного розділу 

класифікації процесів, станів, явищ тощо. 
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Ідентифікаційна ознаки – індивідуальна ознаки, що властива об’єктам, які порівнюються; 
вона використовується з метою ідентифікації. 

Індивідуалізуюча ознака – ознака, що має максимальну значущість (максимальне значення 
ознаки), використання якої дає можливість вирізнити один об’єкт, рід та групу об’єктів від якого 
завгодно іншого, що співставляється з ним під час порівняння. 

Специфічна ознака – ознака, що рідко зустрічається та має велику значущість. 
Специфічність ознаки визначається експертом на підставі знання механізму утворення ознаки та 
досвіду виконання експертиз. 

 
Класифікація ознак об’єктів:  

• за походженням: своя та набута; 
• за природою: закономірна та випадкова;  
• за тривалістю наявності – стійка та нестійка;  
• за характером – якісна та кількісна;  
• за наявністю зв’язку з іншими ознаками – залежна та незалежна;  
• за частотою наявності – родова (групова) та індивідуальна;  
• за значенням у процесі пізнання – та, що диференціює, ідентифікує або індивідуалізує;  
• за значимістю – суттєва та несуттєва;  
• за відношенням до об`єкту – загальна та виняткова.  

 
Експерт повинен враховувати стійкість ознаки (стабільність ознаки) – здатність ознаки 

зберігатися в об’єктові протягом певного часу та віддзеркалюватися в його слідах у випадку 
взаємодії з іншими об’єктами, що є однією з умов ідентифікації об’єкта та визначає 
ідентифікаційне значення ознаки.  

Під значенням ознаки (вагою ознаки) розуміють можливість використання ознаки 
(сукупності ознак) з метою диференціювання (диференційне значення ознаки), індивідуалізації 
(індивідуалізаційне значення ознаки), ідентифікації (ідентифікаційне значення ознаки) об’єктів або 
встановлення подій, тобто можливість віднести ознаку (сукупність ознак) до числа підстав для 
певного висновку. Мірою значення ознаки є відповідна (ідентифікувальна, диференціювальна, 
індивідуалізувальна тощо) значимість, яка є підставою для класифікації ознак, їх поділу на суттєві 
та несуттєві.  

Експерт визначає ціну ознаки шляхом оцінки значущості та інформативності ознаки 
(сукупності ознак); робить висновок про значення ознаки (сукупності ознак), який обґрунтовує за 
допомогою спеціальних знань, у т.ч. статистичних даних або власного досвіду. 

Одним з етапів експертизи є визначення відмінності – визначення шляхом порівняння 
відношення несумісності, нерівності між мінімум двома об’єктами (сукупністю їх ознак), 
різночасним станом, родами або групами об’єктів, обумовлених тим, що один із них має ознаки 
(сукупність ознак), які відсутні в іншого. Визначення наявності відмінності є позитивним 
результатом процесу диференціації або негативним результатом ідентифікації. Відмінність 
констатується у формі висновку про належність до різних сукупностей або висновку про 
відсутність тотожності одиничного об’єкта.  

Оцінка відмінності (збіжності) ознаки – процес визначення значення та міри значення 
відмінності (збіжності) ознаки (сукупності ознак), який завершується висновком про наявність та 
достатність підстав для висновків про індивідуальність, тотожність або відмінність об’єктів, що 
досліджуються. 

Одним із методів дослідження може бути експертний експеримент (це один із загальних 
методів експертизи), який виконується в ході дослідження з метою виявлення механізму взаємодії 
об’єктів експертного дослідження та (або) механізму слідоутворення, а також одержання 
експериментальних зразків для порівняльного дослідження. Він полягає в дослідженні певних 
процесів, які точно визначені та максимально наближені до умов, що існували в момент події, що 
досліджується. Умови експерименту детально відображаються в дослідницькій частині висновків 
експерта.  
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Аналіз – метод дослідження, що полягає в уявному або практичному поділі цілого на 
складові частини; протилежне – синтез; уточнення логічної форми (будови, структури), 
міркування засобами формальної логіки. В умовах експертизи аналіз слід починати з тих методів, 
які зберігають у незмінному стані речові докази. 

Висновок – судження, що одержане шляхом логічного мислення за даними дослідження 
(обстеження) та аргументоване знаннями.  

 
Висновки експерта класифікуються:  

• за визначеністю – категоричні або вірогідні (приблизні, проблематичні); 
• за відношенням до досліджуваного та встановленого факту – стверджувальні (позитивні) 

або заперечливі судження;  
• за характером відношення між наслідком та його підставою – умовні та безумовні 

судження;  
• за вибором одного з двох (або кількох), які є взаємовиключними – альтернативні 

(багатоваріантні), розподільні висновки;  
• за об’ємом поширеності виявлених експертом фактів – висновок про поодинокі факти та 

висновок про численність фактів;  
• за модальністю фактів, виявлених експертом – висновок про можливість існування факту 

або висновок про необхідність явища. 
 
Висновок судово-медичного експерта – це діагноз, а на підставі його – відповіді на питання 

слідчих органів. 
Під час експертного дослідження може з’являтися експертна гіпотеза – одне з можливих, що 

узгоджується з відомими фактами, припустиме (проблематичне) судження експерта про факт, 
яким цікавиться слідчий (суд), тобто попередній, той, що підлягає перевірці, висновок експерта й 
враховується під час планування розслідування. 

Експерт має право на експертну ініціативу, яка полягає в наступному: 1) передбачене 
законом право експерта зазначати в своєму висновку виявлені факти, відносно яких йому не були 
задані відповідні питання; 2) реалізація експертом права на виконання додаткових досліджень з 
метою встановлення нових фактів; 3) виявлення нових, не зазначених у відповідному питанні, 
аспектів, що встановлені під час дослідження фактів. 

Результат експертного дослідження оформляється письмовим документом, який передбачено 
процесуальним законодавством – висновком експерта (актом експертизи), в якому відображено 
підстави та умови виконання експертизи, питання та об’єкти експертизи, процес експертного 
дослідження та виявлені експертом фактичні дані; висновок експерта є джерелом доказу. До 
висновків експерта (акту експертизи) додаються ілюстрації (фотографії, профілограми, 
спектрограми, хроматограми, схеми тощо), які наглядно віддзеркалюють і фіксують хід та 
результати експертного дослідження, і з процесуальної точки зору є складовою частиною 
висновків експерта, що доповнює текст. 

 
 

6. Організаційні засади судово-медичної експертизи 
 

Судова медична експертиза України являє собою систему закладів, до складу яких належить 
Головне бюро судово-медичної експертизи України, обласні бюро судово-медичної експертизи, 
що мають у своєму складі міські, міжрайонні та районні відділення судово-медичної експертизи. З 
адміністративно-господарських питань бюро підпорядковані Міністерству охорони здоров'я 
України та відповідним обласним управлінням охорони здоров'я.  

Бюро судово-медичної експертизи – спеціальний медичний заклад, завданням якого є 
виконання судово-медичної експертизи, надання консультативної допомоги органам дізнання, 
слідства та суду з питань судово-медичної експертизи, апробація та впровадження в експертну 
практику наукових досягнень у галузі судової медицини, розробка пропозицій, що спрямовані на 
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поліпшення якості лікувально-профілактичної допомоги населенню та експертну профілактику. 
На нього покладається обов'язок: виконання експертизи та опосвідчення потерпілих, 
обвинувачуваних та інших осіб; виконання експертизи речових доказів за матеріалами 
кримінальних та цивільних справ; забезпечення участі судово-медичних експертів як спеціалістів 
у досудових та інших слідчих діях; своєчасно інформувати органи охорони здоров'я стосовно всіх 
випадків гострозаразних захворювань, виявлених грубих недоліків діагностики та лікування й 
виконання клініко-анатомічних конференцій із приводу таких випадків; впровадження в судово-
медичну практику нових методів дослідження; аналіз та узагальнення судово-медичних матеріалів 
про раптову смерть, транспортну, виробничу та побутову травми, отруєння та інші випадки смерті 
з метою опрацювання профілактичних заходів тощо. Бюро судово-медичної експертизи очолює 
начальник, воно має такі підрозділи: відділ судово-медичної експертизи трупів (морг); відділ 
судово-медичної експертизи потерпілих, обвинувачуваних та інших осіб (амбулаторія); відділ 
судово-медичної експертизи речових доказів (лабораторія) та інші. Діяльність бюро судово-
медичної експертизи регламентується відповідним наказом та правилами, що затверджені МОЗ 
України. 

Судова медична експертиза – клас експертиз, методичною основою яких є судова 
медицина. В якості родових виступають, власне, судово-медичні експертизи, в т.ч. судово-
токсикологічні, судово-психіатричні, а також ті, що межують із ними – судово-психологічні, 
судово-сексологічні та судово-патопсихологічні. 

Судову медичну експертизу призначають судово-слідчі органи у випадках, коли для 
вирішення питань, що виникають під час виконання дізнання, досудового слідства або під час 
судового розгляду, необхідні спеціальні знання з медицини. Основна мета судової медичної 
експертизи – допомагати органам правосуддя встановити фактичні дані, що свідчать про наявність 
або відсутність обставин, які належать до предмету доказу за справою.  

Залежно від об'єкта існують такі види судової медичної експертизи: 
• дослідження трупів у випадках насильницької смерті з метою визначення причин смерті, 

характеру тілесних ушкоджень та механізму їх заподіяння, часу настання смерті, а також 
вирішення інших питань, що поставлені органами слідства та суду; дослідження трупів у випадку 
смерті, коли є підозра на насильство або інші обставини, що зумовлюють виконання експертизи; 

• обстеження живих осіб (потерпілих, обвинувачуваних тощо) з метою визначення характеру 
та тяжкості тілесних ушкоджень, віку, статі, у разі статевих злочинів та вирішення інших питань, 
що цікавлять органи слідства та суду; 

• дослідження речових доказів (крові, волосся, сперми, біологічних тканин, інших виділень 
організму) шляхом судово-медичного, судово-біологічного, судово-імунологічного, судово-
хімічного (судово-токсикологічного) аналізів для вирішення ідентифікаційних питань – 
визначення особи, якій належать певні речові докази; 

• експертиза за матеріалами справи в разі злочину проти життя, здоров'я та гідності особи, 
зокрема, за справами, де до кримінальної відповідальності притягаються медичні працівники за 
професійні правопорушення (тобто з метою визначення професійно-медичного рівня діагностики, 
хірургічних операцій, спеціальної компетентності медичних працівників); 

• комплексні медико-криміналістичні експертизи (наприклад, ототожнення особи за черепом, 
знівеченим обличчям, слідами зубів, у разі визначення механізму зіткнення тіла людини з 
автотранспортом тощо). 

Судово-медична експертиза, окрім іншого, надає допомогу органам охорони здоров'я в 
підвищенні якості лікувально-профілактичної допомоги населенню, діагностиці інфекційних та 
онкологічних захворювань тощо.  

Методика судово-медичної експертизи – система методів, що використовуються з метою 
дослідження об’єктів експертизи для встановлення фактів, які належать до предмету певного роду, 
виду та підвиду судової експертизи. 

Методи судово-медичної експертизи – система логічних та (або) інструментальних операцій 
(способів, засобів) для одержання даних із метою вирішення питання, що поставлено перед 
експертом; вони завжди цілеспрямовані та співвідносяться до задач та об’єкта дослідження. 
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Широко використовуються інструментальні методи дослідження, що виконуються за допомогою 
науково-технічних засобів (приладів, інструментів тощо). У судовій експертизі використовуються 
фотографічні, мікроскопічні, спектральні, хроматографічні, рентгеноскопічні, фізико-технічні, 
кібернетичні та інші методи дослідження.  

Виконання судово-медичної експертизи регламентується законами про судову експертизу, 
охорону здоров'я, кримінально-процесуальним, цивільним та цивільно-процесуальним кодексами, 
іншими нормативними актами відповідних органів. Судово-медична експертиза виконується за 
постановою особи, що веде дізнання, слідчого, прокурора або за визначенням суду. За 
мотивованим письмовим дорученням органів слідства або суду може виконуватися судово-
медичне дослідження та огляд осіб із метою виявлення ознак, які можуть бути основою для 
порушення кримінальної справи.  

Судово-медична експертиза виконується в переважній більшості випадків судово-медичним 
експертом – посадова експертиза, або лікарем, який у цьому випадку йменується лікарем-
експертом.  

Судово-медичний експерт – лікар, який здобув післядипломну освіту в галузі судової 
медицини, що виконує функції експерта у відповідності до посади, яку обіймає в установі судово-
медичної експертизи, і виконує судово-медичну експертизу згідно з чинним законодавством.  

Особа, що призначила виконання експертизи, ставить перед експертом відповідні питання, на 
які останній відповідає у своєму висновку. Висновок експерта не є обов'язковим для особи, яка 
веде дізнання (слідчого, прокурора, суду), але незгода її з висновками, повинна бути 
умотивованою. Вмотивування ж вимагає достеменного знання можливостей експерта 
(експертизи), ступеня вірогідності одержаних результатів, межі ймовірності одержаного 
результату тощо, а також способів (шляхів) використання висновку експерта. 

Слід мати на увазі, що судовий експерт, у т.ч. і судово-медичний експерт, не повинен 
вирішувати юридичні питання (наприклад, про причини злочину, умисел та мотиви скоєння 
злочину, юридичну кваліфікацію злочинну тощо).  

Загальна схема виконання якої завгодно експертизи така: 
• ознайомлення з постановою слідчого або рішення суду про призначення експертизи; 
• з'ясування обставин події, причини призначення експертизи та питань, що належить 

вирішити шляхом експертного дослідження; 
• оцінка достатності та якості матеріалу, що представлений для експертизи та можливості 

відповісти на поставлені питання; у разі необхідності звернутися із клопотанням про необхідність 
додаткових об'єктів для дослідження; 

• складання плану виконання експертизи у вигляді оптимальної послідовності вирішення 
експертних задач та раціонального застосування необхідного комплексу досліджень; 

• власне виконання дослідження; 
• аналіз та синтез результатів усіх виконаних досліджень; 
• складання висновків експерта. 
Участь лікаря-спеціаліста галузі судової медицини чи іншої галузі в слідчих діях 

регламентована процесуальним кодексом та полягає в участі його в огляді трупа на місці події, 
огляді місця події з метою виявлення та вилучення речових доказів біологічного походження та 
речових доказів, що мають значення для з'ясування причини смерті (залишків лікарських засобів, 
їжі чи напоїв, що могли спричинити отруєння, медичних документів померлої особи тощо). Але 
лікар-спеціаліст допомагає слідчому виконати лише ту частину огляду, яка потребує його фахових 
знань. Лікар може приймати участь (допомагати слідчому) у обшуку та вилученні у випадку, коли 
необхідна допомога лікаря для виявлення трупа або його частин, знаряддя злочину, одягу зі 
слідами крові чи іншими слідами біологічного походження, медикаментів, отруйних речовин, що 
спричинили отруєння, медичних документів тощо. 

Слідчий вилучає речові докази зі слідами біологічного походження обов'язково за участю 
лікаря-спеціаліста. Допомога лікаря необхідна в разі необхідності одержання зразків крові, 
сперми, волосся, піднігтьового вмісту, відбитків зубів тощо. Лікар зобов'язаний дати слідчому 
відповідні пояснення, поради та надати технічну допомогу для збереження зразків, що будуть 
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використані для виконання експертного дослідження. Про вилучення відповідних зразків слідчий 
складає протокол, а зразки маркіруються та додають до протоколу.  

Відповідно до норм КПК за участю судово-медичного експерта чи лікаря-експерта 
виконується відтворення (слідчий експеримент) – слідчі або судові дії, що передбачають 
інсценування обставин події з метою з'ясування певних фактів, у т.ч. можливості заподіяння за 
певних обставин, причин та механізму утворення ушкоджень. Під час виконання слідчого 
експерименту не повинно бути приниження людської гідності учасників експерименту та не 
повинні створюватися небезпечні для життя умови.  

Судово-медичний експерт може приймати участь у допиті – процесуальній дії, що 
виконується слідчим або судом, під час якої з'ясовуються питання, що мають відношення до 
призначеної слідчим судово-медичної експертизи. За дозволом слідчого судово-медичний експерт 
може задавати відповідні питання, що стосуються призначеної експертизи. Слідчий та суд мають 
право на допит експерта, під час якого експерт дає пояснення відносно своїх висновків, не 
виконуючи додаткової експертизи, при цьому складається відповідний протокол. 

За клопотанням сторони кримінального провадження, потерпілого або за власною 
ініціативою суд має право викликати експерта для допиту для роз’яснення висновку. На судове 
засідання експерт викликається повісткою. Перед допитом експерта головуючий встановлює його 
особу та приводить до присяги.  

Експертиза в судовому засіданні виконується шляхом дослідження експертом матеріалів 
справи та участі в дослідженні обставин, що стосуються предмету експертизи, з метою 
встановлення нових, уточнення, перевірки та співставлення фактів із тими, що були одержані 
шляхом виконання експертизи під час дізнання та досудового слідства. В окремих випадках у 
судовому засіданні експерт виконує опосвідчення та дослідження інших об'єктів.  

Експерта, який проводив експертизу за зверненням сторони обвинувачення, першою допитує 
сторона обвинувачення, а експерта, який проводив експертизу за зверненням сторони захисту, - 
сторона захисту. Після цього експерту можуть бути поставлені запитання потерпілим, цивільним 
позивачем, цивільним відповідачем, їх представниками та законними представниками, а також 
головуючим та суддями. 

Експерту можуть бути поставлені запитання щодо наявності в експерта спеціальних знань та 
кваліфікації з досліджуваних питань (освіти, стажу роботи, наукового ступеня тощо), дотичних до 
предмета його експертизи; використаних методик та теоретичних розробок; достатності 
відомостей, на підставі яких готувався висновок; наукового обґрунтування та методів, за 
допомогою яких експерт дійшов висновку; застосовності та правильності застосування принципів 
та методів до фактів кримінального провадження; інші запитання, що стосуються достовірності 
висновку. 

Суд має право призначити одночасний допит двох чи більше експертів для з’ясування причин 
розбіжності в їхніх висновках, що стосуються одного і того самого предмета чи питання 
дослідження. 

Експерт у суді має право: 
• ознайомитися з матеріалами справи; 
• задавати питання підсудному, потерпілому, свідкам; 
• вимагати, щоб питання йому задавалися в письмовій формі; 
• зробити висновки за обставинами справи відносно тих питань, які йому не задавалися, якщо 

він є компетентним та вважає це за необхідне; 
• залишатися в залі судового засідання до закінчення процесу. 
Експерт у суді зобов'язаний: 
• зробити висновки за питаннями, що задали учасники судового процесу; 
• скласти письмовий висновок на питання, що задавалися йому в письмовій формі та 

оголосити їх на судовому засіданні; 
• усно відповісти на додаткові запитання учасників процесу, що задаються з метою пояснення 

його висновків. 
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7. Судово-медичний діагноз  
 

Причинність (син. казуальність) – філософська категорія для позначення моменту 
універсальної взаємодії предметів та явищ матеріального світу; полягає в утворенні або 
породженні одними предметами та явищами (причинами) інших (наслідків). Судово-медична 
експертиза, зокрема, спрямована на визначення характеру причинно-наслідкових зв'язків 
(діагнозу) та є важливою складовою слідства. 

Причина – явище або процес (носій причини), внаслідок дії якого певний об'єкт або процес 
(носій наслідку) набуває або втрачає певні якості, тобто змінює свій стан. Наприклад, причиною 
смерті може бути травма, захворювання, вада розвитку тощо. 

Визначення причини – це: 1) один із видів неідентифікаційного дослідження та можливого 
завдання експертизи за конкретною кримінальною (цивільною) справою; 2) процес та результат 
дослідження відомих наслідків певної причини та їх (а також умов, що збереглися) співставлення 
зі знанням про причинно-наслідкові зв’язки явищ.  

Діагностика – розділ медицини, що вивчає зміст, методи та послідовність етапів процесу 
розпізнавання хвороб, особливих фізіологічних та патологічних станів, ушкоджень, оцінки 
ступеня тяжкості тілесних ушкоджень і визначення втрати працездатності. Діагностичний процес 
складається з різних абстрактно-логічних операцій, через які шляхом індивідуального умовиводу 
будується за окремими ознаками (симптомами) діагноз. 

Діагноз – медичний висновок про патологічний стан, здоров'я оглянутої особи, про наявність 
захворювання (травми) або про причину смерті, що виражено в термінах, передбачених 
класифікаціями та номенклатурою хвороб. Змістом діагнозу можуть бути також особливі 
фізіологічні стани організму, напр., вагітність, клімакс тощо, а також висновки про епідемічний 
стан. 

Судово-медичний діагноз – спеціальний висновок про сутність ушкодження (захворювання), 
стан обстеженої особи або про причину смерті, складений за наслідками судово-медичної 
експертизи для вирішення спеціальних питань (у т.ч. причинності), що виникають у судово-
слідчій практиці. Судово-медичний діагноз оформляється судово-медичним експертом або 
лікарем іншої спеціальності, якому доручено виконання судово-медичний експертизи, у термінах 
та формулюваннях, що вживаються в судовій медицині. Діагноз відображає, крім основного 
ушкодження (захворювання) та патогенетично пов'язаних із ними ускладнень, ще й походження 
виявлених хворобливих змін. 

Судово-медичний діагноз за даними дослідження трупа має таку структуру: 1) основне 
ушкодження (захворювання), яке стало причиною смерті, – нозологічна одиниця, занесена до 
Міжнародної класифікації хвороб; 2) основні та додаткові ускладнення, зумовлені основним 
ушкодженням (захворюванням); 3) інші ушкодження або захворювання, не пов'язані з основним 
ушкодженням (захворюванням), або фізіологічний чи патологічний стан. 

Причина смерті – хвороби, патологічні процеси та травми, що призвели до смерті або 
сприяли її настанню, а також обставини нещасного випадку або акту насильства, що спричинили 
таку травму.  

Основна причина смерті (син.: первинна, головна або початкова причина смерті) – аналог 
основного захворювання або патологічного процесу (травма, отруєння), що міститься в 
Міжнародній класифікації хвороб (МКХ). Основна причина смерті шифрується за МКХ у 
лікарському свідоцтві про смерть. 

Безпосередня причина смерті найчастіше це головне ускладнення основного захворювання 
(напр., гнійний перитоніт внаслідок апендициту; гостра анемія на фоні кровотечі з вогнестрільної 
рани лівого стегна), а іноді саме основне захворювання, травма, отруєння тощо (напр., ботулізм; 
відчленування голови від тулуба внаслідок залізничної травми). 

 
8. Судово-медична документація 

 
Судово-медична документація – документи, обов'язкові для всіх видів експертизи: 

амбулаторних та стаціонарних опосвідчень, дослідження трупів та речових доказів, висновків за 
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медичними документами, а також за матеріалами слідчих та судових справ. Документи, які 
складає судово-медичний експерт у період дізнання або досудового розслідування, мають 
відповідати вимогам процесуального законодавства: під час протоколювання експертних даних 
необхідно зафіксувати все, що було знайдено під час огляду та опосвідчення в тій послідовності, у 
якій було виконано огляд, та в тому вигляді, у якому воно перебувало на момент огляду або 
опосвідчення. Висновок (акт) має, як правило, три частини: вступ, опис дослідження, та висновки 
експерта, форма яких регламентується процесуальним та іншим відповідним законодавством. 

Експертам заборонено підміняти судово-медичні протоколи, висновки та акти різними 
довідками та витягами, а також змінювати затверджену форму опису, бо це викликає певні 
труднощі в слідчих та судових органів під час оцінки організації, методики виконання та 
обґрунтованості результатів експертизи. 

Акт судово-медичного дослідження (експертизи) трупа – офіційний документ, що має три 
розділи. 

Вступ: зазначається час (рік, місяць, число, година дослідження трупа), підстава для 
виконання дослідження (лист), хто робить розтин, кого, де (місце та приміщення), у присутності 
кого; дані про обставини, що є підставою для судово-медичного розтину. 

Основна частина: А. Зовнішнє дослідження. 1. Одяг: назва, вигляд, послідовність, характер 
пошкоджень, сліди боротьби, крові. 2. Анатомо-біологічні показники: стать, вік (на вигляд), зріст 
(у см), статура (слабка, середня, міцна; правильна або неправильна), угодованість (знижена, 
задовільна, добра), стан шкіри, підшкірної клітковини, м'язів, скелета. 3. Трупні явища: трупне 
задубіння, трупні плями, плями від висихання, ознаки гниття тощо. 4. Окремі частини тіла: голова, 
шия, груди й живіт, статеві органи та задній прохід, спина й кінцівки, їх будова, особливості та 
патологічні зміни. 5. Ушкодження описують останніми, починаючи з голови, із зазначенням 
місцезнаходження саден, синців та ран, їхньої форми, розмірів та особливостей. У випадку 
насильницької смерті жінок береться мазок із піхви. У кінці тексту експерт зазначає: "Інших 
ушкоджень не виявлено". 

Б. Внутрішнє дослідження. Завжди розтинають три порожнини – черепа, грудей та живота, у 
разі необхідності – і спинномозковий канал. Експерт описує лише те, що бачить, не роблячи 
висновків у вигляді діагнозу. Після опису виявлених ушкоджень у разі смерті від травми, експерт 
зазначає: "Інших ушкоджень під час внутрішнього дослідження не виявлено". Якщо смерть не 
насильницька й ушкоджень немає, робиться запис: "Ушкоджень під час внутрішнього 
дослідження не виявлено". Якщо із трупа беруть які-небудь частини або цілі органи для 
лабораторного дослідження, або для музею, це має бути зазначено в акті. Далі експерт наводить 
дані додаткових (лабораторних та інших) методів дослідження і формулює суд.-мед. діагноз. 

Висновок: відповідь на запитання слідства (питання експертові) про причину смерті у вигляді 
судово-медичного діагнозу із зазначенням безпосередньої причини смерті, генезису смерті. Якщо 
смерть сталася від яких-небудь ушкоджень, то необхідно вказати якою зброєю або предметом, у 
який спосіб їх заподіяно, з якого напрямку, чи вживав покійний перед смертю, або незадовго до 
неї алкоголь чи наркотики, та відповісти на всі інші запитання слідства, виходячи з одержаних під 
час розтину даних та даних гістологічного, хімічного й інших досліджень. Про незвичайний 
перебіг процесу через ускладнення зазначається у висновках експерта. 

Акт судово-медичного опосвідчення – офіційний документ, у якому засвідчується стан 
здоров’я, характер тілесного ушкодження живої людини, визначається характер предмета яким 
заподіяно ушкодження, час заподіяння ушкодження та ступінь тяжкості тілесного ушкодження. 
Акт має три частини. 

Вступ, у якому зазначається дата, прізвище експерта, лист, на підставі якого виконується 
експертиза, місце її виконання, прізвище, ім'я та по батькові обстежуваного, його адреса та 
завдання експертизи. Якщо під час виконання експертизи був присутній слідчий, то про це 
зазначається в акті. 

Основний розділ містить: 1) загальні дані про обстежуваного, тобто стать, вік, сімейний стан 
та місце роботи; 2) короткі дані про подію або обставини, що зумовили виконання експертизи; 3) 
медичний розділ дослідження: а) короткий виклад скарг обстежуваного; б) загальні дані 
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об'єктивного дослідження; в) повний та точний опис того, що призвело до експертизи або стало її 
причиною; г) дані додаткових методів дослідження; д) судово-медичний діагноз. 

Висновок, у якому експерт відповідає на зазначені в листі питання експертові. 
Акт судово-медичного дослідження (експертизи) речових доказів – офіційний документ, 

що складається із трьох розділів. 
Вступ, у якому зазначається коли, ким, де, згідно з яким листом та в якій справі виконується 

дослідження, яких об'єктів та з якою метою. 
Основна частина: а) короткий виклад обставин справи; б) опис, надісланих на дослідження 

об'єктів із зазначенням характеру упаковки, наявності печаток; в) опис ходу дослідження та 
одержані дані. 

Висновок: на підставі одержаних даних дається відповідь на поставлені запитання. Якщо 
дослідження додатково виявляє що-небудь важливе, це також заноситься до висновку. 

Акт (повідомлення) про неможливість зробити висновок – письмовий документ, що 
укладає експерт у випадку, коли всі поставлені перед ним питання (питання експертові) виходять 
за межі його компетенції, або в разі неможливості вирішення жодного з питань через 
непридатність (недостатність) матеріалу, що надано для дослідження, або через відсутність 
методик вирішення питання. 

Ілюстрації – фотографії, профілограми, спектрограми, хроматограми, схеми тощо, що 
додаються до висновків експерта (акту експертизи) і наглядно відображають та фіксують хід і 
результати експертного дослідження. Із процесуальної точки зору ілюстрація є складовою 
частиною висновків експерта, що доповнює текст.  

Судова фотографія – різновид наукової фотографії, що використовується під час досудового 
слідства, під час виконання криміналістичних та судово-медичних експертиз. Існують такі 
різновиди судової фотографії: 

Фотографія сигналітична – фотографується обличчя невідомої померлої особи (фас та обидва 
профілі). За необхідності виконують реставрацію трупа.  

Фотографія дослідницька – репродукційна, масштабна, метрична, стереоскопічна, 
мікрофотографія (з освітленням знизу, зверху, збоку; у поляризованому світлі; фазово-контрастна 
та люмінесцентна), кольоророзподільна, у інфрачервоних та ультрафіолетових променях, 
контрастна. 

Фотографія відображальна – використовується для об'єктивної фіксації загального виду, 
характеру та розмірів об'єктів та слідів на них, що підлягають експертизі. 

"Фотографічна модель" – спосіб одержання об'ємного зображення об'єкта для дослідження 
шляхом стереофотографії, що особливо важливо, коли об'єкт не може бути збережений. 

Мікрофотографія – фотографічний знімок, зроблений із використанням мікроскопа для 
значного збільшення об'єктів, що їх досліджують. 

Електронограма – фотографічний знімок, зроблений із використанням електронного 
мікроскопа для значного збільшення ультраструктури клітин, тканин та інших об'єктів. 

Топотравмографія – розділ судової медицини, що розробляє методи вимірювання, опису 
відносно анатомічних структур і зображення на схемах ушкоджень на тілі та в органах. 
Топотравмографія – один із важливих розділів судово-медичної експертизи, за даними якого 
органи слідства та суду можуть із певною точністю уявити або, у разі потреби, відтворити події, 
що пов'язані з ушкодженням організму. Схематичне зображення локалізації на тілі людини 
ушкоджень (топографія ушкоджень), що виявлені під час експертизи трупа чи опосвідчення живої 
особи є важливим доповнення до акту експертизи (висновків експерта). На заздалегідь 
заготовлених контурних схемах тулуба, голови, кінцівок, скелета, черепа тощо експерт умовними 
позначками (чи різним кольором) позначає виявлені ним ушкодження (садно, крововилив, рана, 
перелом тощо). Позначення слід виконувати в чіткій відповідності до локалізації та зі збереженням 
пропорційності (масштабу). Складання схем не звільняє від обов'язку експерта описувати всі 
ушкодження в акті.  

Під час опису ушкоджень або певних особливостей тіла людини в акті слід чітко зазначати 
ділянки тіла людини – умовно виділені зони поверхні тіла людини. Ділянки є парні (права та ліва) 
і непарні. Розрізняють лінії тіла: передня серединна, задня серединна, соскова 
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(середньоключична), пахвова, лопаткова; ділянки голови: лобова, тім'яна, потилична, скронева, 
підскронева; ділянки обличчя: носова, ротова, підборідна, очноямкова, підочноямкова, щічна, 
вилична, привушно-жувальна; ділянки шиї: передня, підщелепний трикутник, сонний трикутник, 
груднино-ключичнососкоподібна, мала надключична ямка, бічна, лопатковоключичний трикутник 
(велика надключична ямка), пахвова, пахвова ямка; ділянки живота: підреберна права та ліва, 
надчеревна, бічна права та ліва, пупкова, пахвинна права та ліва, лобкова; ділянки спини: 
хребтова, крижова, лопаткова, підлопаткова, поперекова; промежинна ділянка: вихідникова, 
сечостатева; ділянки верхньої кінцівки: дельтоподібна, передня плеча, задня плеча, передня 
ліктьова, передня передпліччя, задня передпліччя, тил кисті, долоня кисті; ділянки нижньої 
кінцівки: сіднична, передня стегна, стегновий трикутник, задня стегна, передня колінна, задня 
колінна, підколінна ямка, передня гомілки, задня гомілки, п'яткова, тил стопи, підошва стопи. 

Лікарське свідоцтво про смерть – юридичний документ, що його видає лише лікар (у т.ч. 
судово-медичний експерт, який визначив причину смерті). Є підставою для видачі рідним 
померлого відділом РАГСу свідоцтва про смерть, а також підставою для вирішення інших 
юридичних питань. Записи робляться лікарем за паспортом померлого, а висновки про хворобу та 
причину смерті ґрунтуються на даних дослідження трупа (огляд, розтин, аналізи тощо). Лікарське 
свідоцтво про смерть може бути: остаточним – видається, коли судово-медичний експерт (лікар) 
вважає, що ним на момент видачі свідоцтва визначена причина смерті; попереднім – видається, 
коли судово-медичний експерт (лікар) вважає, що ним на момент видачі свідоцтва не визначення 
причина смерті й він у свідоцтві зазначає ту причину смерті, яку він уважає за ймовірну; на заміну 
попереднього – видається, коли судово-медичний експерт (лікар) з урахуванням додаткових 
методів дослідження (гістологічного, токсикологічного, медико-криміналістичного, 
бактеріологічного тощо) з'ясував причину смерті. У лікарському свідоцтві про смерть причина 
смерті записується в такій послідовності: 

І. а) безпосередня причина смерті – патологічний процес, що несумісний із життям 
(наприклад, набряк головного мозку, набряк легень, гостре загальне недокрів’я тощо); 

б) ускладнення основного захворювання, що призвело до розвитку патологічного процесу 
несумісного з життям (наприклад, загальне венозне повнокров'я, гостра кровотеча з рани, 
паренхіматозна жирова дистрофія печінки, некронефроз тощо); 

в) причина смерті – нозологічна одиниця, що міститься в МКХ (захворювання, травма, 
патологічний стан). 

ІІ. Супутні захворювання, що виявлені під час виконання експертизи, у т.ч. й ті, що зазначені 
в медичних документах, що пред'явлені як речовий доказ.  
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Тема 2. Вступ до судово-медичної травматології.  
СМЕ ушкоджень внаслідок дії тупих предметів. 

 
План лекції: 

 
1. Травма та травматизм  
2. Черепно-мозкова травма 
3. Патологія внутрішніх органів, що виникає внаслідок травми 
4. Зажиттєвість ушкодження 
5. Давність заподіяння ушкодження  
6. Послідовність заподіяння ушкоджень 
7. Травма тупим твердим предметом  
8. Тривале та позиційне здавлювання тіла  
9. Ушкодження частинами тіла людини 

 
1. Травма та травматизм 

 
Ушкодженням або травмою називається порушення анатомічної цілісності тканин, або 

органів із розладом або втратою їхніх функцій, зумовлене дією різних чинників навколишнього 
середовища (механічних, термічних, хімічних, променевих тощо).  

Дія на людину різних чинників навколишнього середовища, що порушують фізіологічні 
функції або анатомічну цілісність тканин та органів, призводить до розладу здоров'я, або до 
смерті. До таких чинників належать: механічна травма, вплив критичних температур, електрики, 
хімічних речовин, атмосферного тиску, іонізуючого випромінювання тощо. Ушкодження, 
заподіяні шляхом насильства, є предметом слідства та об'єктом судово-медичної експертизи. 
Поняття “травма” містить у собі й етіологічний зміст: транспортна, автомобільна, спортивна, 
мотоциклетна, рейкова, воднотранспортна, сільськогосподарська, тракторна, парашутна, авіаційна, 
промислова, в т.ч. шахтна, травми.  

У судово-медичному відношенні ушкодження є об'єктом судово-медичної експертизи, яка 
виконується за рішенням органів правопорядку. Виділяють ушкодження, що утворилися внаслідок 
дії кінетичної енергії якого-небудь тіла, термічних та хімічних чинників, променевої енергії 
(променеве ушкодження), атмосферної та технічної електрики, зміни барометричного тиску 
(баротравма). Найчастіше виконується експертиза механічної травми, до якої належать: садно, 
крововилив (синець), рана, вивих, перелом, контузія, струс, розрив, відриви внутрішніх органів та 
розминання, розтрощування, розділення (розчленування, відділення) частин тіла, струс тіла.  

Кожен вид ушкодження, пов'язаний із конкретним видом знаряддя травми, зброї чи 
ушкоджувального чинника, які мають певний механізм дії. Сліди, що виникають на шкірі 
внаслідок дії зовнішніх чинників (садна, синці, рани тощо) – знаки насильства. Під час експертної 
оцінки знаків насильства слід мати на увазі можливість їх штучного походження з метою 
симуляції нападу, пограбування тощо. Політравмою називають травму з одночасним 
ушкодженням кількох анатомічних ділянок у одного потерпілого; численні або сполучені 
(комбіновані) травми.  

Не слід плутати поняття травма та травматизм.  
Травматизм – травматичні ушкодження, що більш чи менш систематично трапляються серед 

певних груп населення, які перебувають в однакових обставинах. Розрізняють: виробничий 
травматизм – промисловий, сільськогосподарський; невиробничий травматизм – транспортний, 
пішохідного руху, побутовий, спортивний; військовий травматизм – бойовий, не бойовий. 

Слід також мати на увазі, що ушкодження тіла можливе й після смерті, т.зв. ушкодження 
трупа, про що мова йтиме нижче. 
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Засоби механічного травмування  
 
Засобами механічного травмування є знаряддя травми, зброя та чинники, що ушкоджують 

(барометричний тиск, вибухова хвиля тощо). Наслідком взаємодії тіла людини з контактувальною 
поверхнею – площиною предмета, що контактує з тілом людини, є сліди у вигляді певних 
ушкоджень. Контактувальна поверхня залишає слід на тілі внаслідок дії засобу травмування, 
визначає особливість ушкодження – тобто це травмувальна поверхня. Внаслідок травмування 
виникають ізольовані, чисельні, сполучені та комбіновані ушкодження.  

Знаряддям травми може бути предмет, виготовлений для використання в побуті, на 
виробництві, у техніці (кухонний ніж, молоток, ножиці, лопатка, сокира, праска тощо) та інші 
предмети, якими заподіяно травму. В окремих випадках особливості форми, поверхні (дна), а 
також розміри ушкодження певною мірою відображають деталі травмувальної поверхні, що надає 
можливість експертові зробити припущення щодо форми та розміру травмувальної поверхні 
знаряддя травми. 

Криміналісти виділяють такі засоби скоєння злочину: знаряддя, зброя, джерела підвищеної 
небезпеки, сили та явища природи. 

 
Класифікація засобів скоєння злочину  

(Біленчук П.Д., 1998). 
 

1. Знаряддя скоєння злочину: 
• знаряддя злому; 
• інструмент; 
• прилади; 
• предмети. 

2. Зброя: 
• вогнепальна; 
• холодна. 

3. Джерела підвищеної небезпеки: 
• транспортні засоби; 
• механічні пристрої, станки, машини; 
• фізичні явища (електричний струм, випромінення);  
• сильнодійні отруйні речовини. 

4. Сили і явища природи: 
• вогонь; 
• вода; 
• обвал; 
• буревій. 

 
Усі знаряддя травми (предмети) поділяють на тупі та гострі, залежно від їх властивостей і 

особливостей, механізму та характеру ушкоджень, заподіяних ними. 
Гострі предмети бувають: рубальні (сокира, сікач, сапа, шабля тощо); різальні (ніж, бритва, 

скло тощо); колючі (голка, шило, гвіздок, штик тощо); пильні (різні пилки); свердлильні (свердла). 
Колючі предмети можна окремо розділити на три групи: ті, що не мають ребер на поверхні (голка, 
гвіздок, шило тощо); з ребрами (від 3-х та більше) – терпуг, штик, стамеска тощо; колючі з лезом 
(фінський ніж) або лезами (кинджал). 

За характером контактувальної поверхні тупі предмети бувають: із площинною поверхнею, 
що переважає (плита, широкий бік дошки, поверхня підлоги тощо); з обмеженою площинною 
поверхнею (ударна поверхня молотка, обух сокири, пряжка ременя тощо); зі сферичною 
поверхнею (гантелі, гиря тощо); із циліндричною поверхнею (палка, труба тощо); із тригранним 
кутом (кут столу, дошка, обух сокири, цеглина тощо); з ребром або двогранним кутом (край столу, 
край дошки тощо). Ребро може бути прямолінійним, дугоподібним тощо. 
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Зброя – предмети та засоби, спеціально призначені для нападу або захисту, напр., зброя 
вогнепальна, холодна, газова, несмертельної дії. 

Холодна зброя – предмети, що спеціально виготовлені для заподіяння тілесних ушкоджень 
та призначені для нападу та активного захисту в рукопашному бою. Холодна зброя класифікується 
за призначенням, виготовленням та конструкцією. За призначенням холодна зброя буває: бойова 
(військова), цивільна та мисливська. Бойова зброя призначена для заподіяння ушкоджень людині в 
рукопашному бою (штик, клинок, рапіра, шабля тощо); цивільна – для нападу та самозахисту 
(фінський ніж, кавказькі кинджали тощо); мисливська – для розчинення туш звірів. За способом та 
місцем виготовлення холодна зброя буває заводська, кустарна, саморобна; за конструкцією – 
клинкова, ударно-роздроблювальна та комбінована. 

Клинкова зброя класифікується за довжиною клинка: короткоклинкова – кортик, стилет, 
тесак, мисливські, фінські та національні ножі; довгоклинкова – шабля, шпага, рапіра, ятаган, меч, 
палаш. Ударно-роздроблювальна холодна зброя – булава, кастет, кістені, надолонники, нунчаки, 
кистопери тощо. Комбінована холодна зброя є сполученням клинкової з ударно-
роздроблювальною або вогнепальною зброєю, напр., кинджал-кастет, кастет-ніж, саї. 

За механізмом заподіяння ушкоджень холодну зброю поділяють на ударно-роздроблювальну, 
колючу та рубально-різальну. Якщо предмет не має виразних ознак холодної зброї, призначають 
криміналістичну експертизу для вирішення питання про те, чи є даний об'єкт холодною зброєю. 

 
 Біомеханіка травми 

 
Відомо, що біомеханіка це розділ біофізики, що вивчає механічні властивості живих тканин, 

органів та організму в цілому, а також фізичні явища, які виникають у них у процесі 
життєдіяльності та переміщення тіла в просторі.  

Біомеханіка травми – розділ біомеханіки, що досліджує механізми та закономірності в 
утворенні ушкодження внаслідок дії на організм механічних чинників. Знання цих механізмів 
дозволяє експертові за морфологічними ознаками визначити або припустити вид механічного чи 
іншого впливу на організм.  

Найчастіше ушкодження виникає внаслідок фізичного впливу на організм у вигляді таких 
механічних чинників як удар, тертя, тиск, розріз тощо.  

Удар – сукупність явищ, які виникають під час зіткнення двох твердих тіл, а також під час 
певної взаємодії твердого тіла з рідиною або газом. Проміжок часу, протягом якого триває удар, 
дуже малий (близько 10-4 сек.), а сили, що виникають на поверхні зіткнення тіл (ударні або 
миттєві), є значними. Наслідком удару можуть бути залишкові деформації, руйнування на місці 
удару та інші вияви, зокрема, ушкодження тіла людини: забиття, забита рана, перелом тощо. 

Тертя – один із видів фізичного впливу на організм, який спричиняє ушкодження. За значної 
сили тертя виникають значні садна, скальповані рани, відшарування м'яких тканин від кісток, 
шліф на кістці) тощо. Такі ушкодження часто бувають у випадках, коли транспортні засоби, що 
рухаються, притискають тіло до нерухомих предметів (між кораблем та пристанню, поїздом та 
пероном тощо).  

Тиск – дія фізичної сили на організм, які призводять до здавлювання тіла чи окремих органів, 
роздавлювання, розминання тощо. 

Розріз – роз’єднання тканин внаслідок дії гострого предмета. 
Струс – надмірні за силою та частотою коливальні рухи організму, що виникають у відносно 

короткий проміжок часу, наприклад, під час удару, та викликають ушкодження організму. 
Одним із механізмів травми є деформація – надмірна зміна розмірів та форми органів під дією 

зовнішніх сил (без зміни маси). Головні види деформації: розтяг, стиснення, вигин, кручення, зсув. 
Деформація розтягу полягає в тому, що тканина (орган) подовжується в поздовжньому 

напрямку та звужується в поперечному. Вона виникає в тому випадку, коли дві рівні сили, що 
діють на тіло, направлені в протилежному напрямку. 

Деформація стиснення полягає в тому, що сили прикладені до тіла діють одна проти іншої. 
Деформація зсуву – паралельне зміщення шарів тканини внаслідок дії сил, що прикладені до 

верхнього та нижнього шару в протилежному напрямку. 
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Деформація кручення полягає у відносному повертанні паралельних поміж собою перетинів, 
розміщених паралельно до вісі зразка; виникає в разі, коли діє пара сил із плечем у протилежному 
напрямку. 

Деформація згину виникає, коли вісь зразка є нейтральною, і перпендикулярно до неї з боків 
та посередині діють сили, що один бік зразка стискають, а протилежний – розтягають. 

Складна конфігурація організму (зокрема, кісток) та травмувальних засобів призводять до 
того, що під час травмування одночасно виникають різноманітні види деформації. 

 
Морфологія травми 

 
До механічної травми належать: садно, крововилив (синець), потертість, рана, вивих, перелом, 

контузія, струс (в т.ч. струс головного мозку), розрив, відриви внутрішніх органів та розминання, 
розтрощування, розділення (розчленування, відділення) частин тіла, струс тіла. Морфологічні 
особливості ушкодження дозволяють судово-медичному експертові вирішити різні експертні 
задачі, зокрема визначити вид засобу травмування, механізм дії його на організм тощо. 

Садно – поверхневе порушення цілісності шкіри, яке досягає сосочкового шару дерми, 
утворюється від удару, здавлювання, тертя різними тупими твердими предметами, під час 
скребкових рухів гострих предметів. Більш глибоке ушкодження належить до ран. Садно після 
загоювання не залишає рубця. Гострим кінцем колючих, колючо-різальних та інших предметів 
може бути заподіяне вузьке лінійне садно – подряпина. 

Загоєння садна проходить 4 стадії: початкова – підсихання поверхні, коли садно нижче шкіри, 
що його оточує (протягом 1-ої доби); утворення кірочки (від 12 год. до 3-4 діб); епітелізації 
(репаративної регенерації) з відшаруванням кірочки (від 4-ої до 12-ої доби); стадія сліду – рожевої 
плями, що на 9-15-у добу зникає. Ця приблизна тривалість стадій дозволяє визначити давність 
ушкодження. Садна заподіяні перед смертю, важко відрізнити від посмертних пошкоджень. 

За садном визначають: факт травми та те, що вона заподіяна тупим твердим предметом; 
давність заподіяння травми; варіант та число заподіяних впливів; місце прикладення сили; форму, 
рельєф та розміри травмувальної поверхні тупого твердого предмета; напрямок руху 
травмувальної поверхні або тіла, якщо травмувальний предмет є нерухомим. Дослідження 
методом безпосередньої мікроскопії дозволяє виявити ознаки початку садна – місце де епідерміс 
рівно чи звивисто обірваний та кінець садна – де він вивернутий у бік неушкодженої шкіри або 
піднімається над нею. 

Забиття (син. забите місце) – закрите механічне ушкодження тканин та органів без помітного 
порушення їх анатомічної цілісності. Забиття виникає внаслідок удару якимсь тупим твердим 
предметом, що має значну поверхню та малу кінетичну енергію, або у випадку падіння на тверду 
поверхню. Удар має бути раптовим, швидким та з короткочасною дією травмувальної поверхні. 
Найбільш характерними патологічними змінами в зоні забиття є крововиливи в тканини з 
можливим утворенням гематом, розвитком травматичного некрозу, розтрощенням тканин, 
реактивним запальним набряком. Клінічно забиття характеризується болем, припуханням, 
синяком та порушенням функції. Через значну силу механічного впливу на тканину виникає 
забита ран, характерною особливістю якої є наявність тканинних перемичок на дні рани. 

Забиття головного мозку буде описане нижче у розділі про черепно-мозкову травму. 
Абсолютна більшість ушкоджень живого організму супроводжується макро- чи 

мікроскопічною кровотечею. 
Кровотеча – вихід крові за межі судини внаслідок порушення цілісності або внаслідок 

підвищення проникності її стінки. Кровотеча буває від розривання, розрізання, роз'їдання 
патологічним процесом (пухлиною, гнійним запаленням тощо) стінки судини, а також внаслідок 
підвищення її проникності – діапедезні кровотечі (у разі авітамінозу С, гіпоксії, лейкозу тощо). 
Кровотеча буває зовнішня та внутрішня. Під час внутрішньої кровотечі кров може накопичуватися 
в порожнинах перикарду (гемоперикард), плеври (гемоторакс), черевній порожнині 
(гемоперитонеум). Масивна кровотеча може зумовити розвиток гострої анемії, яка може стати 
безпосередньою причиною смерті. Повільна, але тривала кровотеча може спричинити хронічну 
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анемію. Дрібні кровотечі в життєво важливі органи, наприклад у стовбур головного мозку, можуть 
також бути причиною смерті. 

Крововилив – окремий вид кровотечі, коли кров накопичується в тканинах. Накопичення 
крові буває у вигляді просочування тканини – геморагійна інфільтрація. Площинні крововиливи, 
наприклад, у шкірі, слизових оболонках – синці, а точкові крововиливи – петехії або екхімози. 
Іншим варіантом крововиливу є гематома – накопичення крові в тканині з утворенням порожнини, 
яка містить рідку кров або кров, що зсілася.  

За локалізацією розрізняють гематому підокісну, субсерозну, епідуральну, субдуральну; 
гематому печінки, нирки, внутрішньом’язову тощо.  

Синець (син. синяк) – крововилив у шкірі та прилеглій клітковині, що утворився внаслідок 
перпендикулярної або близької до цього напрямку дії удару тупого твердого предмета. 
Крововилив розвивається через розрив кровоносних судин. Синці мають судово-медичне 
значення, бо є свідченням насильства – дії тупого твердого предмета. Локалізація крововиливу в 
переважній більшості випадків збігається з місцем дії травмувальної сили, але іноді під дією своєї 
маси кров у рихлій клітковині переміщується вниз. Глибокі синці спочатку не видно, бо вони 
з'являються через певний час, іноді у віддаленому місці. Синець іноді за формою нагадує 
контактувальну поверхню травмувального предмета або має неправильну, чи то овальну форму. 
Розміри синця залежать не лише від кількості крові, що вилилась, а й від щільності клітковини. 
Товсті та глибоко розташовані синці – синього кольору (шкіра в зоні синця може бути трохи 
піднята), а тонкі та поверхневі – червоного. Із часом колір синця змінюється внаслідок 
перетворення гемоглобіну: на 3-4-й день – зеленіє (переважає білівердин), на 5-6-й день – жовтіє 
(утворюється білірубін). Деякий час зберігається бура пігментація, а потім синець зникає, бо 
білірубін – розчинна речовина. Синець є головною ознакою зажиттєвості ушкоджень. 

За крововиливом визначають: факт травми та те, що вона заподіяна тупим твердим 
предметом; давність заподіяння травми; варіант та число заподіяних впливів; місце прикладення 
сили; форму, рельєф та розміри травмувальної поверхні тупого твердого предмету. 

Потертість (син. намуляне місце) – гостре запалення шкіри (дерматит), яке виникло 
внаслідок дії механічного чинника, найчастіше тривалого тертя або тривалого тиску взуття, одягу 
тощо. Морфологічно вона має вигляд ділянки гіперемії, пухиря із серозним чи то геморагійним 
умістом, або ерозії, що оточена синювато-рожевим обідком. Потертість може бути “воротами 
інфекції”, що призводить до захворювання на правець.  

Розрив – закрите механічне ушкодження м'яких тканин або органів із порушенням їх 
анатомічної цілісності. Розрив виникає найчастіше внаслідок надмірного розтягу тканини (за межі 
її еластичності). Оскільки шкіра більш еластичніша ніж інші органи та тканини, за цього виду 
травми вона може залишитися неушкодженою; якщо одночасно рветься й шкіра, то утворюється 
рвана рана (мал. 8), краї якої мають неправильну форму, спостерігається відшарування, або 
відривання тканини та значне руйнування тканинних елементів на значній площі. Можливі 
розриви підшкірної клітковини, фасції, м'яза, сухожилля, судини, нерва, порожнистого або 
паренхіматозного органа. Розриви внутрішніх органів від дії тупих твердих предметів під час 
транспортної травми чи падіння зі значної висоти здебільшого не супроводжуються зовнішніми 
розривами. 

Рана (син.: відкрите ушкодження, поранення) – ушкодження тканин та органів з порушенням 
цілісності їх покриву (шкіри, слизової оболонки, капсули), що спричинене механічною дією. За 
походженням розрізняють рани операційні, випадкові та бойові. За механізмом заподіяння, за 
характером предмета, що ранить, та ушкодженням тканин рани бувають: різані, колені, рубані, 
пиляні, внаслідок укусу, рвані, скальповані, від забиття, внаслідок розтрощення, вогнестрільні 
рани тощо.  

Тріщина (шкіри, слизової оболонки) – лінійний надрив тканини, що виникає через надмірне 
натягнення або значну сухість її, втрату еластичності, запальну інфільтрацію; основною 
характерною особливістю її є різний об'єм руйнування тканин. Тріщини шкіри часто утворюються 
під час переїзду колесами автомобіля та інших транспортних засобів, внаслідок ушкодження 
механізмами, що працюють, під час спалення трупа тощо.  
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Під час поранення виникають такі ускладнення, як шок та гостра крововтрата (із розвитком 
гострої анемії), що можуть бути причиною смерті. Поранення шиї може супроводжуватися 
ліквореєю та повітряною емболією; грудної клітки – гемопневмотораксом; живота – 
гемоперитонеумом та розвитком перитоніту. У період поширення інфекції виникають 
ускладнення ранового процесу (гангрена, флегмона, абсцес, сепсис тощо), а у випадку тривалого 
перебігу – травматичне виснаження. 

Судово-медична експертиза ран передбачає ретельне дослідження та опис їх локалізації, 
форми, розмірів, особливостей країв і кінців, сторонніх накладень та вмісту, стану тканин, що 
оточують їх, та інших особливостей, які характеризують ту, чи то іншу специфіку ушкодження. Це 
дає можливість визначити вид зброї, якою нанесене поранення, механізм його утворення, давність 
виникнення, ступінь тяжкості тілесних ушкоджень тощо. Зажиттєвість ушкодження визначають за 
наявністю ознак кровотечі та результатами гістологічного дослідження – наявність крововиливів у 
тканин. 

Судово-медична класифікація ран ґрунтується на особливостях ушкоджувального 
чинника: 
• рани, що заподіяні тупими твердими предметами: від забиття, рвані, укушені, забито-рвані, 

скальповані; 
• рани, що заподіяні гострими предметами: різані, колені, колено-різані, рубані, рубано-колені, 

пиляні, свердлені; 
• рани, що заподіяні вогнепальною зброєю (вогнестрільні рани): кульові, дробові, осколкові, 

рвані (внаслідок вибуху);  
• рани, що виникли внаслідок дії крайніх температур, променевої енергії, електрики, хімічних 

речовин;  
• рани, що виникли внаслідок патологічних процесів (трофічні виразки тощо);  
• операційні рани.  

Здавлювання тіла – один з видів травми, що виникає внаслідок стиснення організму людини 
між рухомими предметами значних розмірів (напр., між буферами залізничних вагонів) або між 
рухомим та нерухомим предметом значних розмірів (напр., між вагоном і платформою). Для 
сильного здавлювання тіла характерними є ушкодження: переломи ребер, хребта, лопаток, 
розриви, відриви й переміщення внутрішніх органів живота та грудної порожнини. Під час 
помірного здавлювання тіла грудей та живота, що не спричиняє тяжких переломів, порушується 
акт дихання та розвивається смерть від асфіксії. Має місце значна кількість дрібних крововиливів, 
екхімози на верхній частині грудей, на шиї й обличчі – т.зв. екхімотична маска; буває "карміновий 
набряк" легень – вони збільшені за об'ємом, з набряком, мають помірну кількість повітря та 
яскраво-червоний колір на поверхні й у розрізі, що обумовлене застоєм у них насиченої киснем 
крові. 

Роздавлювання (розтрощення, роздроблення, розчавлення) – ушкодження, що виникає 
внаслідок надмірного стиснення тканин, внаслідок чого рідина із тканини може вичавлюватися, 
сама тканина сплющується, стає сухою та щільною. Роздавлювання буває під час стиснення 
буферами вагонів, притиснення голови, руки, ноги колесом важкої автомашини до твердого 
дорожнього покриття, під час обвалів тощо. Термін “роздавлювання” використовується для 
позначення ушкоджень частин тіла (голови, кінцівок). 

Вивих – стійке зміщення суглобових кінців кісток, що з'єднуються, за межі їх фізіологічної 
рухливості; спричинює порушення функції суглоба. За етіологією вивихи бувають: травматичні, 
звичні, уроджені та патологічні. Травматичні вивихи, що часто трапляються в судово-медичній 
практиці, виникають під впливом непрямої травми, коли між місцем прикладення сили та 
суглобом є відстані (напр., вивих плеча під час падінні на долоню або на лікоть) і рідко – від 
безпосереднього удару в ділянку суглоба. 

Перелом – часткове або повне порушення анатомічної цілісності кістки. Тріщина є 
різновидом перелому, коли поверхні на місці ушкодження не розходяться. Переломи бувають: 
відкриті, коли є порушення цілісності шкіри в ділянці перелому; закриті – без порушення 
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цілісності шкіри; прямі – утворюються на місці дії сили; непрямі – утворюються на певній відстані 
від місця дії сили.  

Тріщина – одна з форм неповного лінійного перелому кістки, за якого площина перелому не 
зяє; часто відходить від основного перелому у вигляді лінійного відгалуження. Тріщини, як 
окремий вид ушкодження, частіше бувають у плоских кістках. 

Переломи виникають внаслідок таких видів деформації кісткової тканини: 
• згинання – утворюються характерні поперечно-осколкові переломи із трикутними (в 

профіль) уламками, зверненими своєю основою до ввігнутого боку кістки, а з боку основи осколок 
має ромбовидну форму (Мессерера трикутник); від згинання бувають прямі й непрямі переломи;  

• зсув кісткової тканини відбувається у випадку різкого, перпендикулярного кістці, удару; на 
трубчастій кістці – поперечний перелом, а на кісткових уламках видно з утворенням багатьох 
тріщин, які віялоподібно розходяться на боці, протилежному від удару; переломи від зсуву завжди 
прямі; 

• стискання (здавлення) трубчастої кістки – призводить до розтрощеного осколкового 
перелому; на губчастих кістках – компресійного перелому; 

• скручування (за умови фіксації ступні й різкого повороту тулуба) – спричинює до 
утворення гвинтоподібного перелому стегна або гомілки; 

• відрив – відривання кісткових виступів, на яких закріплені сухожилля, під час швидкого 
скорочення м'язів.  

У переломі виділяють площину перелому, злам та краї перелому, детальний опис яких 
дозволяє більш точно визначати механізм травми. 

Залежно від характеру травмувального предмета та напрямку дії сили механізм перелому 
плоских кісток має певні особливості. 

Окремі механізми переломів часто поєднуються, з утворенням складних переломів як 
окремих кісток, так і їх сукупності (череп, грудна клітка, таз) – комплексні переломи. 

Патологічні переломи (спонтанні) виникають мимоволі або під впливом незначної травми в 
кістці, якщо вона змінена внаслідок різних захворювань (пухлини, туберкульоз, недосконалий 
остеогенез тощо). 

Вогнестрільні переломи бувають крайові (маргінальні), дірчасті, але переважають осколкові 
переломи, які супроводжуються руйнуванням кісток на значній ділянці. 

Механізм перелому можна визначити за фрактогармою шляхом медико-криміналістичного 
дослідження. 

Переломи дозволяють визначити: факт травми та те, що вона заподіяна тупим твердим 
предметом; давність заподіяння травми; число та послідовність заподіяних ударів; місце 
прикладення сили; форму, рельєф та розміри травмувальної поверхні тупого твердого предмета; 
напрямок руху травмувальної поверхні.  

Наприклад, за характером перелому ребра є можливість визначити характер дії травмувальної 
сили. 

Ушкодження хребта виникають внаслідок різних механізмів дії травмувальної сили на 
хребет. Найчастіше це згинання, згинання з одночасним крученням, розгинання й компресія. 
Можливі ізольовані ушкодження зв'язок, частіше міжостьових і підостьових, переломи тіл 
(компресійні, осколкові), дуг та відростків хребців, ушкодження міжхребцевих дисків, вивихи та 
переломо-вивихи хребців. 

Переломи хребта утворюються внаслідок непрямої травми – у випадку падіння зі значної 
висоти на ноги, сідниці, голову, а також у разі прямої травми – безпосередній удар по спині. 
Переломи хребта бувають поодинокі й поліфокальні, з ушкодженням та без ушкодження спинного 
мозку й корінців спинномозкових нервів, з ушкодженням і без ушкодження міжхребцевих дисків.  

«Хлистоподібне» ушкодження хребта розвивається під час раптової зміни швидкості руху 
автомобіля. У пасажирів та водія виникають ушкодження шийних (VI-VII) та поперекових (IV-V) 
хребців. У разі раптового збільшення швидкості – відкидання назад, а у випадку раптової зупинки 
– нахил уперед (“підборідний гачок”), що призводить до розривів передніх (задніх) поздовжніх 
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зв'язок та міжхребцевих дисків, перелому відростків, а іноді й тіл хребців. Можливі надриви та 
розриви судин шиї. 

Патологічні (спонтанні) переломи хребта бувають під впливом незначної травми, або й без 
неї, у випадку враження кісток хребта туберкульозом чи пухлинами. 

Перелом таза – тяжке ушкодження опорно-рухового апарату, яке часто розвивається під час 
автомобільної травми або падіння зі значної висоти, а також внаслідок вогнестрільних ушкоджень. 
Переломи окремих кісток таза можливі внаслідок безпосереднього удару або різкого напруження 
м'язів (відкриті переломи клубової ості, сідничного бугра). 

За класифікацією О.В. Каплана виділяють 4 основних види переломів кісток таза: маргінальні 
переломи, переломи кісток таза без порушення безперервності тазового кільця, з порушенням 
безперервності та переломом вертлюжної западини. Наприклад, внаслідок сильного удару збоку 
виникають компресійні переломи внутрішньої поверхні нижньої гілки лобкової кістки 
(парасимфізарний перелом), поздовжнє розтріскування верхньої гілки цієї кістки та компресійний 
перелом передньої поверхні бічної частини крижів; у випадку удару ззаду – розриви крижового-
клубового суглоба, перелом крижів, вертикальний перелом вертлюжної западини. 

Ушкодження таза, що виникають внаслідок компресії зумовлені величиною та напрямком дії 
сили. Якщо зовнішня сила діє спереду-назад, то ушкодження локалізуються переважно в 
передньому півкільці таза: переломи лобкових кісток із розриванням лобкового зчленування; 
може утворюватися розрив крижово-клубового зчленування з одного або обох боків. Дія 
(компресія) тупого твердого предмету ззаду викликає значні переломи на місці дії сили та на 
протилежному боці. Бічне стиснення тазового кільця викликає утворення переломів крил 
крижових кісток, бічних відділів крижа та розриви крижово-клубових зчленувань, а також 
переломи лобкових та сідничних кісток. Індивідуальні особливості таза та статеві відмінності 
впливають на утворення ушкоджень, але загальні принципові схеми ушкоджень залишаються 
однаковими. 

Визначення механізму переломів таза виконується за характером та особливостями кожного з 
виявлених ушкоджень. 

Показником згинання кістки в певний бік є наявність викришування по лінії перелому, 
утворення кісткових уламків. Дія тупого твердого предмету вздовж плоскої кістки веде до 
утворення пилкоподібних тріщин, а компресія кісток, що зберегли еластичність (в дитячому та 
юнацькому віці) характеризується наявністю спучення. У таблиці 7 наведено класифікацію 
переломів кісток таза внаслідок удару тупим твердим предметом. 

За даними В.А. Клево (1980) та Б.А. Саркісяна (1985) ознаками повторної травматизації 
ребер та кісток таза є: 
• вклинення кісткових фрагментів одного в інший; 
• зминання губчастої речовини; 
• відгинання компактної пластинки назовні чи всередину; 
• наявність ознак стиснення (викришування) на внутрішній та зовнішній кісткових 

пластинках; 
• наявність поздовжніх тріщин.  
Детальний опис місця зламу дає можливість визначити ознаки повторної травматизації 

плоских кісток. 
Переломи кісток у дітей мають свою специфіку, що зумовлена віковими анатомо-

фізіологічними особливостями дитячого організму. Чим молодший вік, тим виразнішими є ці 
особливості. Вони мають, як правило, ізольований характер. При цьому механізм травми 
здебільшого непрямий. Численні переломи кісток у дітей бувають рідко, в основному внаслідок 
дорожньо-транспортних пригод. Через те що окістя відносно товсте й щільне, а кістки мають 
багато органічних речовин, вони в дітей більш гнучкі. Тому часто виникають підокісні переломи 
типу "зеленої гілочки", коли порушується цілісність кортикальної речовини, а окістя зберігається. 
У разі повного перелому уламки можуть зміщуватися в межах неушкодженої надкісниці й не 
перфорують шкіру. Морфологічні ознаки руйнування кісткової тканини в дітей, залежать від дії 
сил розтягу та стиснення. 
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Струс – закрите механічне ушкодження окремих органів і тканин, або всього організму, що 
характеризується порушенням їхніх функції без виразних морфологічних змін.  

Струс спостерігається під час вибуху внаслідок дії ударної хвилі (вибухової повітряної або 
водяної) та під час падіння зі значної висоти. Локальний струс тканин буває також внаслідок 
поранень (особливо вогнестрільних) з розвитком зони комоції та порушенням у ній фізіологічних 
механізмів. Патогенез струсу ґрунтується на розладі кровообігу у вигляді спазму та наступного 
паретичного розширення дрібних судин з явищем стазу в них. Мікроскопічно помітні зони 
крововиливів та некрозів у тканинах; навіть у зоні, де вважалося, що існують лише фізіологічні 
механізми, електронна мікроскопія виявляє чіткі деструктивні зміни внутрішньоклітинних 
органел, міліарні зони некрозу та дрібні крововиливи. Внаслідок загального струсу організму такі 
зміни відбуваються в серозних оболонках, м'язах, суглобових сумках, кістках, нервових стволах, 
нирках, легенях, серці тощо. Місцевий струс органів черевної порожнини супроводжується 
крововиливами в брижу та заочеревинний простір, іноді розривом товстої кишки. Струс головного 
мозку буде розглянуто в розділі про черепно-мозкову травму. 

Контузія – загальне ураження організму людини, що виникає внаслідок миттєвого 
механічного впливу на всю поверхню тіла, або на більшу його частину, ударної хвилі (повітряної 
чи водяної), значних мас сипких тіл (ґрунт у випадку обвалу), різкої зміни тиску навколишнього 
середовища або вібрації. Патогенез контузії ґрунтується на позамежному гальмуванні Ц.Н.С. у 
відповідь на занадто сильний подразник; додатково бувають місцеві ушкодження тканин та 
органів. За інтенсивністю клінічних проявів виділяють три ступеня контузії: легкий, середньої 
тяжкості, тяжкий. У разі смерті типові морфологічні прояви контузії відсутні. Контузія головного 
мозку буде описана в розділі про черепно-мозкову травму. 

Розтрощування – ушкодження, що виникає внаслідок дії значної сили (транспортна травма, 
падіння зі значної висоти) і характеризується порушенням цілісності органа, за якого тканина 
частково (на певній ділянці) або повністю руйнується, перетворюючись на кашоподібну масу. 
Розтрощування мозку буде описане в розділі про черепно-мозкову травму. 

Розчленування трупа – поділ тіла на окремі частини; буває випадковим (внаслідок рейкової 
травми, вибуху, обвалу, падіння зі значної висоти) та кримінальним. У воді може статися 
розчленування від дії гвинта чи інших частин судна (воднотранспортна травма або посмертне 
пошкодження). 

Криміналісти поділяють кримінальні розчленування на дефензивні, що використовуються з 
метою утруднення ідентифікації, полегшення транспортування та приховування частин трупа, та 
офензивні, що виконуються під час сексуальних убивств (зокрема, з відокремленням статевих 
органів), а також убивствах, скоєних психічно хворими людьми (звертає на себе увагу 
недоцільність, хаотичність розчленування, відсутність ознак того, що частини трупа сховані). 
Об'єм розчленування буває різним: від декапітації, відокремлення частин з особливими 
прикметами до подрібнення на шматочки. Для розчленування використовують гострі засоби: 
ножі, сокири, пилки (у т.ч. електричні), колеса рейкового транспорту, а для дитячих трупів – 
ножиці. Іноді розчленування поєднується зі спаленням, виварюванням, дією кислот, 
згодовуванням тваринам тощо. 

Ампутація – хірургічна операція, що полягає в повному або частковому відтинанні 
периферійної частини органа (кінцівки, грудної залози тощо). Відтинання кінцівки або 
периферійної частини її через суглоб називають вичлененням, чи то екзартикуляцією. 
Травматична ампутація – відтинання органа внаслідок травми, зокрема, травматичний відрив. 
"Ампутація посмертна" – відокремлення кінцівок під час спалення трупа внаслідок обвуглювання 
в місцях, де кістки покриті порівняно тонким шаром м'яких тканин (колінні, променезап'ясткові та 
гомілковостопні суглоби), поверхня відокремлення рівна.  

 
2. Черепно-мозкова травма 

 
Черепно-мозкова травма – ушкодження черепа та головного мозку внаслідок механічної дії: 

ударом, стисненням, кульовим пораненням тощо.  
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Черепно-мозкову травму поділяють на закриту та відкриту: закрита – ушкодження без 
порушення цілісності м'яких покривів черепа або є рани м'яких тканин без ушкодження 
надчерепного апоневрозу (сухожильного шолома); відкрита – ушкодження з порушенням 
цілісності апоневрозу, а також переломом кісток черепа.  

Відкрита черепно-мозкова травма буває у вигляді рани з ушкодженням апоневрозу: 
непроникні ушкодження кісток черепа (без порушення цілісності твердої оболонки головного 
мозку) та проникні поранення (з ушкодженням кісток черепа, мозкових оболонок і мозку). Вона 
супроводжується переломами кісток склепіння, основи черепа або того й іншого разом. Переломи 
кісток черепа бувають: лінійні (тріщини), неповні, вдавлені, уламкові, дірчасті (сліпі, наскрізні, 
прямовисні) та з роздробленням. Відкрита черепно-мозкова травма має рвано-забиті рани м'яких 
покривів голови з переломами кісток та ушкодженням головного мозку. Можуть бути також різані 
рани та рубані рани. Внаслідок вогнестрільних черепно-мозкових поранень травма виникає від дії 
снаряда (кулі, стальної кульки, стрілоподібного снаряда тощо), що має значну пробивну силу, з 
утворенням значного ранового каналу або сліпого каналу, якщо снаряд був у кінці льоту. Залежно 
від напрямку польоту снаряда поранення можуть бути: дотичні (тангенціальні) та рикошетні (із 
зовнішнім та внутрішнім рикошетом). 

Закрита черепно-мозкова травма буває різних видів: переломи черепа або тріщини кісток 
черепа, вдавлення й уламкові переломи кісток склепіння з переходом їх на основу черепа. 
Переломи можуть локалізуватися за ходом шва черепа – розходження швів. За рахунок 
протиудару виникає забиття головного мозку об кістки та оболонкові утворення в порожнині 
черепа. За рахунок ротації та аксіального зміщення мозку внаслідок удару виникають розриви 
судин, важливим є також гідродинамічний удар. Усе це може призводити до набряку та набухання 
головного мозку. 

Судово-медична експертиза черепно-мозкової травми виконується з метою визначення 
характеру тілесних ушкоджень у потерпілих та причини смерті. Завдання судово-медичного 
експерта полягає у визначенні за особливостями ушкоджень предмета (знаряддя, зброї), яким 
заподіяна травма, способу нанесення травми, механізму ушкодження, місця прикладення сили й 
часу, який пройшов після заподіяння травми, а також у визначенні ступеня тяжкості тілесних 
ушкоджень (з урахуванням стану потерпілого), уточненні зв’язку причини смерті або розладу 
здоров'я з механічною дією, що спричинила черепно-мозкову травму.  

У разі замерзання трупа черепно-мозкову травму слід диференціювати з розтріскуванням 
черепа внаслідок замерзання тканини мозку. 

Струс головного мозку (син. комоція головного мозку) – форма закритої травми головного 
мозку, що характеризується зворотністю клінічних симптомів; ступінь тяжкості ушкодження 
визначають за клінічними наслідками його. У разі смерті, морфологічні зміни в головному мозку 
виявляються на мікроскопічному рівні: дифузна дистрофія в нейронах у вигляді центрального 
хроматозу, зміна внутрішньоклітинних фібрил, осьових циліндрів, синапсів (на фоні спазму та 
розширення судин), діапедезні крововиливи. 

Дифузне аксональне ушкодження головного мозку – ушкодження головного мозку 
обумовлене кутовим або ротаційним зміщенням його, часто має місце під час автотравми, 
кататравми, баротравми; контактна дія сили на голову (удар) не є обов’язковою. Ушкодження 
зумовлене натягом та розривом аксонів у білій речовині півкуль та стовбурі головного мозку, 
часто зустрічається в дітей та молодих осіб; це небезпечна для життя черепно-мозкова травма. 

Під час судово-медичної експертизи трупа макроскопічні зміни в головному мозку не помітні 
або мають місце малопомітні дрібноділянкові крововиливи в мозолисте тіло, у напівовальному 
центрі, ростральних відділах стовбура головного мозку. Шляхом гістологічного дослідження в 
білій речовині мозку виявляють значну кількість “аксональних куль”. 

Голови стиснення тривале – особливий вид травми голови, що виникає внаслідок 
послідовної дії короткочасного динамічного та тривалого статичного механічного навантаження; 
морфологічно характеризується ушкодженням м’яких тканин голови, черепа та мозку. Внаслідок 
стиснення м’яких тканин голови розвивається синдром тривалого стиснення. У гострому періоді в 
потерпілого має місце закрита, а пізніше розвивається відкрита черепно-мозкова травма. 
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Виділяють 3 ступеня тяжкості тривалого стиснення: легкий – від 30 хв. до 5 год.; середній – до 48 
год.; тяжкий – понад 2 доби. 

Підоболонкові крововиливи (гематоми) – скупчення крові, що виникає гостро під твердою 
або павутинною оболонками головного та спинного мозку внаслідок порушення цілісності стінки 
кровоносної судини; одна з форм гострого порушення мозкового кровообігу (інсульту). Залежно 
від етіологічного чинника, локалізації джерела кровотечі та місця крововиливу вони бувають 
травматичні й нетравматичні, церебральні й спінальні, конвенситальні (на поверхні півкуль) та 
базальні, поширені та обмежені, поодинокі та численні. До підоболонкових крововиливів 
належать епідуральні, субдуральні та субарахноїдальні крововиливи, які часто бувають причиною 
смерті. Слід диференціювати зажиттєві підоболонкові крововиливи з посмертними, які бувають у 
випадку спалення та замерзання трупа.  

Зажиттєва гематома, як правило, є наслідком травми черепа. Від посмертної відрізняється 
тим, що вона компактна, має веретеноподібну форму, щільний зв'язок із твердою оболонкою 
головного мозку, утворює помітне вдавлення в тканину мозку. Мікроскопічно краплини жиру 
відсутні або є лише на периферії. Гематома посмертна має форму серпа рівномірної товщини із 
чіткою межею та прошарком рідкої або желеподібної маси на периферії. 

Компресія мозку – гостре здавлювання головного мозку через значне підвищення 
внутрішньочерепного тиску, часто внаслідок крововиливу. Якщо об'єм вилитої крові становить 50-
100 мл, можлива смерть, як правило, через здавлювання життєво важливих центрів стовбура 
головного мозку. 

Переломи черепа – вид черепно-мозкової травми; бувають у вигляді тріщин, розходження 
швів, вдавлень, зокрема терасоподібних, дірчастих і уламкових переломів. 

Вдавлені переломи виникають внаслідок удару з відносно незначною силою тупими 
твердими предметами з обмеженою поверхнею. Являють собою заглиблення у кістках черепа, що 
має відламки кісток, які пов'язані між собою і з прилеглою неушкодженою кісткою. Якщо такі 
уламки розміщені у вигляді східців – це терасоподібний перелом. Розрізняють імпресійні вдавлені 
переломи черепа, коли уламки кістки мають зв’язок зі збереженою кісткою черепа та розміщені 
під кутом до її поверхні; депресійні вдавлені переломи, коли кісткові уламки втрачають зв’язок з 
інтактною частиною кістки черепа й розміщені нижче її поверхні.  

Дірчасті переломи (син. штамповані переломи) виникають внаслідок сильного удару 
предметом із площею перетину не більше 9-16-ти см2. Іноді такі переломи повністю відповідають 
формі та розмірам травмувальної поверхні предмета, особливо на зовнішній пластинці кісток 
черепа. 

Уламкові переломи виникають внаслідок удару масивними тупими предметами, частинами 
транспорту, внаслідок падіння зі значної висоти, стиснення голови важкими предметами. 
Уламкові переломи можуть бути також наслідком багатьох послідовних ударів по голові важким 
предметом, внаслідок чого одночасно виникає багато ран на м'яких тканинах голови. 

Розходження швів – переломи за ходом шва черепа, що за механізмом утворення подібні до 
тріщин і часто поєднані з ними; слід мати на увазі можливість розходження швів під час 
замерзання трупа. 

Тріщина буває наскрізна або в межах однієї пластинки компактної речовини черепної кістки; 
механізм утворення її різний. У разі дії тупого або гострого предмета напрямок тріщин збігається з 
напрямком сили, що діє, а якщо вона розгалужується, то утворюється кут, вершина якого 
спрямована в бік дії сили. Внаслідок деформації черепа через удар або його стиснення тріщина йде 
за напрямком сили, але може мати зубчастий, пилкоподібний вигляд із найбільшим зяянням 
посередині. Іноді такі тріщини утворюються на певній відстані від місця дії зовнішньої сили. 

Забиття головного мозку (син. контузія головного мозку) – травма головного мозку, що 
супроводжується розвитком ділянок деструкції мозкової тканини з відповідною клінічною 
картиною. 

Контузійна ділянка – зона забиття чи розтрощування мозку на місці прикладення сили або від 
протиудару, є постійним компонентом тяжкої черепно-мозкової травми, що завжди виявляється на 
поверхні мозку. Контузійні ділянки мають вигляд жовтих плям або обмежених ділянок 
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геморагійного розм'якшення мозкової тканини, покритих неушкодженою м'якою мозковою 
оболонкою, під якою субпіальні крововиливи не поширюються за межі контузійної зони. 
Контузійні ділянки мають переважно клиноподібну форму, верхівка їх спрямована в глибину 
мозку на 1-2 см. Мікроскопічно в них виявляються ушкодження нервових клітин та геморагії з 
перифокальною зоною набряку. Крововиливи є наслідком розриву судин або діапедезу.  

Протиудар – явище, що виникає в головному мозкові на протилежному від удару по голові 
боці. У момент забиття, коли виникають сили прискорення (або сповільнення) у порожнині черепа 
утворюється тиск, який діє протягом часток секунди, при цьому підвищений тиск – у місці 
прикладення сили, а негативний – на протилежному полюсі (зона вакууму). На ділянці 
негативного тиску в речовині мозку утворюються порожнини, які спадаються після закінчення дії 
прискорювальної сили (протиударна кавітація), із крововиливами та розривами мозкової тканини і 
формуванням забиття за механізмом протиудару, тобто розвивається контузія головного мозку. 

Найхарактернішою локалізацією протиудару є базальні та полюсні відділи лобних та 
скроневих часток мозку. Забиття кори мозку виникають на ділянці протиудару значно частіше 
ніж, на місці удару. Протиударні ушкодження особливо виразні в разі нанесення удару ззаду, 
внаслідок удару спереду бувають рідко, а у випадку удару збоку значніші, ніж на місці 
прикладення сили. 

Кавітація – утворення порожнини всередині рідини, тобто порушення її суцільності під час 
руху відносно інших тіл, за рахунок локального зменшення тиску до певного (критичного) 
значення. Кавітація гідродинамічна утворюється під час травми черепа, коли голові під дією 
певної сили надається прискорення і в порожнині черепа та тканині мозку виникає зона 
негативного тиску. Це зумовлює розвиток у речовині мозку порожнин, які зникають після 
закінчення дії прискорювальної сили. Розрізняють кавітацію протиударну (в місці, яке протилежне 
ударові), ударну (в місці удару) та резонансну (виникає в різних зонах). У місцях кавітації у мозку 
виникають крововиливи. 

Розтрощування мозкової тканини є найтяжчим її ушкодженням; характеризується грубим 
руйнуванням тканини й розривом м'яких мозкових оболонок, виходом мозкового детриту на 
поверхню, розривом судин та крововиливом під павутинну оболонку. Звичайною локалізацією 
розтрощування є зона забиття, особливо за наявності вдавлених переломів черепа та розривів 
твердої мозкової оболонки. 

Контузійні ділянки в стовбурі головного мозку, що містяться як на зовнішній його поверхні, 
так і в шлуночку, є основною причиною летального кінця травми. Відносно точки прикладення 
травмувальної сили вони є протиударними, як наслідок удару ствола об внутрішню поверхню 
основи черепа, кістковий край великого потиличного отвору та край мозочкового намету в момент 
переміщення та деформації мозку. Зовнішні ушкодження стовбура мозку мають здебільшого малі 
розміри і виявляються лише під час виконання серійних зрізів. Деякі зони розтрощування мозку 
нагадують геморагійний інфаркт. Наслідком чого (у разі закритої черепно-мозкової травми) може 
бути утворення гліального мозкового рубця або оболонко-мозкового зрощення. 

Складними для діагностики є фронтобазальні ушкодження черепа, які супроводжуються 
рядом ускладнень, часом тяжких. 

Слід мати на увазі, що в разі виконання судово-медичної експертизи у живих осіб із 
використанням даних рентгенологічного дослідження (рентгенограм), можлива невірна 
інтерпретація рентгенологічних даних за рахунок типових варіантів розвитку, зокрема черепа, що 
іноді призводить до визнання наявності травматичних ушкоджень, за факторної відсутності їх.  

 
3. Патологія внутрішніх органів, що виникає внаслідок травми 

 
Ушкодження внутрішніх органів внаслідок дії тупих твердих предметів може бути у вигляді 

струсу, забиття або розриву органа.  
Травматична хвороба – вісцеральна патологія, що патогенетично пов’язана з раною 

(травмою) та її еволюцією, а також зворотній вплив цієї вісцеральної патології на рану 
(уповільнення загоєння). Судово-медичний експерт повинен ураховувати перебіг травматичної 
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хвороби у разі визначення ступеня тяжкості тілесного ушкодження та визначення причини смерті 
травмованих.  

Строки прояву та зникання основних форм вісцеральної патології, що виникає внаслідок 
травми, різні та залежать від багатьох чинників: виду травми, тяжкості її, реактивності організму, 
впливу супутніх чинників тощо..  

 
4. Зажиттєвість ушкодження 

 
Вирішення головних судово-медичних питань про причину та механізм смерті, тяжкість 

тілесних ушкоджень тощо неможливе без визначення ознак зажиттєвості ушкоджень. Це питання 
не є складним, якщо від моменту травми до настання смерті є час для розвитку в організмі 
реактивних процесів (запалення, дистрофії, некрозу, регенерації тощо), тобто декілька годин, за 
меншого часу вирішення цього питання є складним, а іноді неможливим. 

Зажиттєвим є ушкодження, що виникло до смерті. Головним диференційно-діагностичним 
критерієм зажиттєвого ушкодження є вияв крововиливів, реактивних змін у зоні ушкодження, 
зокрема, компенсаторно-пристосувальних реакцій організму: запалення, дистрофії, судинних 
реакцій, регенерації, гіперплазії, тромбозу, наявність еритроцитів у синусах реґіонарних 
лімфатичних вузлів, ознак емболії кістковими уламками, зміна активності та кількості певних 
ферментів тощо. Міра виразності цих процесів часом дає змогу визначити зажиттєвість заподіяння 
травми. Важливим для визначення зажиттєвості ушкодження є також розвиток гемосидерозу, 
жирової емболії, міоглобінемії, аспірації крові, гемоглобінурійного нефротичного синдрому тощо. 
Існує класифікація зажиттєвих та посмертних ушкоджень:  

 
 

КЛАСИФІКАЦІЯ ЗАЖИТТЄВИХ ТА ПОСМЕРТНИХ УШКОДЖЕНЬ 
 

За часом утворення зажиттєві ушкодження поділяють на: 
1. Заподіяні за добу та більше до часу настання смерті. 
2. Заподіяні за декілька годин до часу настання смерті. 
3. Заподіяні в межах години до часу настання смерті. 
4. Заподіяні за декілька хвилин до часу настання смерті. 
5. Заподіяні протягом часу настання смерті. 
6. Заподіяні під час надання екстреної медичної допомоги та під час виконання 

реанімаційних заходів. 
Посмертні пошкодження поділяють на: 
1. Випадкові посмертні пошкодження: 
• заподіяні під час виявлення трупа, під час його транспортування або за інших обставин; 
• заподіяні комахами та тваринами. 
2. Навмисні посмертні пошкодження:  
• заподіяні під час судово-медичного дослідження трупа; 
• заподіяні під час штучної консервації трупа; 
• заподіяні під час забирання трупної крові та органів чи тканин для трансплантації; 
• заподіяні внаслідок інсценування іншого виду смерті; 
• заподіяні внаслідок розчленування трупа. 
 
Наведемо ознаки основних процесів, що притаманні зажиттєвим ушкодженням. 
Запалення – комплексна місцева судинно-мезенхімальна реакція на ушкодження тканини, 

зумовлена дією різних агентів. Наявність мікроскопічних ознак запалення в зоні ушкодження 
(альтерації, ексудації, проліферації) є ознакою зажиттєвості ушкодження. Запалення буває 
альтеративним (некроз, дистрофія тканини), ексудативним (катаральним, серозним, фібринозним, 
геморагійним, гнійним, змішаним), проліферативним (специфічним та неспецифічним), а за 
перебігом – гострим, підгострим та хронічним. Демаркаційне запалення – зона запалення, що 
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утворюється на межі живої тканини з відмерлою (навколо інфаркту, рани, пуповини у 
новонароджених тощо). Розвиток реакції запалення внаслідок дії крайніх температур (опіки та 
обмороження) є ознакою зажиттєвості ушкодження. 

Дистрофія – патологічний процес, який розвивається внаслідок порушення обміну речовин і 
характеризується накопиченням невластивих тканині за якістю або кількістю речовин (білків, 
жирів, вуглеводів, мінеральних речовин або складних сполук). Тяжкі дистрофії розвиваються 
внаслідок інтоксикації, порушень кровообігу тощо і можуть призводити до значних розладів 
функцій органів та бути причиною смерті. Наприклад, у осіб, що мали внаслідок травми 
внутрішньосудинний гемоліз із колапсом та згущенням крові, розвивається гемоглобінурійний 
нефротичний синдром. Це патологічний стан, який характеризується появою в сечі гемоглобіну та, 
у зв'язку з цим, розвитком дистрофічних змін в епітелії ниркових канальців. Морфологічні зміни в 
нирках полягають у наявності гемосидерину в канальцях нефронів та обтурацією їх кров'яним 
детритом. Можливий тромбоз судин. Селезінка та печінка дещо збільшені. У кістковому мозку – 
картина реактивного еритропоезу, еритрофагоцитоз. Причиною смерті є уремія. Гострий 
гемоглобінурійний нефротичний синдром є морфологічною ознакою зажиттєвості 
внутрішньосудинного гемолізу. 

Некроз – змертвіння, відмирання частин тканини або органа живого організму, яке 
супроводжується необоротним припиненням їх життєдіяльності.  

Некроз життєво важливих органів може бути причиною смерті, наприклад, інфаркт міокарда, 
ішемічний некроз головного мозку, некроз коркової речовини нирок (некронефроз), прогресуючий 
некроз печінки, гострий панкреонекроз. Некроз може закінчуватися організацією некротизованої 
тканини, регенерацією, утворенням кісти в головному мозкові, приєднанням гнійної інфекції 
тощо. 

Регенерація – відновлення структур організму в процесі життєдіяльності (фізіологічна 
регенерація) та відновлення структур, які були втрачені внаслідок патологічних процесів 
(репаративна регенерація). Репаративна регенерація буває повною – відновлення втрачених 
структур аналогічними тканинами (регенерація епідермісу, епітелію слизових оболонок тощо) і 
неповною – поява, як правило, замість втраченої тканини сполучної або жирової тканини. 
Регенерація – провідний механізм одужання у випадку більшості травм. 

Важливим чинником судово-медичного визначення зажиттєвості є судинні реакції.  
Кровотеча – вихід крові за межі судини внаслідок порушення цілісності або внаслідок 

підвищення проникності її. Кровотеча буває від розривання, розрізання, роз'їдання патологічним 
процесом (пухлина, гнійне запалення тощо) стінки судини, а також внаслідок підвищення її 
проникності – діапедезні кровотечі (у разі наявності авітамінозу С, гіпоксії, лейкозу тощо). 
Кровотеча буває зовнішньою та внутрішньою. Під час внутрішньої кровотечі кров може 
накопичуватися в порожнинах перикарда (гемоперикард), плеври (гемоторакс), черевній 
порожнині (гемоперитонеум). Масивна кровотеча зумовлює розвиток гострої анемії, яка буває 
безпосередньою причиною смерті. Повільна, але тривала кровотеча може спричинити хронічну 
анемію.  

Крововилив – окремий вид кровотечі, коли кров накопичується в тканинах. Накопичення 
крові буває у вигляді просочування тканини – геморагійна інфільтрація. Площинні крововиливи, 
наприклад, у шкірі, слизових оболонках – синці, а точкові – петехії або екхімози. Інший варіант 
крововиливу – накопичення крові в тканині з утворенням порожнини – гематома. Дрібні 
крововиливи в життєво важливі органи, наприклад, у стовбур головного мозку, можуть також 
бути причиною смерті. Зокрема, підоболонкові крововиливи, що часто розвиваються внаслідок 
черепно-мозкової травми та бувають причиною смерті, слід диференціювати з посмертними, які 
розвиваються під час спалення та замерзання трупа. 

Синець (син. синяк) – крововилив у шкірі та прилеглій клітковині, що утворився внаслідок 
перпендикулярної або близької до цього напрямку дії удару тупого твердого предмета. 
Крововилив розвивається через розрив кровоносних судин. Синці мають судово-медичне 
значення, бо є свідченням насильства – дії тупого твердого предмета. Локалізація крововиливу в 
переважній більшості випадків збігається з місцем дії травмувальної сили, але іноді під дією своєї 
маси кров у рихлій клітковині переміщується вниз. Глибокі синці спочатку не видно, бо вони 
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з'являються через певний час, іноді у віддаленому місці. Інколи синці за формою нагадують 
контактувальну поверхню травмувального предмета або мають неправильну, чи овальну форму. 
Розміри синців залежать не лише від кількості крові, що вилилась, а й від щільності клітковини. 
Товсті та глибоко розташовані синці – синього кольору (шкіра в зоні синця може бути трохи 
піднята), а тонкі та поверхневі – червоного. Із часом колір синців змінюється внаслідок 
перетворення гемоглобіну, що дає змогу визначити давність ушкодження. Синці є головною 
ознакою зажиттєвості ушкоджень. 

Одним із методів визначення зажиттєвості ушкодження, зокрема, странгуляційної борозни, є 
проба Бокаріуса. Виконується так: у зоні найвиразнішої ділянки странгуляційної борозни 
вирізають шматок шкіри разом із незміненою тканиною, ретельно відділяють підшкірну основу, 
кладуть між двома предметними стеклами, затискають пальцями та роздивляються навпроти 
світла. Наявність дрібних крововиливів уздовж борозни, особливо в крайових валиках, свідчить 
про її зажиттєвість. Пробу запропонував М.С. Бокаріус у 1902 році. 

Ознакою зажиттєвості ушкодження є також шок – типовий, що розвивається фазово, 
патологічний процес, який виникає внаслідок розладу нейрогуморальної регуляції, зумовленої 
екстремальними впливами (механічною травмою, опіком, електротравмою тощо); 
характеризується значним зменшенням кровообігу тканини, непропорціональним рівню обмінних 
процесів, гіпоксією та пригніченням функцій організму. Виокремлюють такі види шоку: больовий 
екзогенний (травматичний, опіковий, внаслідок електротравми); больовий ендогенний 
(кардіогенний, нефрогенний, абдомінальний, печінковий); гуморальний (гемотрансфузійний, 
анафілактичний, інсуліновий, токсичний у разі травматичного токсикозу); психогенний (прояв 
реактивного психозу). 

Жирова емболія є ознакою зажиттєвості ушкодження. Вона являє собою перенесення течією 
крові краплин жиру діаметром 6-8 мкм та більше. Виникає в момент ушкодження або через 
певний час (через декілька годин або навіть діб). Розрізняють легеневу та мозкову жирову 
емболію, залежно від переваги симптоматики. Діагноз жирової емболії є достовірним лише у 
випадку, якщо труп не має ознак гниття. Для дослідження беруть легені з декількох ділянок, 
міокард правого та лівого шлуночків, головний мозок (кора, біла речовина півкуль, судинне 
сплетіння, мозочок), спинний мозок, нирки та інші органи. Після відповідної фіксації та 
підготовки тканини без застосування спиртів, гістологічні препарати фарбують для виявлення 
жиру (судановими барвниками). 

Про зажиттєвість ушкодження свідчать також інші види емболії (повітряна, газова, 
тромбоемболія, тканинна, сторонніми речовинами тощо).  

За активністю та кількістю певних ферментів можна визначити факт зажиттєвості 
ушкодження та давність заподіяння механічного ушкодження м’яких тканин та внутрішніх 
органів.  

 
5. Давність заподіяння ушкодження  

 
Одним із завдань, що вирішує судово-медичний експерт під час виконання експертизи трупів 

та живих осіб, є питання про давність заподіяння ушкоджень, особливо коли подія сталася в 
умовах неочевидності або є сумніви щодо відповідності ушкоджень зазначеним подіям. 
Вирішення цього питання під час експертизи трупа тісно пов’язане з питанням про зажиттєвість 
ушкодження. 

Давність ушкодження це час, що минув від моменту заподіяння травми людині до її 
опосвідчення або смерті. Експертне визначення давності ушкодження виконується за зміною 
забарвлення крововиливу, температури шкіри в зоні його розміщення, за динамікою реактивно-
проліферативних процесів (запалення, регенерація) під час загоювання садна та рани й 
формування рубців, за строком зростання переломів, за зміною активності ферментів у тканинах, 
що ушкоджені, тощо. Ці явища у різних людей мають різний перебіг і залежать від багатьох 
чинників, тому не завжди піддаються точному облікові, що впливає на точність визначення 
давності ушкодження. Зокрема, швидкість розвитку та характер запалення зумовлені багатьма 
чинниками, але відомо, що тривалість життя гранулоцитів у тканині дорівнює 7 дням, за їх зміною 
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можна з'ясувати давність ушкодження. На початку розвитку запалення виходять у тканину саме 
гранулоцити, а потім лімфоцити та моноцити. Ознаки проліферативного компоненту запалення 
з'являються через декілька діб. 

Загоєння садна проходить 4 стадії: початкова – підсихання поверхні, коли воно нижче рівня 
шкіри, що його оточує (протягом 1 доби); утворення кірочки (від 12 год. до 3-4 діб); епітелізації 
(репаративної регенерації) з відшаруванням кірочки (від 4-ої до 12-ої доби); стадія сліду – рожевої 
плями, яка на 9-15-у добу зникає. Ця приблизна тривалість стадій дозволяє визначити давність 
ушкодження. Садна заподіяні перед смертю, важко відрізнити від посмертних пошкоджень.  

Синяк із часом змінюється свій колір внаслідок перетворення гемоглобіну: на 3-4-й день – 
зеленіє (переважає білівердин), на 5-6-й день – жовтіє (утворюється білірубін). Деякий час 
зберігається бура пігментація, а потім синяк зникає, бо білірубін – розчинна речовина.  

Слід мати на увазі, що трансформація гемоглобіну супроводжується утворенням феритину, 
який є антагоністом адреналіну, що може спричинити розвиток колапсу (на 3-12-ту добу після 
травми). 

Загоєння ран відбувається шляхом репаративної регенерації тканини з утворенням рубців, за 
морфологічними особливостями яких є можливість визначати давність заподіяного ушкодження. 
Зовнішній вигляд рубця  та гістологічне дослідження рубця від трупа дозволяє визначити давність 
ушкодження за рівнем розвитку регенераторних процесів. 

Одним із дуже інформативних методів визначення давності заподіяння ушкодження під час 
експертизи трупів є гістологічне дослідження ушкодженої тканини, тому що в живій тканині після 
ушкодження її відбуваються певні тканинні реакції.  

Слід мати на увазі, що садно, яке утворилося в короткий термін до настання смерті, здатне 
швидко висихати й схоже на пергаментну пляму, тому його часом називають "пергаментне садно" 
– посмертно висохле зажиттєве садно. 

У разі смерті внаслідок переохолодження вважається, що тривалість впливу низької 
температури складає 2-4 год., а в разі відсутності фізичного перенавантаження – 8-12 год. 
Тривалий вплив холоду викликає розвиток відмороження шкіри, зокрема, відкритих частин тіла. У 
слизовій оболонці шлунка розвиваються точкові крововиливи, що оточені некротизованою 
тканиною (плями Вишневського). 

Радіаційне ураження супроводжується змінами в тканинах, які проявляються у вигляді 
епіляції через 2-3 тижні з наступним відновленням волосяного покриву через 2-3 місяці. Еритемна 
реакція шкіри розвивається в разі опромінення дозою 900-1500 рентген через декілька годин та 
триває протягом доби, а після латентного періоді тривалістю 7-12 днів розвивається основна 
еритема шкіри на ділянці опромінення. У разі опромінення дозою >2000-3000 рентген уже через 
15-30 хв. (іноді через декілька годин) спостерігається рефлекторна гіперемія, потім після 
латентного періоду через 5-7 діб з'являються виразні клінічні прояви у вигляді набряку, випадання 
волосся, а через тиждень ознаки некрозу тканини. Згодом розвивається епітелізація, що 
закінчується через 2-3 місяці. 

Давність кримінального аборту визначається за проявом реактивних змін у стінці матки, які 
розпочинаються гіперемією та набряком і закінчуються запаленням: спочатку катаральним, а 
потім гнійним. Якщо смерть настала швидко внаслідок шоку чи емболії, то реактивні зміни 
обмежені гіперемією, чи гіперемією та набряком. 

Давність переломів кісток можна визначити за рівнем регенераторного процесу в зоні 
перелому, але рівень його залежить від таких чинників як вік особи, ступінь співставлення 
уламків, наявність гнійного запалення в зоні перелому, рівня реактивності організму тощо.  

 
6. Послідовність заподіяння ушкоджень 

 
У разі необхідності, послідовність заподіяння ушкоджень визначають під час експертизи 

численних ушкоджень, що іноді є водночас і визначення давності ушкоджень. 
Тілесні ушкодження та сліди-нашарування виникають із різною послідовністю. Одні з них 

характеризують основну травму, інші могли утворитись за певний час до пригоди або відразу 
після основної травми та були додатковими. Під час визначення послідовності заподіяння 
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ушкоджень необхідно враховувати виразність слідів зовнішньої кровотечі, ступінь крововиливів за 
ходом ранового каналу, особливості взаємне розміщення  ушкоджень. Зокрема, під час визначення 
послідовності заподіяння ушкоджень найбільш значущим є співставлення особливостей кісткових 
уламків. Наприклад, якщо має місце перелом діафіза трубчастої кістки з прониканням епіфіза цієї 
кістки в суглобову поверхню суміжної кістки, то перелом діафіза не є первинним, бо трубчаста 
кістка за наявності перелому не може зануритися в суміжні кісткові утворення. Відомою є ознака 
послідовності ушкоджень – співвідношення тріщин плоских кісток. Тріщини, що утворилися 
внаслідок повторного ушкодження, не перетинають тріщин, що виникли первинно. 

Двобічні, симетрично розміщені множинні переломи кісток таза або грудної клітки не 
виникають вторинно після однобічного ушкодження цієї частини скелета. Під час визначення 
послідовності утворення слідів ураховується пошаровість відкладення мікрочасточок засобів 
травмування, прокладок та забруднень. Для вирішення питання про послідовність ушкоджень 
велике значення має вірно сформульований судово-медичний діагноз. 

Послідовність заподіяння ушкоджень м'яких тканин визначається за умови достатнього 
проміжку часу між ними, за виявом реакції запалення. Іноді послідовності ушкоджень у разі 
заподіяння ран можна визначити за характером кровотечі – у більш пізній рані менша кровотеча. 
У разі поранення великої судини виникає рефлекторний спазм периферійних артерій ("закон 
більших воріт") і наступні поранення не мають звичайної кровотечі, це іноді дає підстави 
помилково вважати їх посмертними. Якщо після поверхневих ушкоджень поранено велику 
судину, то кровотеча з поверхневих поранень може припинитися. 

Колені, колено-різані, вогнестрільні проникні ушкодження грудної клітки призводять до 
пневмогемотораксу, що супроводжується зміщенням легень угору й до середини. Якщо було 
ушкоджено легені, то рановий канал у легенях зміщується відносно ранового каналу в грудній 
клітці, а наступні поранення мають менше зміщення або взагалі його не мають. 

Різальна зброя в ряді випадків може ушкоджувати одну ділянку кілька разів. Якщо 
ушкодження заподіяне своєю рукою, то на кінці рани є додаткові надрізи ("насічки" або “вуса”), за 
якими, з урахуванням структури дна рани, визначається послідовність травматизації. Якщо рани 
заподіяні неодночасно й перетинають одна одну під кутом, то після зведення їх країв виявляється 
зміщення країв рани, яка нанесена пізніше. 

Вогнестрільне ушкодження плоских кісток призводить до утворення циркулярних та 
радіальних тріщин, а в разі виконання повторного пострілу в цю ділянку друге вогнестрільне 
ушкодження має лише радіальні тріщини, які не перетинають аналогічні тріщини від першого 
ушкодження.  

Послідовність ушкодження плоских кісток визначається за ознакою, що описані Шавіньї-
Нікіфоровим. Ця ознака ґрунтується на тому, що тріщини не перетинають тих, які утворилися 
попередньо. 

Внаслідок травми тупими твердими предметами з утворенням численних переломів, зокрема, 
під час компресії грудної клітки, спочатку утворюються "згинальні" переломи, а потім – 
"розгинальні". Повторні ушкодження плоских кісток, як правило, призводять до виникнення 
додаткової деформації на місці попереднього перелому. 

 
 

7. Травма тупим твердим предметом 
 

 ТИПОВІ ПИТАННЯ ДО ЕКСПЕРТА ДЛЯ ВИРІШЕННЯ ПІД ЧАС СУДОВО-
МЕДИЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ  

 Зажиттєвість ушкодження. 
 Давність заподіяння ушкодження. 
 Властивості предмета, що травмував: 
вид предмета, що травмував; 
травмувальна поверхня (розміри, форма, рельєф, накладення); 
маса; 
матеріал; 
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можливість заподіяння конкретних ушкоджень предметом, що пред’явлено як речовий доказ. 
 Механізм утворення ушкодження: 

• місце прикладення сили; 
• напрямок впливу, що спричинив травму; 
• вид впливу, що спричинив травму (удар, стиснення, розтяг, тертя); 
• число впливів, що спричинили травму; 
• сила впливу; 
• послідовність заподіяння ушкоджень; 
• можливість заподіяння ушкоджень за конкретних умов; 
• взаємне розміщення частини тіла, що ушкоджена, та предмета, яким ушкоджено. 

 
Найчастіше в судово-медичній практиці зустрічаються ушкодження внаслідок дії тупих 

твердих предметів, якими можуть бути: камінь, палка, сокира, пляшка, гиря, стілець тощо; частини 
тіла людини – кулак, зуби, ноги, нігті; транспортні засоби, різні механізми, що рухаються; ударно-
роздроблювальна холодна зброя – булава, кастет, кистені, надолонники, нунчаки, кистопери тощо. 
Комбінована холодна зброя є сполученням клинкової з ударно-роздроблювальною або 
вогнепальною зброєю, напр., кинджал-кастет, кастет-ніж, саї. Якщо предмет не має виразних ознак 
холодної зброї, то признають криміналістичну експертизу для вирішення питання про те, чи є 
даний об'єкт холодною зброєю. 

Тупа травма може бути спричинена також важкими предметами (напр., вантажем), обваленим 
ґрунтом чи будівлею, площиною, у разі падіння з висоти на неї.  

Тупі тверді предмети поділяють на такі групи: плоскі (дошка, лінійка тощо); сферичні (гиря, 
круглий молоток тощо); тупогранні (чотиригранний молоток, край праски тощо); невизначеної 
форми (напр., камінь). Вони бувають з обмеженою контактувальною поверхнею (напр., молоток) 
та необмеженою – переважною поверхнею, коли поверхня травмувального засобу, значно 
перебільшує контактуючу ділянку тіла людини, (напр., дошка, підлога, стіна або ґрунт у разі 
падіння зі значної висоти). 

Для ідентифікації засобу травмування велике значення має опис характеру ушкоджень 
(розмір, форма, рельєф), які утворюються внаслідок дії різних травмувальних поверхонь тупих 
твердих предметів.  

Створена відповідна класифікація тупих твердих предметів за характером їх травмувальної 
поверхні: 

 
КЛАСИФІКАЦІЯ ТУПИХ ТВЕРДИХ ПРЕДМЕТІВ ЗА ХАРАКТЕРОМ ЇХ 

ТРАВМУВАЛЬНОЇ ПОВЕРХНІ 
 
1. За розміром травмувальної поверхні: 
а) з обмеженою травмувальною поверхнею; 
б) з необмеженою травмувальною поверхнею. 
2. За рельєфом травмувальної поверхні: 
а) гладка (рівна); 
б) негладка (нерівна, шершава).  
3. Форма травмувальної поверхні: 
а) плоска (трикутна, квадратна, прямокутна, багатокутна, овальна, кругла, іншої форми); 
б) кутаста (із двогранним кутом – ребриста, із тригранним кутом – вершиною, інші види 

кутів, вершин чи багатокутників); 
в) крива (сферична, циліндрична, іншого виду); 
г) комбінована (сполучення: плоскої та кривої, плоскої та кутастої, кривої та кутастої). 
 
Для прикладу наведемо опис окремих засобів травмування, що використовуються 

злочинцями для заподіяння ушкоджень. 
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Молоток – інструмент, яким можуть бути заподіяні ушкодження у вигляді забитих ран, 
переломи черепа тощо. Молоток (напр., теслярський) має ручку і металеву частину зі скосом, який 
закінчується носком; з протилежного боку знаходиться ударна частина молотка. Дещо 
аналогічним є ушкодження внаслідок дії обуха сокири. 

Тупі тверді предмети шляхом удару, стиснення, розтягу та тертя спричинюють розвиток 
"тупої травми" у вигляді таких ушкоджень: садно, синець, рана від забиття, укус, перелом, 
ушкодження внутрішніх органів тощо. Морфологічні особливості садна, синця, перелому наведені 
вище. 

Забита рана (рана внаслідок забиття) утворюється від дії тупого твердого предмета внаслідок 
безпосереднього удару ним або внаслідок удару об нього, утворюється внаслідок побутових та 
транспортних травмах, падіння зі значної висоти тощо. Кровотеча буває незначною, ці рани мають 
осаднення, часто нерівні краї із крововиливами (синцями); у разі розведення країв рани в кутах і на 
дні виявляються сполучнотканинні перетинки, у стінці рани можна побачити вивернуті волосяні 
цибулинки. Зовнішній вигляд рани залежить від форми та площі поверхні ушкоджувального 
засобу, напр., у випадку удару циліндричним предметом (металевим прутом) часто утворюються 
лінійні рани; предметом з плоскою поверхнею (дошкою) – зірчасті рани. За формою виділяють 
такі основні види забитих ран: прямолінійні, дугоподібні, зигзагоподібні, зірчасті, П-, Т-, У-, Х-, Г-
подібні, неправильної форми тощо. За формою рани та іншими її ознаками можна визначити 
форму контактувальної поверхні ушкоджувального засобу. 

Рани, що заподіяні тупими твердими предметами свідчать про факт травми та мають ознаки, 
що характерні для дії тупого твердого предмета (визначається за вище наведеними ознаками); за 
морфологічними особливостями рани та іншими ознаками можна визначити варіант (удар, 
стиснення, розтяг, тертя) та число заподіяних впливів; місце прикладення сили; форму, рельєф та 
розміри травмувальної поверхні тупого твердого предмета; напрямок руху травмувальної поверхні 
або тіла, якщо травмувальний предмет є нерухомим; силу дії травмувального предмета. 

Рвана рана виникає внаслідок дії на м'які тканини механічної сили, величина якої 
перевершує фізичну здатність тканин до розтягу; краї мають неправильну форму, спостерігається 
відшарування або відривання тканини та значне руйнування тканинних елементів на значній 
площі. Такі рани утворюються переважно внаслідок переїзду, падіння зі значної висоти, 
ушкодження механізмами, що працюють, вибуху, розтягу. 

Розтрощені рани виникають внаслідок роздавлювання та розривання тканин, мають широку 
зону первинного й особливо вторинного травматичного некрозу зі значним мікробним 
забрудненням. Іноді під дією значної сили, що призводить до розривів та розтрощування тканин, 
відбувається повне відділення сегменту кінцівки – т.зв. травматичний відрив, суттєвою ознакою 
якого є відрив шкірного покриву вище рівня роз'єднання тканин, розташованих глибше.  

Стиснення (здавлювання) тіла є одним з видів тупої травми, що виникає внаслідок 
стиснення організму людини між рухомими предметами значних розмірів (напр., між буферами 
залізничних вагонів) або між рухомим та нерухомим предметом значних розмірів (напр., між 
вагоном і платформою). Для сильного здавлювання тіла характерними є ушкодження : переломи 
ребер, хребта, лопаток, розриви, відриви й переміщення внутрішніх органів живота та грудної 
порожнини. Внаслідок помірного стискання грудей та живота, яке не спричиняє тяжких 
переломів, але порушує акт дихання, розвивається смерть від асфіксії. При цьому виявляється 
значна кількість дрібних крововиливів, екхімози на верхній частині грудей, на шиї й обличчі – т.зв. 
екхімотична маска; буває "карміновий набряк" легень – вони збільшені за об'ємом, з набряком, 
мають помірну кількість повітря та яскраво-червоний колір на поверхні й у розрізі, що обумовлене 
застоєм у них насиченої киснем крові. 

 
8. Тривале та позиційне здавлювання тіла 

 
Особливою формою "тупої травми" є тривале та позиційне здавлювання. Можливе тривале 

(4-8 і більше годин) стиснення м'яких тканин кінцівок уламками зруйнованих будівель, споруд, 
обваленим ґрунтом, породою в шахтах тощо, або внаслідок вимушеного тривалого перебування 
людини в нерухомому стані (позиційне стиснення). Під час зажиттєвого ушкодження скелетних 
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м'язів міоглобін потрапляє до плазми крові й, якщо концентрація його перевищить 30 мг%, 
розвивається міоглобінурія, що разом із шоком та іншими чинниками призводить до 
травматичного токсикозу (синдрому тривалого роздавлювання, краш-синдрому, синдрому 
травматичного стиснення) і міоглобінурійного некронефрозу, що може бути причиною смерті.  

 
9. Ушкодження частинами тіла людини 

 
За певних умов виникають ушкодження внаслідок дії неозброєної людини нігтями, кулаком 

та долонею (плеском та ребром), пальцями (стиснення частин тіла, висмикування волосся, 
щипання), ліктем, ногами (стопами, гомілкою), головою, зубами. Зокрема, долонею та пальцями 
можна спричинити розвиток асфіксії у разі закриття рота та носа або стиснення гортані при цьому 
можуть утворюватися подряпини внаслідок дії нігтів. Частини тіла людини діють як тупий 
твердий предмет.  

У судово-медичній практиці зустрічаються ушкодження нігтями у вигляді садна або 
подряпини. Зокрема, однією з видових ознак стиснення руками є розміщені на передньобічній 
поверхні шиї характерні лінійні або у вигляді півмісяця садна довжиною до 2 см (відбиток нігтя). 
Під час дослідження вмісту з-під нігтя в ньому можуть бути виявлені кров, клітини мальпігієвого 
шару епідермісу шкіри, слизової оболонки піхви, рота, волокна одягу, залишки волосся тощо, які 
можна розглядати як речові докази. 

Внаслідок стиснення пальцями рук частин тіла (шия, плече, стегно) утворюються 
крововиливи круглої або овальної форми, часто із саднами внаслідок дії нігтів. У випадку 
стиснення шиї утворюються переломи під'язикової кістки та щитовидного хряща, можлива 
асфіксія. Внаслідок щипання залишаються парні крововиливи напівкруглої або овальної форми. 
Пальцями, введеними в природні отвори (рот, ніздрі, піхву, відхідник), можуть бути заподіяні 
розриви м’яких тканин.  

Удар долонею плеском не залишає, як правило, слідів ушкодження. Удар ребром долоні по 
шиї може спричинити перелом хребців та травму спинного мозку або ушкодження 
синокаротидного вузла з розвитком рефлекторної смерті.  

Внаслідок дії зубів людини виникає укус, що може бути у вигляді синців, крововиливів, 
саден, ран на шкірі. Укус людини – найчастіше це два дугоподібні сліди у вигляді саден або ранок 
лінійної форми (від різців), кутасто-круглуватих (від ікла) і неправильної чотирикутної форми (від 
корінних зубів), оточених синюватою припухлістю. Довжина цих дугоподібних слідів залежить 
від величини складки шкіри, яка захоплена зубами. За ушкодженням від укусу може виконуватися 
ідентифікація підозрілої особи тощо. Укус буває сильним і викликає утворення ран, трапляються 
випадки, коли відкушують частину губи, носа, вуха. Рани внаслідок укусу нагадують рвані рани. 

Ушкодження внаслідок ударів ногою людини, зокрема тієї, що лежить; супроводжується 
утворенням значних крововиливів (із відтворенням форми частини взуття, яким заподіяно удар), 
численних переломів ребер, груднини, розривів внутрішніх органів, закритої черепно-мозкової 
травми. 
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Тема 3. СМЕ ушкоджень внаслідок дії гострих предметів. 
 

План лекції: 
 

1. Класифікація травми гострими предметами. 
2. Загальна характеристика гострих предметів. 
3. Травма гострими предметами 
4. Типові питання до експерта при травмі гострими предметами. 

 
1. Класифікація травми гострими предметами. 

 
Класифікація травми гострими предметами: 

• різана рана 
• колота рана 
• колото-різана рана 
• рубана рана 
• пілена рана 
• свердлена рана 

 
2. Загальна характеристика гострих предметів. 

 
Гострі предмети – предмети травмування, у т.ч. різновид холодної зброї, що мають гострий 

край (лезо) або гострий кінець (вістря). Залежно від наявності цих особливостей та способу 
заподіяння ушкодження всі гострі предмети можна поділити на різальні (бритва), рубальні 
(сокира, шабля), колючі (піка), різально-колючі (кинджал, фінський ніж), пиляльні та свердлильні. 
Цей поділ умовний, бо окремі предмети можуть бути використані по-різному (напр., важкий 
мисливський кинджал може слугувати як різальна, рубальна і різально-колюча зброя). Типовими 
ушкодженням, що заподіяні гострими предметами є рани (різані, рубані, колені, різано-колені, 
пиляні та свердлені). 

Клинкова зброя – холодна зброя, основною деталлю якої є спеціально оброблена смуга 
металу, що має дві основні частини: клинок та хвостовик. Клинок призначений для заподіяння 
ушкодження, а на хвостовикові закріплюється рукоятка. Класифікацію холодної зброї наведено 
нижче. 

 
Класифікація клинкової зброї 

1. З довгим клинком: 
• із прямим клинком; 
• із зігнути клинком. 
2. З середнім клинком: 
• із прямим клинком; 
• із зігнути клинком. 
3. З коротким клинком: 
• із прямим клинком; 
• із зігнути клинком. 
Вона може бути комбінованою або замаскованою. 
Таким чином, клинкова зброя буває: з довгим прямим або зігнутим клинком (довгоклинкова) 

– шабля, шпага, рапіра, ятаган, меч, палаш; з коротким прямим або зігнутим клинком 
(короткоклинкова) – кортик, стилет, тесак, мисливські, фінські та національні ножі; комбінована 
або маскована; комбінована – яка, наприклад, поєднує в собі ніж та стилет тощо.  

Предмети з коротким клинком поділяють на:  
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1. Зброю: а) бойову (національну – ножі, кинджали; табельну – ножі, кинджали, стилети, 
штики; довільну); б) мисливську (ножі, кинджали, стилети, штики); в) спортивну, туристичну та 
дорожню. 

2. Інструменти, побутові та технічні ножі: для обробки продуктів, столові прибори, для 
технічних робіт, медичного призначення, різного призначення. 

Окремі частини основних типів клинкової зброї (шаблі, шпаги, кинджала, ножа) мають назву: 
лезо – гостре ребро клинка; єлмань – розширення клинка від вістря до центру удару; центр удару – 
точка леза клинка, якою наноситься оптимальний за силою удар у ціль; п'ятка – не заточена 
частина металевої смуги біля хвостовика (на п'ятці роблять маркірування та ставлять клеймо); 
обух – тупе ребро клинка, яке протилежне до леза, буває закругленим, пом'якшеним та жорстким, 
кутастої форми; скіс обуха – скошеність лінії обуха до вістря клинка, щоб він був більш гострим; 
вістря – точка, в якій лезо сходиться з лезом або лезо з обухом; доли (виїмки) – заглиблення у 
вигляді жолобків, розташовані вздовж клинка (іноді їх неправильно називають „кровостоками”, а 
їх призначення – зменшення маси клинка та підвищення його жорсткості); перетин клинка – у 
рубальної зброї має форму клина, а в рубально-різальної – обтічну; ребра жорсткості – у двосічних 
клинків – на місці сполучення заточки обох лез, а у зброї, яка має кілька граней (стилет, 
чотиригранний штик, шпага), вони є різальними гранями; рукоятка – слугує для зручності дії 
клинком, має різну форму та розміри і розташована відносно клинка паралельно або під кутом; 
обмежувач – металева деталь холодної зброї з коротким клинком, яку закріплено в площині 
клинка біля його п'ятки перпендикулярно рукоятці; захищає руку від удару противника, коли його 
зброя ковзає по лезу або обухові, та захищає від сповзання руки на клинок і перешкоджає 
зануренню рукоятки в тіло у разі виконання колючого удару; наконечник рукоятки – деталь, яка 
закріплює рукоятку зброї. Клинкова зброя може мати ще й такі деталі, як ефес, дужка ефеса, ґарда, 
хрестовина, перехрестя. Піхви – футляр клинка. 

Тілесні ушкодження внаслідок дії клинкової зброї залежать від конструкції та механізму її 
застосування й бувають у вигляді рубаних ран, колених ран, колено-різаних ран, різаних ран. 
Конструктивна особливість клинкової зброї впливає на морфологію рани, що дає змогу 
виконувати диференційну діагностику, визначати вид зброї та здійснювати ідентифікацію її.  

Клинкова зброя, що має одночасно гострий край (лезо) та гострій кінець (вістря) називається 
різально-колючою зброєю (кинджал, фінський ніж тощо), від дії якої утворюються різано-колені 
рани. 

 Кинджал – двосічна (гостра з обох боків) клинкова холодна зброя з коротким клинком. 
Кинджал конструктивно схожий на ніж, лише з тією різницею, що клинок має леза з обох боків. 
Рани від дії кинджала щілиноподібні, веретеноподібні з рівними гладкими краями й обома 
гострими кінцями. Кортик – прямий кинджал із вузьким клинком його носять переважно у 
військово-морському флоті як особисту зброю адмірали, генерали, офіцери, мічмани, прапорщики. 
Палаш – старовинна холодна ручна зброя з довгим прямим двосічним клинком, що вкладається в 
піхви. Стилет – невеликий кинджал із тонким тригранним клинком. 

Рапіра – колюча клинкова зброя з довгим і гнучким чотиригранним клинком та держаком; 
внаслідок ушкодження утворюються колені рани. Під час фехтування на рапіру надівають 
запобіжний наконечник. 

Шабля – вид рубальної, рубально-колючої холодної зброї чи спортивної зброї для 
фехтування, що має стальний довгий викривлений клинок із лезом на вигнутому боці. 

Уламки скла з гострим кінцем діють як колючо-різальна зброя. Кінці рани при цьому 
можуть мати вигляд букви "М". На краях та в глибині рани можна знайти мікрочасточки скла. 
Велике значення у вирішенні питання про характер предмета, яким заподіяно ушкодження, має 
дослідження ранового каналу. 

За певних обставин сокира використовується злочинцем як знаряддя травми. Ним можуть 
бути заподіяні ушкодження у вигляді забитих ран, рубаних ран, переломи черепа тощо. У сокири є 
топорище та металева частина, що має головку з отвором для топорища. Верхня частина головки 
називається обухом. Клин закінчується лезом, передній кінець якого – носок, а задній – п'ятка. 
Бокові поверхні – щоки клина. Топорище закріплюється за допомогою клинця. 
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Ножиці – можуть бути засобом ушкодження. Таке ушкодження має своєрідний характер, 
оскільки кожна бранша діє як колючо-різальний засіб, складені ножиці діють як колючий предмет, 
а форма рани залежить від того, як складені бранші ножиць. Під час удару бранші можуть 
розходитися або заходити одна за одну й тоді виникають парні колено-різані рани з одним гострим 
і другим П-подібним кінцем. Розходження бранш та заходження одна за одну може відбуватися 
вже в тілі пораненого, і в цьому разі відбувається роздвоєння ранового каналу, т.зв. «роздвоєний 
рановий канал».  

Велике значення у вирішенні питання про характер ушкоджувального предмета має 
дослідження рани та ранового каналу. 

 
3. Травма гострими предметами 

 
Різана рана утворюється внаслідок дії гострих предметів (фінський ніж, кинджал, бритва, 

коса, скло тощо); вона характеризується тим, що довжина такої рани більша за глибину, має рівні 
паралельні краї, мінімальну кількість тканини, що загинула, та помірну реакцію у вигляді 
запалення навколо рани. Часто утворення різаної рани супроводжується масивною кровотечею. 
Рана має відносно незначне ушкодження країв, зяє; має гострі кінці та рівні краї; на кінці рани 
іноді бувають додаткові поверхневі надрізи, які виникають внаслідок руху ножа, що витягається.  

Таким чином, надріз – це деталь кінця рани, заподіяної різальним засобом, являє собою 
лінійне поверхневе ушкодження шкіри, яке поступово сходить нанівець, є доказом різальної дії 
гострого предмета. Якщо різальний предмет на одному й тому самому місці переміщувався кілька 
раз, то на кінцях рани буде кілька надрізів – “вуса”. Такі ушкодження часто зустрічаються у 
випадках самоушкодження, зокрема шиї, тоді й виникає перед судово-медичним експертом задача 
диференційної діагностики самоушкодження та поранення сторонньою рукою. 

Таблиця 1 
Диференційна діагностика ран шиї заподіяних власною чи сторонньою рукою 

 
Власна рука Стороння рука 

Розташування ран у доступних для дії власної 
руки ділянках тіла 

Розташування ран у будь-яких ділянках тіла 

Множинність, поверховість, паралельність при 
наявності однієї чи декількох глибоких ран 

Наявність глибоких ран 

Розташування ран на передньобоковій поверхні 
лівої сторони шиї з "заходженням" далі зліва, ніж 
справа 

Розташування ран на передній поверхні шиї 

Трохи косий напрямок рані – найчастіше ззаду 
наперед, зверху вниз і трохи зліва направо (для 
правші) 

Горизонтальний напрямок 

Значна глибина ран ліворуч Однакова глибина ран з обох боків 
Часто є надрізи на краях і кінцях ран, переважно 
праворуч 

Часто відсутні надрізи на краях і кінцях ран 

Множинні й паралельні надрізи гортані, що 
свідчать про нерішучість самогубця й початкових 
спроб 

Грубий множинний характер ушкоджень, 
значна глибина, що досягає хребта з 
надрізом окістя хребців 

Розташування патьоків крові на передній 
поверхні тіла й руці, що веде ніж, якщо не був 
застосований особливо довгий ніж 

Розташування патьоків крові, як правило, на 
бічній поверхні шиї за відсутності їх на 
руках 

Наявність вертикальних патьоків крові, що йдуть 
уздовж тіла, оскільки особа, що заподіяла собі 
травму, знаходиться у вертикальному положенні 

Наявність поперечних патьоків крові на шиї 
в зв'язку з перебуванням жертви переважно 
в горизонтальному положенні на спині 

Відсутність різаних ушкоджень на руках Наявність різаних ушкоджень на руках, що 
утворилися внаслідок опору нападнику 
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Не слід ототожнювати надріз із насічкою, що є зарубкою, нарубкою, візерунком на якійсь 
поверхні. У судовій медицині це одна з ознак дії гострих предметів, що здатні різати, різати і 
колоти, рубати, і виявляється на дні рани на твердих тканинах (напр., сухожиллях, хрящах, окісті, 
кістках). 

Залежно віл напрямку руху леза (по прямій, по дузі, хвилястий) форми рани бувають різні. 
Глибина різаної рани, як правило, нерівномірна і зменшується на кінці рани. Внаслідок дії 

леза можливе відрізування окремих частин тіла, наприклад вуха. 
Колена рана утворюється від дії колючого предмета, має невеликий розмір на поверхні та 

відносно великий (довгий) рановий канал. Краї рани частіше рівні, гладенькі, навколо них може 
бути обідок осаднення. Форма рани залежить від конфігурації перерізу зброї та визначається 
кількістю граней на ньому; рана переважно щілиноподібна або овальна.  

Колені рани виникають внаслідок дії колючих предметів, які за формою перетину бувають: 
конічні, циліндричні з вістрям (шило, зубок вил, голка, цвях тощо) та грановані – у вигляді 
подовжених пірамід (штик, стилет тощо). Близькі за дією до колючих предметів є продовгуваті 
предмети з гострим краєм незначних розмірів (долото, стамеска тощо). 

Укол холодною зброєю – один із механізмів поранення; найбільшої сили буває тоді, коли 
рівнодійна сила удару проходить через вершину кута, утвореного краями вістря, поділяючи його 
навпіл. 

Колена рана, що заподіяна тонким предметом (спиця, шило тощо) дуже малих розмірів, 
швидко покривається кірочкою із засохлої крові й малопомітна під час огляду. У разі ушкодження 
колючим предметом плоских кісток (череп, грудина, лопатка) отвір, який виникає на зовнішній 
пластинці кістки за формою та розмірами відповідає перетинові предмета, що уражає. Іноді такі 
отвори нагадують вогнестрільні. Відсутність дефекту тканини та інших елементів вхідного 
вогнестрільного отвору на шкірі, а також характер ранового каналу та відсутність кулі 
допомагають вірно визначити діагноз. 

Колено-різана рана утворюється внаслідок дії колючо-різальної зброї, має лінійну (у разі 
зяяння – веретеноподібну) форму, з рівними без осаднення краями, а у випадку повного занурення 
клинка на шкірі навколо рани утворюються садна або синці від дії обмежувача рукоятки колючо-
різального предмета (кинджала, фінського ножа тощо). 

У колено-різаній рані розрізняють: а) ушкодження від дії клинка під час уколу: надріз від 
вістря; розріз від скосу леза; розріз від ребра скосу обуха; ушкодження від дії п'ятки, борідки, 
рукоятки та обмежувача; б) ушкодження, що виникають під час витягання клинка: від розрізу 
лезом; від розрізу ребром обуха; надріз від ковзання вістря витягнутого клинка. 

Кінці рани можуть бути гострокутними (там, де діє лезо) або округленими, П-подібними (там, 
де діє обушок завтовшки більше 1 мм). У разі удару з натиском на обушок на П-подібному кінці 
рани іноді утворюється один або два надриви (надрізи) шкіри внаслідок дії ребер обуха, обуховий 
кінець рани в цьому разі має Г-, У- або М-подібну форму.  

Якщо вивільнення клинка супроводжується натиском на лезо, то виникає додатковий розріз, 
що є продовженням основного. Якщо вивільнення клинка одночасно супроводжується поворотом, 
то додатковий розріз відходить від основного під кутом і рана стає кутоподібною або відходить від 
одного із країв.  Довжина основного розрізу колено-різаної рани приблизно дорівнює ширині 
клинка, якщо він був занурений та вивільнений перпендикулярно, але збільшується у випадку 
занурення клинка з нахилом.  

Зовнішня кровотеча внаслідок колено-різаної рани незначна.  
У разі самогубства часто буває кілька колено-різаних ран, вони локалізуються на обмеженій 

ділянці, більшість із них є поверхневими – "примірювальні удари" і лише одна-дві є глибокими. 
Рановий канал внаслідок дії клинкової зброї – ушкодження тканини у вигляді отвору 

(щілини), що занурюється в глибоко розміщені органи, стінки його рівні, гладкі; з незначними 
крововиливами, спадаються; канал, як правило, прямолінійний. Рановий канал починається 
вхідним отвором і закінчується сліпо (сліпий рановий канал) або вихідним отвором (наскрізний 
рановий канал).  Напрямок ранового каналу описується відносно трьох умовних площин тіла 
людини (напр.: спереду-назад; зліва-направо; спереду-назад і зверху-вниз; спереду-назад, справа-
наліво і дещо зверху-вниз) з обов'язковим зазначенням точної локалізації вхідного та вихідного 
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отворів. Рановий канал буває: прямим, перерваним (у тих випадках, коли він перетинає кілька 
частин тіла (наприклад, руку та грудну клітку). Велике значення у вирішенні питання про форму 
та розміри колючої та колючо-різальної зброї має виготовлення зліпків каналу за допомогою 
деяких пластичних мас (парафіну, пасти "К", латексу тощо). Щоб полегшити дослідження 
ранового каналу під час експертизи трупа, можна виконувати попереднє фарбування його з 
одночасною фіксацією стінок формаліном.  

Довжина ранового каналу дорівнює довжині клинка на рівні занурення його в тканину, отже, 
може дорівнювати довжині клинка або бути меншою, але у випадку нанесення пошкодження в 
живіт може бути більшою за довжину клинка.  

Найуразливіші місця тіла людини в разі поранення є ті де пролягають магістральні кровоносні 
судини, ушкодження яких призводить до розвитку тяжкої кровотечі та загального венозного 
повнокров’я, або можливий розвиток пневмотораксу. 

Рубана рана виникає від удару важким гострим предметом (напр., сокирою, шаблею), має 
значну глибину; об'єм нежиттєздатних тканин в момент заподіяння рани та в наступні періоди 
може бути дещо більшим, ніж у різаних ранах. Рубані рани мають прямолінійну форму, рівні та 
гладкі краї, часто гострі кінці; біля країв рани часто є осадження. На відміну від різаних, рубані 
рани, як правило, супроводжуються ушкодженням кісток, зокрема, на голові, у вигляді: надрубів 
(ушкодження зовнішньої оточуючої пластинки та тонкого шару губчастої речовини, що прилягає 
до неї; врубів (більш глибокого, але непроникного ушкодження); розрубів (ушкодження всієї 
товщини кістки з утворенням отвору, який за формою відповідає поперечному перетинові клинка 
сокири); відрубів (повне відділення частини кістки або тіла). На площині кісткових розрубів 
майже завжди є індивідуальні ознаки леза рубального знаряддя – сліди від нерівності, зазублин, 
які використовуються для криміналістичної ідентифікації знаряддя. За межами гострого кінця 
рубаної рани буває “слід удавлення” у вигляді лінійної канавки завширшки до 0,1 см, іноді з 
ознаками ушкодження епідермісу. “Слід удавлення” буває також на одягові і є ознакою дії 
рубального засобу, напр. сокири. 

В судово-медичній практиці зустрічаються випадки самоушкодження спричиненого сокирою 
і в таких випадках виникає необхідність під час експертизи провести диференційна діагностика 
ушкоджень, нанесених сокирою власною або сторонньою рукою. 

Таблиця 2 
Диференційна діагностика ушкоджень, нанесених сокирою власною й сторонньою 

рукою 

Власна рука Стороння рука 
Множинність і поверховість ушкодженні в 
ділянках, доступних для дії власної руки 

Поодинокі ушкодження, розташовані в 
якій-завгодно ділянці тіла 

Однакова спрямованість, локалізація й форма 
ушкоджень, положення знаряддя в момент 
контакту (п’ятка, середня частина леза, носок) 

Різна спрямованість довжини 
ушкоджень, значна глибина 

Оголення голови Оголення голови і тіла не типові  
Наявність несмертельних ушкоджень  Наявність смертельних ушкоджень  
Наявність певних пристосувань  Відсутність певних пристосувань  
Відсутність ознак боротьби й оборони  Наявність ознак боротьби й оборони 
Сходинкоподібна площина відрубу Єдина площина відрубу на тильній 

поверхні кистей і передпліч 
Цілість одягу при наявності ушкоджень на тілі Відповідність ушкоджень одягу 

ушкодженням на тілі 
 
Рубано-колена рана утворюється внаслідок дії рубально-колючого знаряддя – 

травмувальних засобів, що мають рубаючі та колючі конструктивні особливості: стамеска, долото, 
широка викрутка. Окремі автори відносять ці засоби травмування до колючих. Внаслідок їх дії 
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утворюється рубано-колена рана, що за морфологічними особливостями схожа з коленою раною, 
але має ознаки дії рубальної поверхні (леза стамески чи долота).  

Пиляна рана виникає від дії циркулярної або поздовжньої пилки, має нерівні, зубчасті, 
дрібноклаптикові краї м'яких тканин, часто з ушкодженням кістки. Поверхня розпилу кістки 
відносно рівна, з дугоподібними слідами від дії зубців пилки. 

Свердлені рани утворюється внаслідок дії свердла. Характер ушкодження залежить від 
швидкості обертання свердла, діаметра та гостроти його. Глибина ранового каналу може досягати 
значної глибини та ушкоджувати кістку. 

Часто в експертній практиці принциповим є питання про визначення походження ран шкіри, 
що заподіяні внаслідок дії тупих та гострих предметів, диференційна діагностика їх наведена в 
табл. 3 

Таблиця 3 
Диференційно-діагностичні критерії визначення походження ран шкіри, що утворилися 

внаслідок дії тупих та гострих предметів 
 

 Вид рани 
Ознака забита рубана різана колено-

різана 
колена рубано-

колена 
Краї рани нерівні, 

розтро-
щені, із 
кровови-
ливами 

рівні рівні рівні нерівні рівні 

Осаднення 
країв рани 

є часто є немає рідко є є є 

Кінці рани різні, не 
гострі 

гострі, П-
подібні 

гострі гострі, 
заокругле
ні, П-
подібні 

залежать 
від форми 
поперечног
о перетину 
предмета 

П-подібні 

Форма рани довгаста, 
неправиль
на, 
зіркоподіб
на 

довгаста, 
дугоподіб
на, 
трикутна 

лінійна, 
дугоподі
бна 

довгаста, 
веретеноп
одібна 

щілиноподі
бна, 
зірчаста, 
хрестоподіб
на 

лінійна 

Наявність 
міжкрайових 
перемичок 

частіше в 
ділянці 
кінців 

немає немає немає немає немає 

Слід 
тиснення на 
шкірі в 
ділянці кінця 
чи кінців 

немає  є немає немає немає немає 

Заглиблення 
волосся в 
кісткові 
канали 

буває немає немає немає немає немає 

Ушкодженн
я кісток 

буває є буває у 
вигляді 
насічок 

рідко на 
тонкій 
плоскій 
кістці 

рідко на 
тонкій 
плоскій 
кістці 

рідко на 
тонкій 
плоскій 
кістці 
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4. Типові питання до експерта при травмі гострими предметами. 
 

Колені ушкодження 
 Зажиттєвість ушкодження. 
 Давність заподіяння ушкодження. 
 Властивості предмета, що травмував: 

• вид предмета, що травмував; 
• характеристика поперечного перетину (форма, розміри); 
• властивості клинка (форма, ступінь гостроти, проекція леза на поперечний перетин); 
• властивості ребер (кут сходження граней, гострота); 
• властивості граней (кількість, шершавість поверхні, ширина на різних рівнях, спеціальні 

елементи будови – доли, виточки); 
• загальна характеристика клинка (форма, розміри, матеріал, накладення); 
• можливість заподіяння конкретних ушкоджень предметом даного типу; 
• можливість заподіяння конкретних ушкоджень предметом, що пред’явлено як речовий 

доказ. 
 Механізм утворення ушкодження: 

• місце прикладення сили; 
• напрямок впливу, що спричинив травму; 
• орієнтація площини клинка; 
• кількість впливів, що спричинили травму; 
• зміна напрямку руху та орієнтації площини клинка під час витягання його; 
• сила впливу; 
• можливість заподіяння ушкодження власною рукою; 
• можливість заподіяння ушкоджень за конкретних умов; 
• відповідність пошкоджень на одягові та ушкоджень на тілі, можливість їх одночасного 

заподіяння. 
 

Різані рани 
Зажиттєвість ушкодження. 
Давність заподіяння ушкодження. 
Властивості предмета, що травмував: 
• вид предмета, що травмував; 
• властивості леза (гострота, кут заточки, вид заточки);  
• властивості бічної поверхні клинка (рельєф, спеціальні елементи будови – доли, виточки); 
• загальна характеристика накладень (харчові продукти, фарба, мастило тощо); 
• наявність та властивості обмежувача та рукоятки (форма, розміри, рельєф, матеріал, 

накладення); 
• можливість заподіяння конкретних ушкоджень предметом даного типу; 
• можливість заподіяння конкретних ушкоджень предметом, що пред’явлено як речовий 

доказ. 
Механізм утворення ушкодження: 
• місце прикладення сили; 
• напрямок впливу, що спричинив травму; 
• орієнтація площини клинка; 
• кількість впливів, що спричинили травму; 
• зміна напрямку руху та орієнтації площини клинка під час заподіяння ушкодження; 
• сила впливу; 
• можливість заподіяння ушкодження власною рукою; 
• можливість заподіяння ушкоджень за конкретних умов; 
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• відповідність пошкоджень на одягові та ушкоджень на тілі, можливість їх одночасного 
заподіяння. 

 
Колено-різані ушкодження 

 Зажиттєвість ушкодження. 
 Давність заподіяння ушкодження. 
 Властивості предмета, що травмував: 
• вид предмета, що травмував; 
• наявність та кількість лез, наявність обуха; 
• властивості кінця клинка (форма, гострота, площа чи довжина торця); 
• властивості леза (гострота; кут заточки; вид заточки – одно- чи двобічна; наявність, форма 

та довжина скосу);  
• властивості обуха (форма; ширина; скіс – форма, довжина та висота; рельєф поверхні); 
• наявність та властивості п’ятки (форма, ширина клинка, рельєф; ступінь виступу над 

лезом); 
• властивості бічних поверхонь клинка (рельєф; спеціальні елементи будови – доли, виточки, 

отвори); 
• загальна характеристика клинка (форма профілю; форма поперечного перетину; розміри – 

загальна довжина, ширина на різних рівнях; матеріал; накладення – мастило, харчові продукти, 
фарба, продукти корозії тощо); 

• наявність та властивості обмежувача та рукоятки (форма, розміри, рельєф, матеріал, 
накладення); 

• можливість заподіяння конкретних ушкоджень предметом даного типу; 
• можливість заподіяння конкретних ушкоджень предметом, що пред’явлено як речовий 

доказ. 
 Механізм утворення ушкодження: 
• місце прикладення сили; 
• напрямок впливу, що спричинив травму; 
• орієнтація площини клинка; 
• орієнтація леза та обуха; 
• кількість впливів, що спричинили травму; 
• зміна напрямку руху та орієнтації площини клинка під час заподіяння ушкодження; 
• факт натискання на обух чи лезо; 
• сила удару; 
• можливість заподіяння ушкодження власною рукою; 
• можливість заподіяння ушкоджень за конкретних умов; 
• відповідність пошкоджень на одягові та ушкоджень на тілі, можливість їх одночасного 

заподіяння. 
 

Рубані ушкодження 
 Зажиттєвість ушкодження. 
 Давність заподіяння ушкодження. 
 Властивості предмета, що травмував: 
• вид предмета, що травмував; 
• властивості леза (гострота; кут заточки; робочий кут; вид заточки; наявність кінців леза);  
• властивості обуха (форма, розміри, характер поверхні); 
• наявність та властивості носка й п’ятки (форма, розміри, кут сходження ребер та граней, 

ступінь гостроти); 
• властивості бічних поверхонь робочої частини предмета (рельєф, спеціальні елементи 

будови); 
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• загальна характеристика рубальної поверхні (форма поперечного перетину; профіль; 
розміри; матеріал; накладення – мастило, харчові продукти, фарба, продукти корозії тощо); 

• можливість заподіяння конкретних ушкоджень предметом даного типу; 
• можливість заподіяння конкретних ушкоджень предметом, що пред’явлено як речовий 

доказ. 
 Механізм утворення ушкодження: 
• місце прикладення сили; 
• напрямок впливу, що спричинив травму; 
• орієнтація площини клинка; 
• орієнтація леза та обуха; 
• кількість впливів, що спричинили травму; 
• зміна напрямку руху та орієнтації площини клинка під час заподіяння ушкодження; 
• сила удару; 
• можливість заподіяння ушкодження власною рукою; 
• можливість заподіяння ушкоджень за конкретних умов; 
• відповідність пошкоджень на одягові та ушкоджень на тілі, можливість їх одночасного 

заподіяння. 
 

Рубано-колені ушкодження 
 Зажиттєвість ушкодження. 
 Давність заподіяння ушкодження. 
 Властивості предмета, що травмував: 
• вид предмета, що травмував; 
• властивості леза (гострота; кут заточки; наявність, форма та довжина скосу);  
• властивості бічних поверхонь клинка (рельєф; спеціальні елементи будови – доли, виточки, 

отвори); 
• загальна характеристика клинка (форма профілю; форма поперечного перетину; розміри – 

загальна довжина, ширина на різних рівнях; матеріал; накладення – мастило, харчові продукти, 
фарба, продукти корозії тощо); 

• наявність та властивості обмежувача та рукоятки (форма, розміри, рельєф, матеріал, 
накладення); 

• можливість заподіяння конкретних ушкоджень предметом даного типу; 
• можливість заподіяння конкретних ушкоджень предметом, що пред’явлено як речовий 

доказ. 
 Механізм утворення ушкодження: 
• місце прикладення сили; 
• напрямок впливу, що спричинив травму; 
• орієнтація площини клинка; 
• орієнтація леза; 
• кількість впливів, що спричинили травму; 
• зміна напрямку руху та орієнтації площини клинка під час заподіяння ушкодження; 
• сила удару; 
• можливість заподіяння ушкодження власною рукою; 
• можливість заподіяння ушкоджень за конкретних умов; 
• відповідність пошкоджень на одягові та ушкоджень на тілі, можливість їх одночасного 

заподіяння. 
 

Пиляні ушкодження 
 Зажиттєвість ушкодження. 
 Давність заподіяння ушкодження. 
 Властивості предмета, що травмував: 
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• вид предмета, що травмував; 
• властивості зубців (форма, товщина, вид заточки, ступінь гостроти, відстань між 

вершинами зубців – шаг пилки, ширина розводу, кількість зубців на одиницю довжини); 
• загальна характеристика полотна (вид пилки, довжина, ширина, матеріал); 
• можливість заподіяння конкретних ушкоджень предметом даного типу; 
• можливість заподіяння конкретних ушкоджень предметом, що пред’явлено як речовий 

доказ. 
 Механізм утворення ушкодження: 
• місце прикладення сили; 
• напрямок розпилу (пропилу, надпилу); 
• орієнтація площини полотна пилки; 
• відповідність тирси певному полотну пилки; 
• можливість заподіяння ушкоджень за конкретних умов; 
• відповідність пошкоджень на одягові та ушкоджень на тілі, можливість їх одночасного 

заподіяння. 
 

Свердлені ушкодження 
 Зажиттєвість ушкодження. 
 Давність заподіяння ушкодження. 
 Властивості предмета, що травмував: 
• вид предмета, що травмував; 
• властивості свердла (діаметр, вид заточки, ступінь гостроти, довжина, матеріал); 
• можливість заподіяння конкретних ушкоджень предметом даного типу; 
• можливість заподіяння конкретних ушкоджень предметом, що пред’явлено як речовий 

доказ. 
 Механізм утворення ушкодження: 
• місце прикладення сили; 
• напрямок свердлення; 
• відповідність тирси від кістки певному свердлу; 
• можливість заподіяння ушкоджень за конкретних умов; 
• відповідність пошкоджень на одягові та ушкоджень на тілі, можливість їх одночасного 

заподіяння. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Герасименко О.І., Антонов А.Г., Герасименко К.О. Курс лекцій з судової медицини 
 

60 
 

Тема 4. СМЕ ушкоджень внаслідок пострілів з 
вогнепальної зброї або вибуху. 

 
План лекції: 

 
1. Загальна характеристика вогнестрільних ушкоджень.  
2. Типові питання до експерта та визначення вогнестрільних ушкоджень 
3. Визначення та класифікація ручної вогнестрільної зброї 
4. Бойові припаси до ручної вогнестрільної зброї 
5. Постріл та фактори, що його супроводжують 
6. Ушкоджуючи чинники пострілу та їх дія на людину 
7. Вибухова травма 

 
1. Загальна характеристика вогнестрільних ушкоджень. 

 
Вогнестрільні ушкодження виникають внаслідок дії ушкоджувальних чинників пострілу: а) 

вогнепального снаряда та його частин (куля, осколки куль, дріб або картеч, пижі, атипові снаряди 
– метал, каміння, гільза тощо); б) продуктів згорання пороху та капсульного вмісту (порохові гази, 
зерна пороху, кіпоть та металеві часточки); в) зброї та її частин (дульний зріз зброї, рухомі частини 
зброї, приклад, окремі частини та уламки зброї, коли вона розривається); г) вторинних снарядів 
(уламки предметів, які пошкоджені пострілом; уламки кісток та клапті тканини).  

Механізм утворення вогнестрільного ушкодження є складним процесом та залежить від: 
* властивостей вогнестрільного снаряда (маси, форми, калібру, довжини, конструктивних 

особливостей, матеріалу); 
* характеристики зовнішньої балістики огнестрільного снаряда (швидкості, прецесії, 

нутації); 
* структурних та функціональних властивостей частин тіла, що ушкоджуються (варіант 

анатомічної будови, міцність та інші властивості, об’єм, відносна щільність, стан 
кровонаповнення, уміст рідини або газу); 

* взаємодії снаряда та частини тіла, що ушкоджується (переданої енергії, часу передачі 
енергії); площі співударяння; положення снаряда в момент первинного контакту; напрямку 
ранової траєкторії снаряда; довжини траєкторії снаряда в тілі – довжини ранового каналу; форми 
траєкторії снаряда в тілі; ступеня нестійкості руху снаряда; характеру тимчасової пульсуючої 
порожнини – об’єм, тривалість існування, число та характер пульсації; стану снаряда – 
деформація, руйнування; утворення та дії вторинних снарядів – фрагментів кулі, ушкоджених 
тканин тощо). 

Види вогнестрільних ушкоджень:  
* відкриті ушкодження: вогнестрільні рани (наскрізні, сліпі, дотичні тощо); руйнування та 

відривання частин тіла; 
* закриті ушкодження: забиття в м'яких тканинах та внутрішніх органах, розриви внутрішніх 

органів; переломи;  
* поверхневі порушення шкіряних покривів: садна, проникання кіптю, зерен пороху, 

часточок металу. 
Визначення вогнестрільного походження ушкоджень не викликає труднощів у випадках 

сліпих, частково наскрізних, дотиково-сліпих поранень, бо про це свідчать наявність у тілі цілого 
снаряда або його частин (кулі, її уламків, шроту тощо) та сліди близького пострілу й металізації. 

 
2. Типові питання до експерта та визначення вогнестрільних ушкоджень 

 
 ТИПОВІ ПИТАННЯ ДО ЕКСПЕРТА ДЛЯ ВИРІШЕННЯ ПІД ЧАС СУДОВО-

МЕДИЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ  
 Чи є це ушкодження вогнестрільним. 
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 Зажиттєвість ушкодження. 
 Давність ушкодження. 
 Характеристика чинників пострілу, що ушкоджують: 
* вид вогнестрільного снаряда: куля, дріб, картеч, атипові снаряди, осколки снаряда тощо; 
* властивості вогнестрільного снаряда: 
* діаметр поперечного перетину (для куль), 
* розмір (для атипових снарядів), 
* форма головної частини (гостра, тупа),  
* наявність або відсутність оболонки (оболонкова, напівоболонкова, безоболонкова куля), 
* матеріал; 
* особливості спорядження патрона: 
* вид пороху, 
* пижі, прокладки тощо, 
* вага шроту чи картечі, 
* наявність спеціальної суміші; 
* додаткові чинники пострілу: 
* порохові гази, 
* кіпоть пострілу, 
* металеві часточки, 
* порошинки; 
* властивості вогнепальної зброї, що застосовувалася: 
* калібр,  
* наявність дульних пристроїв та конструктивних особливостей дульного кінця, 
* кількість дульних отворів, 
* кількість та кут нахилу полів нарізів, 
* конструктивні особливості ствола, прикладу, затвору та інших частин, 
* автоматична чи неавтоматична, 
* потужність вогнепальної зброї; 
 Механізм утворення ушкоджень: 
* кількість пострілів; 
* локалізація вхідних та вихідних ран; 
* напрямок ранового каналу (каналів); 
* відстань пострілу; 
* наявність, матеріал та властивості можливої перепони (поглинача); 
* напрямок пострілу; 
* можливість заподіяння ушкоджень за конкретних умов; 
* можливість заподіяння ушкоджень власною рукою потерпілим; 
* можливість заподіяння ушкоджень співучасником. 
 

3. Визначення та класифікація ручної вогнестрільної зброї 
 
Ручна вогнестрільна зброя – це зброя призначена для механічного ураження цілі на відстані 

снарядом, що отримав у стволі направлений рух певного типу та достатню для ураження цілі 
кінетичну енергію у результаті згорання порохового заряду або речовини, що його замінює.   

Під механічним ураженням цілі розуміється гарантоване завдання об’єкту проникаючого 
пошкодження на дистанції, що передбачена конструкцією і тактико-технічними характеристиками 
зброї, а також типом використовуваних патронів. 

Коло об’єктів, для ураження яких використовується вогнестрільна зброя, визначається її 
цільовим призначенням, відповідно до якого створюється конструкція зброї, типом 
використовуваних патронів, нормативним статусом зброї та способом її виготовлення.   

Найбільш значущими із вказаних підстав є спосіб виготовлення, цільова призначеність та 
компоновка зброї. Саме вони закладаються у основу конструктивних рішень реалізованих у 
певних зразках вогнестрільної зброї. Інші класифікаційні підстави є похідними від зазначених.  
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Залежно від способу виготовлення ручна вогнестрільна зброя поділяється на: 
 заводську – виготовлену у відповідності до встановлених стандартів і технічних умов, 

підприємствами, що спеціалізуються на виготовленні вогнестрільної зброї; 
 перероблену – виготовлену із заводської зброї шляхом внесення певних змін у її 

конструкцію; 
 кустарну – виготовлену у кустарних майстернях без дотримання державних стандартів; 
 саморобну – виготовлену без дотримання стандартів із підручних матеріалів або із 

використанням деталей заводської зброї. 
Заводська ручна вогнестрільна зброя за цільовим призначенням поділяється на: 
 бойову (армійську та поліцейську); 
 службову; 
 мисливську; 
 спортивну; 
 самозахисту. 
Бойовою визнається зброя, що стоїть чи стояла на озброєнні збройних сил чи воєнізованих 

державних структур і конструктивно призначена для вирішення бойових та оперативно-
службових завдань. Тільки для бойової зброї характерна наявність усіх відомих режимів ведення 
вогню: неавтоматичний та автоматичні самозарядний, самострільний безперервний та з 
фіксованими чергами. 

Залежно від конструкції, тактико-технічних характеристик і типу патронів, бойова ручна 
вогнестрільна зброя призначена для ураження живої сили супротивника, його транспортних 
засобів, засобів пасивного захисту, укріплень тощо.  

Залежно від способу керування та утримання під час стрільби вона поділяється на наступні 
типи – гвинтівки, карабіни, рушниці, пістолети, револьвери, пістолети-кулемети, автомати 
(штурмові гвинтівки), кулемети. 

Службовою визнається зброя, що призначена для використання посадовими особами і 
співробітниками юридичних осіб, яким у відповідності до чинного законодавства дозволено її 
зберігання, носіння і використання для самозахисту та виконання покладених на них 
законодавством обов’язків. 

Характерною особливістю даної зброї є використання патронів, що відрізняються від бойових 
за калібром та потужністю, а також наявність комплексу ознак на стріляних гільзах, що 
притаманна тільки службовій зброї.  

Залежно від способу керування та утримання службова зброя поділяється на пістолети, 
револьвери, рушниці та карабіни з гладкостінними стволами. 

Загальною конструктивною рисою даного виду зброї є відсутність самострільного режиму 
стрільби і обмежена ємність магазину (до 10 патронів). 

Мисливською вважається зброя, що конструктивно призначена для ураження тварин в 
умовах промислового чи спортивного полювання. 

Залежно від загальної компоновки, способу утримання та керування під час стрільби 
мисливська зброя поділяється на пістолети, револьвери, рушниці, гвинтівки та карабіни. 

Спортивна вогнестрільна зброя – це зброя призначена для проведення спортивних 
стрілецьких змагань та тренувань, що має певні масо-габаритні та ергономічні характеристики, які 
значно підвищують влучність стрільби на певних дистанціях. Ця зброя призначена для ураження 
рухомих і нерухомих мішеней, шляхом їх часткового чи повного руйнування і у залежності від 
способу керування та утримання під час стрільби поділяється на пістолети, револьвери, гвинтівки 
та рушниці. 

Вогнестрільна зброя самозахисту – це зброя конструктивно призначена для захисту життя, 
здоров’я та власності осіб шляхом придушення агресії нападаючого (людини або тварини) у 
результаті його механічного пошкодження або передачі нападаючому значної частини кінетичної 
енергії снаряду. Поділяється на гладкоствольні пістолети, револьвери, рушниці і карабіни. 

Будь-який зразок ручної вогнестрільної зброї, незалежно від способу виготовлення, для 
реалізації свого цільового призначення повинен складатися з певних конструктивних елементів, 
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що забезпечують необхідний напрямок польоту снаряду, певний тип його руху, а також 
забезпечують створення необхідного тиску для надання снаряду відповідної швидкості. 

  
Таблиця 4 

Класифікація гладкоствольної мисливської зброї 
(А.И. Толстопят) 

 
Класифікуюча ознака Група зброї 

1. За снарядом, що 
використовується  

а) гладкоствольні або шротові гвинтівки 
б) нарізні гвинтівки (штуцери, гвинтівки, карабіни) 
в) комбіновані або кулеводробові гвинтівки 

2. За способом заряджання а) шомпольні, що заряджаються з дула 
б) казнозарядні гвинтівки під унітарний патрон 

3. За кількістю стволів а) одноствольні (однозарядні, багатозарядні та самозарядні 
або автоматичні) 
б) двоствольні 
в) триствольні 

4. За конструкцією ударної 
системи 

а) куркові (із зовнішнім курком) 
б) безкуркові (з внутрішнім курком) 

5. За 
розміщенням стволів 

а) з горизонтально спареними стволами 
б) з вертикально спареними стволами (один під одним) – 
«бокфлінти» 

6. За призначенням а) мисливські 
б) спортивні або садочні 
в) качачі 

 
У ручній вогнестрільній зброї такими елементами є: 
 ствол; 
 пристрій для запирання ствола в момент пострілу; 
 пристрій для підпалювання порохового заряду.  
За наявності даних елементів виріб може бути класифікований як стріляючий пристрій. Проте 

для визнання його вогнестрільною зброєю він повинен відповідати наступним криміналістичним 
критеріям: 

 вогнестрільність;  
 збройність;  
 надійність. 
Критерій вогнестрільності передбачає використання тиску газів, що утворюються у 

результаті згорання порохового заряду чи речовини, що його замінює, для викидання снаряду із 
ствола зброї. Слід враховувати, що критерій вогнестрільності притаманний іншим стріляючим 
пристроям, які не є вогнестрільною зброєю, а згорання пороху в них використовується для 
викидання зі ствола хімічних поєднань (газова зброя), кріпильно-монтажних елементів 
(будівельно-монтажні пістолети), подачі звукового чи світлового сигналу (стартові та сигнальні 
пістолети) тощо.  

Критерій збройності передбачає реалізацію у стріляючому пристрої певної конструкції, яка 
забезпечує необхідний рівень уражаючих властивостей снаряда, що визначаються цільовим 
призначенням зброї. 

Суттєве значення мають розміри, загальна конструкція і матеріал виготовлення основних 
конструктивних елементів (ствола, пристроїв для його запирання та підпалювання пороху), спосіб 
їх з’єднання і взаємодії, а також їх відповідність стандартам. 

Механічне ураження цілі на відстані – одна із складових даного критерію. Слід враховувати, 
що можливість механічного ураження цілі на відстані притаманна багатьом стріляючим 
пристроям з яких не всі класифікуються як вогнестрільна зброя. Ступінь механічного впливу 
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(уражаючих властивостей) на ціль визначається величиною кінетичної енергії, яку отримує 
снаряд, та дистанцією на які він зберігає цю енергію. Ці показники індивідуальні для кожної 
моделі ручної вогнестрільної зброї і визначаються її цільовим призначенням. 

Переважно усі зразки ручної вогнестрільної зброї, за виключенням спортивної, призначені 
для ураження живих цілей (людини або тварини). Для цього снаряд повинен мати питому 
кінетичну енергію, що забезпечить завдання проникаючого поранення цілі на певній дистанції, яка 
визначена конструкцією. Питома кінетична енергія визначається як відношення кінетичної енергії 
снаряду до площі його поперечного перетину і її мінімальне значення для ручної вогнестрільної 
зброї становить 0,5 Дж/мм2 (0,05 кгс.м/мм2). 

Надійність – критерій, що передбачає можливість неодноразового використання зброї при 
забезпеченні безпеки для стріляючого.  

Визначення наявної сукупності даних критеріїв у досліджуваного зразка стріляючого 
пристрою основне завдання класифікаційної криміналістичної експертизи ручної зброї. За 
наявності такої сукупності виріб визнається вогнестрільною зброєю, за її відсутності – як певний 
різновид стріляючих пристроїв з визначенням його типу і цільового призначення.   

Слід враховувати, що конструкція стандартної заводської вогнестрільної зброї розробляється 
уже з урахуванням зазначених критеріїв, перевірка яких проводиться на усіх етапах виготовлення 
зброї починаючи з конструкторських розрахунків та визначення матеріалу виготовлення, 
закінчуючи виготовленням та підсумковими випробовуваннями. Як правило випробування 
передбачають свідоме завищення параметрів для визначення запасу міцності зброї.  

Тому для вирішення питання про віднесення до категорії вогнестрільної зброї стандартного 
зразка ручної зброї заводського виготовлення, достатньо встановлення відповідності його 
конструкції та способу виготовлення визначеним вимогам, про що можуть свідчити результати 
його порівняння з офіційними довідковими джерелами чи з еталонними зразками ручної 
вогнестрільної зброї.  

Навіть у випадку непридатності певного зразка заводської ручної зброї у наданому стані до 
стрільби, він повинен визнаватися вогнестрільною зброєю, тому що має конструкцію передбачену 
і відповідну певними стандартам і технічним умовам. При цьому зазначення причини 
непридатності для цільового використання обов’язкове. Дослідження нестандартної і саморобної 
зброї має певні особливості, пов’язані із втратою стандартності конструкції чи її початкової 
нестандартності.  Втрата стандартності можлива або у разі перероблювання певних частин 
стандартної ручної вогнестрільної зброї, або у разі внесення змін до конструкції стандартних 
стріляючих пристроїв, що не є вогнестрільною зброєю з метою використання їх у якості такої.  
Для визнання таких стріляючих пристроїв вогнестрільною зброєю необхідне обов’язкове 
експериментальне підтвердження відповідності досліджуваного зразка критеріям 
вогнестрільності, збройності і надійності. Це значить, що окрім встановлення сукупності основних 
конструктивних елементів, способу їх з’єднання та взаємодії, необхідно принципово вирішити 
питання про придатність даного стріляючого пристрою до стрільби і визначити питому кінетичну 
енергію снаряда.  

 
4.  Бойові припаси до ручної вогнестрільної зброї 

 
Виправдане бажання люди дистанціюватися від об’єкта ураження з метою уникнення прямої 

конфронтації у своєму розвиту породило значну кількість ручної зброї дистанційної дії від 
холодної зброї, що метається до вогнестрільної.  

В будь-якій зброї дистанційної дії, за виключенням деяких різновидів холодної зброї, що 
метається, для ураження цілі застосовуються предмети, які відокремлюються від зброї з 
наступним безпосереднім механічним впливом на ціль. Це може бути як монолітний предмет, так і 
складний за своїм складом елемент зброї, що є її комплектною частиною. 

У військово-технічній, спортивно-мисливській та кримінально-правовій літературі дані 
предмети дістали назву боєприпаси.   

Проте термін «боєприпаси» не є уніфікованим і у залежності від галузі застосування може 
охоплювати різноманітні за конструкцією вироби. 
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Коментар до кримінального кодексу України містить наступне визначення боєприпасів: 
«Бойовими припасами є частина (вид) озброєння, безпосередньо призначена для ураження живої 
сили супротивника, знищення його бойової техніки, руйнування укріплень, споруджень і 
виконання спеціальних завдань. До боєприпасів належать артилерійські, реактивні снаряди, бойові 
частини ракет і торпед, патрони до стрілецької зброї, гранати, авіаційні і глибинні бомби, 
інженерні і морські міни, підривні заряди, димові шашки».  

У законі Російської Федерації «Про зброю» боєприпасами визнаються „предмети озброєння 
та спорядження, що метаються, призначені для ураження цілі, які містять розривний, метальний, 
піротехнічний або вишивний заряд чи їх сполучення».  

Неоднозначність визначення боєприпасів у різних сферах людської життєдіяльності, 
пов’язаних із застосуванням зброї вносить неясність у діяльність правоохоронних органів і 
потребує вузькоспеціалізованого підходу.  

З урахуванням кола об’єктів криміналістичної експертизи ручної вогнестрільної зброї і 
вирішуваних нею завдань можна сформулювати наступне визначення боєприпасів:  

Боєприпаси – це комплектна, одноразового використання частина ручної вогнестрільної 
зброї, що являє собою сукупність вибухової речовини і уражаючого елементу, призначена для 
механічного ураження цілі у результаті пострілу з вогнестрільної зброї.   

У якості боєприпасів у ручній вогнестрільній зброї використовуються патрони. Для визнання 
патронів боєприпасами вони повинні відповідати наступним критеріям:  

 призначеність для ураження цілі, визначається за наявністю сукупності вибухових речовин 
(ініціюючого та метального зарядів) і уражаючого елементу (снаряду);  

 достатність уражаючих властивостей, визначається за належністю (комплектністю) до 
конкретної моделі зброї за формою, розмірам і енергетичним показникам, а також за придатністю 
для цільового використання; 

 одноразовість, передбачає однократне цільове використання боєприпаса, як комплектного 
цілого.  

Якщо патрон не відповідає хоча б одному із критеріїв він не може бути класифікований як 
бойовий припас до ручної вогнестрільної зброї. 

Слід враховувати, що виходячи з розрахунків енергетичних показників снаряду, встановити 
визначений рівень уражаючих властивостей конкретних боєприпасів можливо тільки при 
використанні їх для стрільби у комплектній моделі зброї. У криміналістичній, військово-технічній, 
спортивно-мисливській та кримінально-правовій літературі така залежність патронів і зброї 
називається штатністю. 

Стрільба штатними патронами передбачає створення певних умов необхідних для викидання 
снаряду із ствола зброї з певною швидкістю і на певну дистанцію. За таких умов снаряд отримує 
питому кінетичну енергію достатню для гарантованого ураження цілі, значення якої нерідко 
перевищує мінімально необхідне (0,5 Дж/мм2) у декілька разів. 

Тим не менш, мінімального значення питомої кінетичної енергії вдається досягнути і при 
стрільбі тими ж патронами із нештатної зброї. При цьому калібр використовуваної зброї може 
відповідати калібру штатної зброї, перевищувати його або бути меншим. 

Часто у поле зору правоохоронних органів потрапляють предмети подібні за конструкцією і 
принципами дії до боєприпасів ручної вогнестрільної зброї, однак не призначені для ураження 
цілі. До них належать холості, навчальні, сигнальні, шумові, будівельно-монтажні і газові патрони, 
а також їх окремі елементи – гільзи, капсулі, кулі, порох, шріт, картеч, пижі.  

Дані вироби з точки зору криміналістики не є боєприпасами.  
 Патрони, як такі, з’явилися значно пізніше ніж перші зразки ручної вогнестрільної зброї.     
Початково ручна вогнестрільна зброя мала дульний спосіб заряджання. При такому способі 

заряджання стрілець виконував наступну послідовність дій. З дульної частини у ствол засипався 
порох, потім опускався пиж, який не давав пороху висипатися або зміщуватись у стволі. Далі у 
ствол вставляли і потім забивали м’яку кулю. Били по кулі для того, щоб вона, розширившись, 
заповнила собою канал ствола зброї, для запобігання прориванню порохових газів і створення 
необхідного для ефективного пострілу тиску. 
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Даний спосіб заряджання зброї бойовим зарядом (порох+куля) є над повільним і 
неефективним особливо у бойовій зброї. 

Пошуки більш швидких способів заряджання призведи до появи у середині XVII століття 
бойових зарядів, складові елементи яких були об’єднані. Конструкція такого заряду передбачала 
розміщення пороху і кулі у одному паперовому пакеті. При використанні таких зарядів стрілець 
використовував заздалегідь відміряну кількість пороху, що прискорювало стрільбу і робило її 
більш безпечною. При заряджанні пакет надривався, порох висипався у канал ствола і на 
затравочну полку. Куля з паперовим пакетом вводилась у канал ствола і досилалась до порохового 
заряду шомполом. Папір, прибитий шомполом, виконував функцію пижа.  

Хоча скорострільність при використанні таких зарядів дещо підвищилась, процес заряджання 
і подальшого пострілу передбачав витрату значної кількості часу на виконання необхідних 
маніпуляцій. Винахід ударної речовини (фульмінату) не визвав кардинальних змін. 

Перша спроба об’єднати воєдино усі елементи бойового заряду, необхідні для пострілу, 
належить французькому зброяреві Полі. У 1808 році він виготовив патрон, що складався з 
паперового корпуса, в середині якого знаходився снаряд, порох і спресований кусочок ініціюючої 
речовини з хлористого поташу. Проте за причини недосконалості конструкції патрон Полі 
розповсюдження не отримав. 

Справжній прорив у процесі заряджання здійснив німець Йоганн Ніколаус фон Дрейзе, який у 
1828 році для своєї дульнозарядної голкової гвинтівки виготовив перший унітарний патрон. 
Патрон Дрейзе передбачав об’єднання за допомогою паперового пакета не тільки порохового 
заряду і кулі, алей ініціюючої речовини. Компоновка патрона передбачала розташування 
останньої між порохом і кулею і її ініціювання у результаті проколювання (рис.).  

Бойові заряди, що поєднують в єдине ціле снаряд, пороховий заряд і ініціюючу речовину 
дістали назву унітарні патрони (від латинського слова «unit» – одиниця). 

Таким чино за конструкцією бойові заряди можна розділити на: 
 неунітарні – компоненти яких не поєднані у єдине ціле, а окремо у певній послідовності 

розташовуються у каналі ствола;  
 унітарні (патрони), в яких за допомогою певної частини поєднані у єдине ціле снаряд, заряд 

пороху та ініціююча речовина, завдяки чому розміщення даних компонентів у стволі зброї 
відбувається одночасно.  

В теперішній час, у більшості зразків ручної вогнестрільної зброї в якості бойового заряду 
використовуються унітарні патрони. Не унітарні заряди використовуються переважно у 
саморобній зброї. 

Унітарні патрони у свою чергу розподіляються на: 
 гільзові, в яких у якості інтегруючого елемента використовується гільза; 
 безгільзові, в яких функцію з’єднувального елемента виконує безпосередньо пороховий 

заряд, спресований у формі гільзи.  
На сьогоднішній день найбільш розповсюджені гільзові патрони, які використовуються 

практично в усіх зразках сучасної ручної вогнестрільної зброї. Докладно конструкція таких 
патронів розглядається у наступних параграфах даної глави. 

Безгільзові патрони знаходяться на етапі випробовувань і поки широкого вжитку не 
отримали. Вони складаються із кулі, корпуса, спресованого з пороху, запалювального заряду і 
капсуля-підпалювача. Початково корпус виготовляється з двох половинок, які після розміщення 
на одній з них зазначених елементів склеюються. При наявних перевагах безгільзових патронів 
(дешевизна виробництва, зменшення ваги при збереженні потужності і т.д.) є низка технічних 
проблем (спосіб відведення тепла, зміна конструкцій зброї) враховуючи які дані патрони не 
знайшли широкого застосування і використовуються поки що тільки у німецькій штурмовій 
гвинтівці HK G 11 (патрон калібру 4,7 мм ОН DE 11).   

Окрім загальної конструкції патрони до ручної вогнестрільної зброї класифікуються за 
наступними підставами: 

Залежно від розміщення ініціюючої речовини: 
 патрони центрального бою, у яких ініціююча речовина знаходиться у капсулі, що 

розташований у центрі дна гільзи;  
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 патрони кільцевого запалювання з ініціюючою речовиною, запресованою у фланець гільзи;  
 патрони бокового запалювання (шпилькові) з ініціюючою речовиною усередині порохового 

заряду в корпусі гільзи (рис. ).  
За калібром:  
 малокаліберні (до 6,5 мм);  
 середньокаліберні (від 6,5 до 9 мм);  
 крупнокаліберні (більше 9 мм).  
За цільовим призначенням:  
 бойові (армійські, поліцейські);  
 цивільні (мисливські, спортивні);  
 імітаційні (холості, шумові, учбові і т.д.);  
 перевірочні (для перевірки стволів, пристроїв запирання каналу ствола, балістичних 

характеристик зброї).  
Бойові патрони у свою чергу поділяються на звичайні та спеціальні. Особливістю останніх є 

конструктивні рішення, спрямовані або на зменшення звука пострілу, або на підвищення 
пробивної спроможності снарядів. 

Залежно від форми поперечного перетину гільзи: 
 патрони з круглими гільзами; 
 патрони з квадратними гільзами (модульні).  
Залежно від взаємного розташування гільзи і кулі: 
 традиційні патрони (куля розташована у дульці гільзи над його зрізом або всередині ); 
 модульні патрони (телескопічні та U-подібні). 
Патрони традиційної компоновки використовуються у більшості зразків ручної 

вогнестрільної зброї, мають відкрите розташування кулі і гільзу круглого поперечного перетину.  
Ідея модульних патронів з’явилася у США в ході експериментів щодо створення нового типу 

боєприпасів. Ціллю даних експериментів було створення патронів з квадратною гільзою, при 
збереженні обов’язкових елементів унітарного патрона – гільзи, кулі, порохового заряду і 
ініціюючої речовини. У результаті були отримані патрони телескопічної (куля розташована 
усередині гільзи) і U-подібної (куля розташована збоку від ємності з порохом) компоновки. 
Основною ідеєю даних патронів являлось збільшення площі поперечного перетину основи 
патрона, збільшення кількості енергії, що виділяється під час пострілу, за рахунок збільшення 
кількості пороху, що згорає для підвищення ефективності стрільби.  

Дані патрони, не зважаючи на низку переваг, не знайшли широкого використання. 
 Залежно від кількості куль: 
 з однією кулею (традиційною та стріловидною); 
 з декількома кулями (дуплексні, триплексні, камуфлетні та із стріловидними кулями). 
Традиційно унітарний патрон має одну кулю, закріплену в дульці гільзи. Багатокульні 

патрони зустрічаються значно рідше. 
Для задоволення військових потреб в деяких країнах з початку XX століття проводились 

випробування дуплексних (з двома кулями) та триплексних (з трьома кулями) патронів. Їх 
характерною конструктивною особливістю є розміщення усіх куль в одній гільзі одна за одною. 

На початку 60-х років XX століття розпочався випуск камуфлетних патронів, кулі яких, у 
кількості від трьох до п’ятьох мали конічну форму і одягались одна на одну. Для стрільби такими 
кулями використовувався ствол із конічним внутрішнім каналом, що звужувався до дульного 
зрізу. 

Патрони із стріловидними кулями могли мати як одну кулю, так і декілька. Використання 
таких патронів дозволяє досягти високої щільності влучень на одиницю площі і нанесення тяжких 
ушкоджень живим цілям. Схема патрону із стріловидною кулею наведена на мал. . У теперішній 
час виробництво таких патронів зупинено. 

По відношенню до використовуваної зброї:  
 штатні;  
 патрони-замінювачі;  
 нештатні.  
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Штатними визнаються патрони, призначені для певної моделі зброї за розмірними (довжина, 
діаметр), ергономічними (форма кулі і гільзи) і енергетичними характеристиками. Дані показники 
забезпечують правильну, довгострокову і надійну роботу автоматики зброї.  

Патрони-замінювачі це патрони, розмірні і ергономічні характеристики яких повністю 
відповідають зброї або незначно від них відрізняються, однак енергетичні показники можуть і не 
забезпечити правильної роботи його автоматики та довгостроковості механізмів зброї (розбіжність 
у марці пороху і його кількості, інший тиск у стволі тощо). 

Нештатними визнаються патрони які не підходять до зброї за жодною із вказаних 
характеристик. Проте слід враховувати, що це не виключає можливості їх використання для 
стрільби зі зброї такого ж (близького) калібру (стрільба 7,62 мм револьверними патронами з 7,62 
мм автомата Калашникова) або іншого калібру (стрільба 9 мм патронами ПМ з 7,62 мм пістолета 
ТТ і т.і.). 

Залежно від використовуваної зброї:  
 гвинтівкові;  
 проміжні;  
 пістолетні;  
 револьверні 
 для рушниць.  
Залежно від способу виготовлення:  
 заводські;  
 саморобні.  
Основними частинами патронів до нарізної вогнестрільної зброї незалежно від їх цільового 

призначення є снаряд, гільза, метальний заряд і капсуль-запалювач. У патронах до 
гладкоствольної зброї окрім зазначених частини використовуються пижі, прокладки, контейнери і 
їх поєднання. 

У якості снарядів в патронах до ручної вогнестрільної зброї використовуються кулі, шріт та 
картеч. Кулі застосовуються у патронах до нарізної та гладкоствольної зброї, шріт та картеч тільки 
для гладкоствольної.  

Кулі, що призначені для стрільби з нарізної вогнестрільної зброї залежно від свого 
функціонального призначення поділяються на звичайні і спеціальні. Звичайними визнаються кулі, 
що призначені для ураження живої (людини або тварини) та неживої (спортивна мішень) цілі.    

Залежно від власної маси звичайні кулі поділяються на легкі та важкі. Враховуючи пробивну 
спроможність звичайних куль, розрізняють кулі з підвищеною і зниженою пробивною 
спроможністю.  

Конструкція спеціальних куль, дозволяє окрім ураження живої цілі, виконувати допоміжні 
функції необхідні для ефективного ведення бою. До спеціальних куль належать бронебійні, 
трасуючі, запалювальні, бронебійно-запалювальні тощо.  

Кулі спеціального призначення поділяються на кулі дистанційної та ударної дії. Дистанційні 
кулі спрацьовують, пролетівши певну відстань, ударні – при ударі у ціль. 

 Патрони із спеціальними кулями мають відповідне маркування, детальна інформація про яке 
наведена у наступному параграфі. Конструкції спеціальних куль досить різноманітні. Їх основні 
конструктивні рішення показані на мал..  

 Залежно від функціонального навантаження у куль до нарізної вогнестрільної зброї 
виділяють передню (головну), середню (ведучу) та задню (хвостову та донну) частини.  

Головна частина куль за формою може бути гострою, закругленою, напівсферичною, 
пласкою). Форма головної частини кулі поряд з її загальною конструкцією визначає пробивну 
спроможність кулі.  

Ведуча частина призначена для ведення кулі по нарізах каналу ствола, має циліндричну 
форму і є основною слідосприймаючою поверхнею. 

 Поверхня ведучої частини більшості куль рівна, за виключенням куль малокаліберних 
патронів, на ведучій частині яких можуть виконуватися кільцеві пояски. 

Ведуча частина куль камуфлетних патронів формується при проходженні кулею каналу 
ствола. Кулі, що не пройшли крізь ствол мають форму конуса з фланцем, що виступає біля основи. 
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Такі кулі мають конічну порожнину, що призначена для розміщення головної частини наступної 
кулі. Для стрільби даними кулями використовується зброя канал ствола якої має конічну форму, 
при проходженні якого куля витягується, здобуваючи традиційну форму. 

Хвостова частина куль може бути як вираженою так і ні. Виражену хвостову частину у форму 
зрізаного конуса мають кулі гвинтівкових та проміжних патронів. У кулях до пістолетних і 
револьверних патронів, як правило, ведуча і хвостова частина не розрізняються. 

Дно кулі може бути відкритим або закритим і мати пласку, ввігнути або вигнуту форму. 
Наприклад кулі 7,62 мм патронів зразка 1930 року мають пласке або вигнуте дно; кулі патронів до 
пістолету Макарова – пласку або ввігнуту. 

Загальна форма кулі визначає її балістичні характеристики. Для стрільби на дальні дистанції 
використовуються кулі з гострою головною частиною та хвостовою частиною у вигляді зрізаного 
конуса. Для стрільби на близькі і середні дистанції використовуються кулі з закругленою, 
напівсферичною чи пласкою головною частиною.  

За конструкцією звичайні кулі поділяються на безоболонкові, напівоболонкові і оболонкові.  
Безоболонкові кулі виготовлюються із свинцю, томпаку, металокерамічних сплавів. 
Оболонкові кулі складаються з оболонки та сердечника. Розрізняють кулі з одним або 

декількома (переважно двома) сердечниками. Сердечники куль залежно від їх цільового 
призначення виготовляються м’якими (свинець) або твердими (сталь). Якщо у кулі 
використовується стальний сердечник між ним і оболонкою кулі розташовується свинцева 
прокладка, що дістала назву „сорочка”. Сорочка забезпечує необхідну пластичність і пружність 
кулі при її русі у каналі ствола. Кулі такої конструкції називають сурогатированими.   

За наявності у кулі двох сердечників вони, зазвичай, виготовлюються із різних металів 
(сталь+свинець) або із одного металу різної твердості. Розташування твердого і м’якого 
сердечників визначається конструкцією та цільовим призначенням певної кулі.  

Оболонки куль виготовляються із мельхіору (сплав міді і нікелю, що має білий колір), 
томпаку (сплав міді і цинку, що має червоно-коричневий колір), латуні чи сталі. Останні для 
захисту від корозії, а також для зменшення тертя покриваються томпаком. Оболонки куль 
патронів закордонного виробництва переважно калібрів 6,35 мм і 7,65 мм захищаються від корозії 
нікелюванням.  

Напівоболонкові кулі виготовлюються переважно для мисливської нарізної зброї. Головна 
частина таких куль має розкриту оболонку, що призводить до сильної деформації чи фрагментації 
кулі при її зустрічі з перешкодою. Конструктивно сердечник кулі у головні частині може виходити 
за краї оболонки, знаходитися на рівні з ними чи не доходити до них, утворюючи порожнини 
різноманітних форм. Порожнина також може формуватися і в передній частині самого 
сердечника. 

Залежно від ступеня оголеності сердечника напівоболонкові кулі поділяються на два 
основних типи: Soft Point (SP) – з оголеним у головні частині сердечником та Hollow Point (HP) – з 
порожниною у головній частині кулі. 

Залежно від уражаючої дії кулі поділяються на неекспансивні і експансивні (від англійського 
«expansion» – розширення).  

Конструкція неекспансивних куль не передбачає їх деформації або руйнування при зустрічі 
із перешкодою, хоча і не виключає її. Досягається це з рахунок оболонки достатньої товщини і 
міцності, що перешкоджає деформації сердечника при влученні кулі у ціль. Основне призначення 
неекспансивних куль – пробивання цілі.  

Експансивні кулі конструктивно досить різноманітні, проте практично усі, мають загальну 
ознаку – розкриту у головній частині оболонку. Такі кулі при влученні у ціль руйнуються або 
деформуються з метою збільшення кількості кінетичної енергії, що передається від кулі на ціль 
(зупиняюча дія). Принцип їх дії полягає у наступному. При влученні кулі у ціль, сердечник зазнає 
значного навантаження, руйнуючись при цьому і руйнуючи оболонку кулі, що призводить до 
зміни форми кулі і збільшення площі поперечного перетину її передньої частини, або до її 
руйнування. У деяких кулях зусилля на сердечник передається через клин, що ззовні має форму 
ковпачка, який закриває розкритий конус оболонки. 

До експансивних куль частково належать і безоболонкові кулі.  
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Експансивні кулі широко застосовуються у патронах до мисливської та поліцейської нарізної 
зброї, проте заборонені до використання у армії.  

Залежно від конструкції експансивні кулі умовно можна розділити на такі, що деформуються, 
що частково руйнуються та, що руйнуються повністю. 

 У кілях що деформуються передбачене збільшення діаметру поперечного перетину до 5-ти 
разів при зустрічі із перешкодою. За конструкцією такі кулі переважно є безоболонковими і 
напівоболонковими. У їх головній частині можуть бути виконані повздовжні чи кільцеві надрізи, а 
також заглиблення (експресивна пустота). 

Кулі, що частково руйнуються або руйнуються повністю характеризуються, переважно, 
малою вагою і тонкостінною оболонкою. Головна частина таких куль може мати воронкоподібне 
заглиблення, а оболонка поперечні складки. Руйнуванню кулі при її зустрічі з перешкодою сприяє 
висока швидкість кулі, проте пробивна спроможність таких куль незначна.   

У куль, що руйнуються частково руйнується з утворенням уламків тільки головна частина, а 
ведуча і хвостова зберігаються (фото ). Конструкція кулі, що повністю руйнується передбачає її 
повну фрагментацію при влученні у перешкоду. 

Слід враховувати, що асортимент куль, які пропонуються до використання досить 
різноманітний і нерідко кулі з однаковою конструкцією мають різні назви, або просто 
приєднуються до іншої категорії. Нижче наводяться позначення куль, що найбільш часто 
зустрічаються у спеціалізованих виданнях.  

Кріплення куль у гільзах досягається у результаті: 
 тугої посадки кулі у гільзу (9 мм патрон ПМ);  
 обтиску дульця (7,62 мм проміжний патрон зр. 1943 р.);  
 одинарного чи подвійного кільцевого обтиску (Вінчестер .45);  
 сегментного обтиску (гвинтівкові патрони виробництва Англії, Фінляндії);  
 двох чи трьохточечного кернення (патрони до пістолетів ПСМ, ТТ, та револьвера Нагана зр. 

1895 р.);  
 закатки кромки дульця (цільовий патрон «Екстра»).  
Основне призначення патронів із кулями для гладкоствольної зброї – полювання на крупних 

тварин. При відносно невисокій швидкості основними складовими вбивчої дії є калібр і маса кулі, 
тому для мисливських цілей переважно випускаються патрони із кулями не менше 16-го калібру 
(переважно 12-го).   

Залежно від конструкції кулі до гладкоствольної мисливської зброї поділяються на наступні 
основні типи: 

 круглі (сферичні) кулі, які можуть бути гладкими або мати пояски і виступи, що центрують 
кулю у стволі («Супутник»);  

 стрілочні кулі, що характеризуються наявністю важкої головної частини і легкої задньої. Це 
досягається за рахунок використання хвостовика-стабілізатора або у випадку надання кулі форми 
ковпачка (волана). До стрілочних куль з хвостовиками належать кулі: Бреннеке, Якана, Полева, 
ВВОО Ільїна, «Вятка». Ковпачковими кулями є кулі Фостера, Діаболо та ін.;  

 турбінні кули, що мають у тілі наскрізний повздовжній канал, оснащений похилими 
ребрами. У польоті зустрічний потік повітря при взаємодії із ребрами надає кулі обертовий рух, 
що стабілізує її політ. Класичним прикладом таких куль є куля «Ідеал»;  

 турбінно-стрілочні кули, поєднують у собі особливості вищезазначених конструкцій. До 
таких куль належить двічі турбінка Майера;  

 кулі для мисливської зброї із свердловкою типу «парадокс». Ці кулі відрізняються від 
описаних вище наявністю на ведучій частині двох поясків, що врізаються у нарізи і надають кулі 
обертовий рух.  

Окрім названих існують кулі з тяжкою задньою і легкою головною частиною, як приміром, 
куля Блондо. Вона виготовляється із заліза і на максимальних діаметрах має товсті свинцеві 
пояски. Задня частина кулі має конічний скіс уперед, на який впливає потік зустрічного повітря, 
що обтікає головну частину кулі, за рахунок чого стабілізується її політ. 

Залежно від співвідношення діаметрів кулі і каналу ствола зброї мисливські кулі до 
гладкоствольної зброї поділяються на: 
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 каліберні, що мають діаметр відповідний калібру (діаметру ствола) використовуваної зброї; 
 підкаліберні, що мають діаметр менший від калібру (діаметру ствола) ствола 

використовуваної зброї. 
Каліберні кулі призначені для стрільби зі зброї, стволи якої не мають чокової свердловки. У 

стволах із дульним звуженням використовуються пулі із ребрами і поясками, які центрують кулю 
у стволі, що дозволяє їй рухатися у стволі досить щільно і в той же час без значних навантажень 
пройти чок.   

Підкаліберні кулі, як правило, розміщуються у пластикових контейнерах, які повністю 
виключають її контакт із стінками каналу ствола. Конструкція таких куль передбачає їх значну 
деформацію (до 150%) при влученні у ціль. 

Кулі для мисливської гладкоствольної зброї виготовляються із свинцю.  
Окрім куль, патрони до гладкоствольної зброї можуть споряджатися шротом та картеччю.  
Шріт – це поліснаряд, кожна частина якого має розмір не більше п’ятьох міліметрів.  
Залежно від форми розрізняють сфероїдальний, плаский, кубічний, каплеподібний шріт, та 

шріт невизначеної форми. Найбільш розповсюджений сфероїдальний шріт. 
Шріт виготовляється із свинцю з домішками інших металів у залежності від чого він 

поділяється на м’який та твердий. М’який шріт містить від 0,2 до 1,5% сурьми і від 0,1 до 1,5% 
свинцево-миш’яковистого ангідриду. Твердий шріт складається із чистого свинцю з додаванням 
1,5 – 3,0% свинцю сурмянистого і 0,1 – 1,5% свинцево-миш’яковистого ангідриду або 0,2 – 1,5% 
сурьми. 

У останні роки у США та багатьох країнах Європи з міркувань екологічної безпеки уведені 
заборони щодо використання у мисливських цілях свинцевого шроту. Альтернативними 
матеріалами для виготовлення мисливського шроту є:  

Сталь – метал із значно більшою ніж у свинцю твердістю і меншою питомою вагою. З 
урахуванням цього для того щоб досягнути тієї ж уражаючої дії що й свинцевий шріт, стальний 
шріт повинен виконуватись на два-три розміри більшим. У переважній більшості випадків, при 
використанні стального шроту використовуються пластикові пиж-контейнери, для зменшення 
зношування стволів. 

Вісмут – метал, що є побічним продуктом очищення міді, золота, свинцю, олова чи срібла, 
який характеризується високою щільністю. Шріт виготовляється зі сплаву, що містить 97% 
вісмуту і 3% олова. Перевагами вісмуту є його відносна м’якість і необхідна твердість, а також те, 
що це єдиний нетоксичний важкий метал.  

Олово – м’який сріблястий метал, якому можна легко надати будь-якої форми. Він має 
невисоку питому вагу і вважається металом середньої щільності.   

Цинк – м’який екологічно чистий метал з відносно високою щільністю. Шріт з цинку є 
гарною альтернативою стальному шроту на дистанціях до 32 метрів, володіючи такою ж 
проникаючою здатністю. 

Для сфероїдального шроту визначені розміри від 1 до 5 мм включно (у деяких країнах до 5,5 
мм). У більшості країн один номер шроту відрізняється від наступного на 0,25 мм, однак інколи, 
крок порушується, і з’являються номери не кратні 0,25 мм. 

Зброярський ринок насичений сфероїдальним шротом 16 номерів – від № 11 до № 0000. 
Найдрібніший шріт (№ 11) має діаметр 1,5 мм, найкрупніший (№ 0000) – 5 мм. Співвідношення 
діаметрів і номерів шроту наведене у таблиці 5. 

Таблиця 5 
Номер шроту 

 
Номер шроту 6/0 5/0 4/0 3/0 2/0 0 1 2 3 

Діаметр шроту (мм) 5,5 5,25 5,0 4,75 4,5 4,25 4,00 3,75 3,5 
 

Номер шроту 4 5 6 7 8 9 10 11 
Діаметр шроту (мм) 3,25 3,0 2,75 2,5 2,25 2,0 1,75 1,5 
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Гільза призначена для об’єднання усіх елементів патрона в єдине ціле. Залежно від форми 
гільзи бувають: 

 циліндричні; 
 конічні;   
 пляшкові.  
Гільзи циліндричної і конічної форми використовуються переважно у патронах низького і 

середнього тиску. Гільзи пляшкової форми використовуються у патронах середнього і високого 
тиску, тому мають посилену донну частину.  

За конструкцією гільзи поділяються на: 
 суцільнометалеві; 
 складені. 
Суцільнометалеві гільзи використовуються як у нарізній, так і у гладкоствольній зброї, 

складені – виключно у гладкоствольній.   
Умовно гільзу можна розділити на три функціональних частини:   
 передню, призначену для розташування і кріплення снаряда, а також для фіксації патрона у 

патроннику; 
 середню, що утворює порожнину, призначену для розміщення порохового заряду;  
 задню, призначену для розміщення ініціюючої речовини. Фіксації патрона у патроннику і 

для видалення стріляної гільзи зі зброї. 
Передня частина. Для кріплення снаряду у гільзі призначене дульце. Воно залежно від 

форми гільзи може бути вираженим (гільзи пляшкової форми) або не вираженим (гільзи 
циліндричної і конічної форми). Торець дульця і відповідно гільзи називається зрізом. Конічна 
частина гільзи пляшкової форми, що розташована після дульця зветься скатом гільзи. Скат 
використовується для фіксування патрону у патроннику зброї.  

Середня частина гільзи, від донної частини до зрізу (циліндричні і конічні гільзи) чи скату 
(пляшкові гільзи), формує порожнину для розміщення порохового заряду і називається корпусом. 
У складених гільзах для гладкоствольної зброї, елемент, що утворює корпус називається трубкою. 
На корпусі циліндричних гільз деяких патронів виконується канелюра – кільцеве заглиблення, що 
утворює виступ на внутрішній поверхні корпуса гільзи, призначений для упору кулі.   

Задня частина суцільнометалевої гільзи зветься донною, складеної – основою гільзи, яка 
буває високою та низькою. Донну частину формує сукупність елементів і пристосувань, 
призначений для розміщення ініціюючої речовини, фіксації гільзи у патроннику і її видалення з 
нього після пострілу.   

Гільзи патронів центрального бою, для розміщення ініціюючої речовини, що міститься у 
капсулі, мають спеціальне капсульне гніздо. Якщо у патронах використовується капсуль 
відкритого типу у центрі капсульного гнізда виконується ковадло – виступ, на якому розбивається 
ініціююча речовина капсуля. Гільзи призначені для капсулів закрито типу ковадла не мають. 
Капсульне гніздо від порожнини гільзи відокремлює перегородка, у якій в залежності від типу 
використовуваного капсуля виконана певна кількість отворів, призначених для передачі полум’я 
ініціюючої речовини до порохового заряду. Дані отвори називаються запальними.    

У патронах кільцевого запалювання ініціююча речовина запресована у порожнині фланця 
гільзи, що виступає. 

Фланець гільзи залежно від способу формування може бути таким, що виступає, утвореним 
за рахунок збільшення діаметру дна гільзи або таким, що не виступає, сформованим у результаті 
виконання ззовні донної частини гільзи кільцевої проточки. 

Гільзи із фланцем, що не виступає часто звуться безфланцевими. Фланець, що виступає 
може позначуватись застарілим терміном «закраїна». Його наявність характерна ознака 
револьверних патронів, патронів до гладкоствольної зброї, та деяких гвинтівкових патронів.  

Виступаючий фланець призначений для фіксації патрона у патроннику та для вилучення з 
нього гільзи після пострілу. 

Гільзи пістолетних та проміжних патронів, а також деяких гвинтівкових мають фланець, що 
не виступає. Це необхідно для правильного розташування патронів у магазині зброї. Вилучення 
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гільз таких патронів зі зброї після пострілу можливе за рахунок кільцевої проточки, яка і утворює 
фланець.    

Відомі так звані пістолетно-револьверні патрони, гільзи яких мають фланець, що ледь 
виступає, який з одного боку утримує патрони у каморах барабану, не дозволяючи їм 
провалюватися, з іншого – не заважає правильному розташуванню патронів у магазині пістолету.   

Залежно від конструкції певного патрона і типу використовуваної зброї деякі елементи гільзи 
можуть бути відсутні.  

Гільзи патронів виготовлюються із латуні, алюмінію, сталі, пластмаси, паперу. У теперішній 
час для виготовлення суцільнометалевих гільз патронів до нарізної і гладкоствольної зброї 
використовують латунь і сталь. Стальні гільзи покриваються томпаком. Складені гільзи патронів 
до гладкоствольної зброї мають паперовий (папковий) чи пластмасовий корпус і металеву основу.  

Капсуль призначений для підпалювання пороху у наслідок вибухового розкладення, 
ініціюючої речовини, що міститься у капсулі, яка надчутлива до механічного впливу. Капсуль як 
елемент патрону використовується тільки у патронах центрального бою, поява яких датується 
1860 роком.  

Залежно від особливостей конструкції капсулі бувають: 
 відкритого типу, для яких ковадло виконується у капсульному гнізді гільзи («Бердан» чи 

«Центробій»). Такі капсулі складаються із ковпачка, усередині якого знаходиться ініціююча 
речовина закрита зверху свинцевою прокладкою;  

 закритого типу, що складаються із гільзочки, розміщеного у ній внутрішнього ковадла та 
ковпачка, що містить ініціюючий заряд закритий свинцевою прокладкою («Жевело», «Боксер»).  

Окрім зазначених типів існують капсулі, що приховано розміщені усередині гільзи – 
внутрішні капсулі. Їх перевага полягає у повній герметичності. Патрони з такими капсулями 
вважаються патронами центрального бою і мають рівне дно (мал. ). Запалювання таких капсулів 
здійснюється звичайним способом, з тією різницею, що бойок ударника розбиває капсуль через 
дно гільзи. Мінімальна енергія удару бойка для спрацьовування капсуля у середньому складає для 
відкритих капсулів 0,008 – кгс.м, для закритих – 0,003 кгс.м.  

Залежно від хімічного складу і відповідно від ступеня його впливу на канал ствола зброї 
ініціююча речовина капсулів поділяється на: 

 корозійну (оржавляючу), що виготовлена на основі гримучої ртуті (Hg(CNO)2) з додаванням 
солей сурми та барію у якості стабілізаторів;  

 антикорозійну (неоржавляючу), що виготовлена на основі суміші азиду свинцю (Pb(N3)2) та 
тринітрорезоцинату свинцю.  

Вітчизняною промисловістю випускаються наступні капсулі: 
 відкритий капсуль центрального бою з гримуче-ртутним ударним складом (ЦБО); 
 відкритий капсуль центрального бою з неоржавляючим ударним складом (ЦБО-Н); 
 закритий капсуль „Жевело-потужний” з гримуче-ртутним ударним складом; 
 закритий капсуль „Жевело-Н” з неоржавляючим ударним складом. 
Існує конструкція, що складається із втулки, перехідника з ковадлом у який вставляється 

відкритий капсуль, переважно діаметром 5,5 мм, що використовується у гільзах  патронів до 
нарізної зброї. Такі капсулі отримали широке розповсюдження у патронах до гладкоствольної 
зброї. 

Конструкція патронів до гладкоствольної зброї має низку особливостей порівняно із 
патронами до нарізної зброї. Головним завданням при стрільбі поліснарядом (шротом чи 
картеччю) є недопущення прориву у нього порохових газів. Для цього у патронах до 
гладкоствольної зброї використовуються пижі і прокладки. 

Пижі поділяються на основні і додаткові. Виготовляються із повсті, пластмаси, деревинно-
волокнистої маси, фетру, шкіри і картону. Також у експертній практиці зустрічаються пижі 
виготовлені з підручних матеріалів – газет, целофану тощо. 

Основне призначення пижа – запобігання прориву порохових газів у поліснаряд і 
амортизація, для виключення деформування снаряду в цілому (перестроювання шроту) чи його 
елементів у результаті високого тиску. 
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Повстяні та деревинно-волокнисті пижі при високому тиску можуть пропускати через своє 
тіло порохові гази у снаряд. У цьому випадку між пижем і порохом розташовується товста (до 3 
мм) пиж-прокладка (додатковий пиж), а також тонка прокладка під поліснарядом. 

У сучасних шротових патронах використовуються пластикові пижі, використання яких 
виключає необхідність використання додаткових пижів  і прокладок. Пластикові пижі, переважно, 
виготовляються як одне ціле із контейнерами (концентраторами) для поліснаряду, що підвищує 
купчастість та дальність стрільби. Це досягається за рахунок того, що поліснаряд розташований у 
контейнері не контактує із стінками каналу ствола і відповідно не деформується у результаті тертя. 
Такі елементи дістали назву пижі-контейнери. У переважній більшості випадків на бокових 
поверхнях стінок контейнерів виконуються повздовжні розрізи, які дозволяють йому розкритися 
після вильоту із каналу ствола, що призводить до різкого зниження швидкості контейнера і 
звільнення поліснаряда. В основі пижів-контейнерів деяких патронів розташовується амортизатор, 
що миттєво поглинає удар, зменшуючи тим самим деформацію шроту. 

Пижі та прокладки паперових гільз відповідають калібру рушниці. Металеві гільзи 
споряджаються пижами, що на два калібри більше ніж калібр зброї. 

Пороховий заряд є джерелом енергії, яка необхідна для викидання снаряду із ствола зброї.   
Особливою характеристикою пороху, як вибухової речовини є те, що основним видом його 

вибухового перетворення є горіння, яке не переходить у детонацію при показниках тиску, що 
утворюється в умовах пострілу.    

У сучасних патронах порох традиційно розташовується між капсулем та снарядом, 
утворюючи необхідну послідовність елементів бойового заряду. 

Порох, що використовується у патронах до ручної вогнестрільної зброї поділяється на 
димний і бездимний. Підставою для такого розподілу є різність фізико-хімічних властивостей 
пороху. 

Димний порох дістав таку назву через велику кількість диму, що утворюється при пострілі. У 
теперішній час такий порох використовується при спорядженні патронів до гладкоствольних 
мисливських рушниць. У XIX та на початку XX століття димним порохом споряджались 
гвинтівкові та револьверні патрони. 

Димний порох є механічною сумішшю калієвої селітри (75%), деревного вугілля (15%), сірки 
(10%). Калієва селітра є окислювачем, вугілля – речовиною, що горить, сірка з одного боку 
виступає у якості цементатору, з іншого речовиною, що горить і знижує при цьому температуру 
спалаху. Для виготовлення пороху використовується вугілля  виготовлене тільки з м’яких не 
смолистих порід дерев: крушини, липи, вільхи.  

Колір димного пороху різних марок може бути чорним або коричневим. Його зерна мають 
неправильну форму і характерний матовий глянець або блиск. 

Зерна димного пороху при зануренні у воду розпадаються, через розчинність селітри. Якщо 
його вологість сягне 15%, він втрачає властивості вибухової речовини, навіть після висушування. 

Бездимний порох. До такого пороху належать нітрогліцериновий та піроксиліновий порох.  
Нітрогліцериновий порох виготовляють розчиненням піроксиліну нітрогліцерином. На 

відміну від піроксилінового пороху цей порох не отримав широкого розповсюдження в патронах 
до ручної вогнестрільної зброї.  

Піроксиліновий порох виготовляється розчиненням піроксиліну (клітковини хлопку чи 
деревини, що оброблена сумішшю сірчаної і азотної кислоти) сумішшю етилового спирту і ефіру. 
Піроксиліновий порох може містити домішки різноманітних речовин: флегматизатори 
(уповільнюють процес горіння), стабілізатори (уповільнюють розкладання), каталізатори, 
речовини, що зменшують полум’я при пострілі тощо.  

Зерна бездимного пороху мають однакову форму та розміри. Їх колір може бути жовтим, 
темно-зеленим, темно-коричневим або чорним. 

Бездимний порох не розчинний у воді, проте добре розчиняється у ацетоні і спиртово-ефірній 
суміші.  

Форма зерен бездимного пороху може бути пластинчатою, сферичною, циліндричною, 
трубчатою, еліпсоїдною (мал. ). Від форми зерна залежить характер його горіння.  

Залежно від характеру горіння бездимний порох буває дегресивним і прогресивним. 
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Дегресивний порох складається із зерен, що не мають у своєму тілі каналів. Через їх 
відсутність горіння проходить тільки по зовнішній поверхні зерна, що призводить до зменшення 
загальної площі горіння і притоку порохових газів. 

Зерна прогресивного пороху мають у своєму тілі повздовжні циліндричні канали, тому їх 
горіння відбувається як ззовні так і з середини. Це призводить до практично постійного притоку 
порохових газів за рахунок того, що зменшення зовнішньої поверхні зерна компенсується 
збільшенням його внутрішньої поверхні.  

Одним із джерел інформації про патрони є маркувальні позначення на їх елементах. Під 
маркувальними позначеннями слід розуміти систему умовних знаків, буквених та цифрових 
позначень, що містять дані про вид і цільове призначення патронів.  

Єдиної системи маркування на сьогоднішній день не існує. Залежно від сфери уживання на 
патронах може міститися або суто технічна інформація (бойові патрони), або поєднання технічної 
і рекламної інформації (мисливські і спортивні патрони).  

За маркуванням на дні гільзи можна визначити країну, підприємство та фірму де 
виготовлений патрон, його калібр, рік виготовлення, призначення патрону тощо.   

Маркувальні позначення одного і того ж виробника залежно від часу виготовлення патрону та 
його призначення можуть повністю чи частково відрізнятися.  

Гільзи деяких патронів зовсім не мають ніяких маркувальних позначень. 
На патронах до бойової нарізної зброї вітчизняного виробництва зазвичай вказується рік 

виготовлення (внизу) та місце виготовлення – шифр виробника (зверху). Наприклад, патрони, що 
випущені у Болгарії, мали  шифр «10»; в ГДР – «04», «05»; в Угорщині – «21», «23»; в Китаї – 
«11», «31», «41», «61», «71», «81», «321», «661». Патрони виготовлені на території колишнього 
СРСР у різні роки мають наступні шифри: «Т» - Тульський патронний завод; «П» - Петербурзький 
патронний завод; «Л», «270» - Луганський патронний завод; «17» - Барнаульський патронний 
завод; «ЗВ» - Ульяновський патронний завод; «60» - Машинобудівний завод ім. Леніна м. Фрунзе 
(Бішкек); «543» - м. Казань.; «188» - Новосибірський завод низьковольтної апаратури тощо. 

На вітчизняних патронах до нарізної мисливської зброї зазначається його калібр та довжина 
гільзи, наприклад 7,62х39, а також рік виготовлення. На патронах до гладкоствольної зброї може 
зазначатися калібр, рік виготовлення, торгова марка, виробник, номер штору тощо. Певне 
забарвлення елементів патронів (куль, капсюлів, дна гільзи) вказує на призначення та деякі 
особливості патронів. Приміром передня частина трасуючих куль забарвлюється зеленим 
кольором, бронебійно-запальних – чорним з червоним кільцем зі сторони гільзи, бронебійно-
запалювально-трасуючих – фіолетовим з червоним кільцем зі сторони гільзи.  

 
5.  Постріл та фактори, що його супроводжують 

 
Постріл миттєвий та досить складний процес, у результаті якого виникають явища, методи 

дослідження яких належать до різних галузей пізнання: фізики, хімії, балістики тощо.  
Дослідження слідів пострілу дає змогу визначити дистанцію пострілу.  

Для отримання уявлення про процеси, які відбуваються після спалахування капсульного 
складу, розглянемо поетапно явища, що супроводжують виліт кулі з каналу ствола ручної 
вогнестрільної зброї та продукти які при цьому утворюються.  

Спалахування капсульного складу призводить до утворення першої ударної хвилі, яка 
виходячи із ствола майже зі швидкість звуку набуває сферичної форми. Після спалахування 
пороху, у результаті зростання тиску порохових газів, куля виходить з дульця гільзи і починає рух 
у стволі зброї. Кулю випереджає частина порохових газів, які прорвалися між її поверхнею і 
стінками каналу ствола у простір перед кулею. У результаті цього створюється друга ударна 
хвиля, яка наздоганяє першу і розповсюджується разом з нею. Потім канал ствола залишає куля, а 
за нею основна маса порохових газів, що призводить до утворення третьої ударної хвилі. 

Ударні хвилі та порохові гази на початковому етапі мають швидкість більшу від кулі і 
випереджають її. Однак на дистанції 20-30 сантиметрів від дульного зрізу ствола зброї, рух 
ударних хвиль та порохових газів сповільнюється і куля випереджає їх. 
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Зважаючи на миттєвість процесу пострілу пороховий заряд повністю згоріти не встигає, тому 
з каналу ствола разом із пороховими газами та продуктами горіння пороху вилітають зерна 
пороху, що горять, частково згоріли та не згоріли зовсім. 

Висока температура призводить до згорання збройного мастила та речовин покриття поверхні 
кулі та гільзи.      

Відділення кулі від гільзи, а також проходження її каналом ствола зброї, супроводжується 
видаленням частини матеріалу поверхні кулі, гільзи та ствола, які також викидаються зі зброї у 
відносно незмінному вигляді або у вигляді окислів – продуктів утворених в наслідок хімічного 
перетворення металу. Масову частку серед металів складають м’які метали поверхні кулі, решту – 
більш твердий метал каналу ствола. Суміш цих металів укриває надтонким шаром поверхню усіх 
елементів, що викаються з каналу ствола.   

Усі визначені продукти пострілу утворюють суміш, що дістала назву кіптява пострілу. Її 
наявність враховується при диференціації механізму ушкоджень на різноманітних перешкодах, що 
буде докладно розглянуто у наступних главах розділу. 

Залежно від руйнівної дії описані фактори пострілу поділяються на такі, що пошкоджують 
перешкоду та супутні фактори, що не призводять до її ушкодження. 

До факторів пострілу, що ушкоджують перешкоду належать снаряд (основний фактор 
пострілу), зерна пороху та порохові гази, а також деякі елементи патронів до гладкоствольної зброї 
(пижі та контейнери). Характер і дистанція руйнівного впливу для кожного фактора визначається 
окремо. Наприклад, при пострілі з дистанції, що близька до упору порохові гази визначаються як 
руйнівний фактор (залежно від матеріалу перешкоди), а вже при  пострілі з відстані більшої за 5 см 
– як супутній фактор (не залежно від матеріалу перешкоди). 

Відкладення кіптяви та зброярського мастила відносяться до супутніх факторів пострілу. 
Характер впливу факторів пострілу на перешкоду визначається зразком використовуваних 

зброї та патронів, матеріалом перешкоди, дистанцією пострілу, взаємним розташуванням зброї та 
перешкоди. Один і той же фактор пострілу, залежно від визначених умов може спричиняти різні 
ушкодження перешкоди, які за характером поділяються на механічні, термічні та хімічні. 

Механічні ушкодження перешкоди спричиняють: 
• снаряд; 
• пижі, контейнери та їх поєднання.      
• порохові гази; 
• зерна пороху; 
Механічні ушкодження, що утворені внаслідок влучення у перешкоду снаряду, залежно від їх 

обсягу та характеру поділяються на проникаючі (наскрізні та сліпі) та дотичні. Для наскрізного 
ушкодження характерні вхідний і вихідний кульові отвори та кульовий канал, що їх поєднує. При 
сліпому ушкодженні вихідний отвір відсутній, а в кінці кульового каналу міститься снаряд. 
Дотичні ушкодження виникають при малих кутах зустрічі кулі та перешкоди і виглядають як 
динамічний слід ковзання.    

Підсумковий характер та обсяг снарядного ушкодження залежить від маси, калібру та 
швидкості снаряду, дистанції пострілу, матеріалу перешкоди, кута зустрічі снаряду із 
перешкодою, характеру руху снаряду у момент його контакту із перешкодою.  

Залежно віт кута зустрічі снаряду із перешкодою снарядні отвори при проникаючих 
ушкодженнях мають округлу (кут зустрічі близько 90°) або еліптичну (кут зустрічі менший за 90°) 
форму. Такі ушкодження характеризуються відсутністю частини матеріалу перешкоди у місці 
проникнення у неї снаряду. У таких матеріалах, як приміром, скло, порцеляна, кістка, навкруг 
снарядного отвору утворюються радіальні та концентричні тріщини (рис.     ), за якими можливо 
визначити напрямок пострілу та інколи їх послідовність. 

Механічна дія пижів, контейнерів та їх поєднань призводить до утворення самостійних (не 
залежних від поліснаряду чи кулі) наскрізних пошкоджень перешкоди або до занурення 
зазначених частин у перешкоду. У деяких випадках пижі приймають участь в утворенні вхідного 
снарядного отвору.  
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Механічні ушкодження спричинені пороховими газами спостерігається при малих дистанціях 
стрільби (в середньому до 5 см), на таких перешкодах як шкіра, тканини, папір. Залежно від 
величини тиску порохових газів їх дія може бути пробивною чи розривною. При пробивній дії у 
місці контакту газової струї з перешкодою спостерігається відсутність частини матеріалу 
перешкоди. Розриви у переважній більшості випадків мають хрестоподібну або Т – подібну 
форму.  

Механічна дія зерен пороху пов’язана з тим, що вони, попри незначні розміри, мають 
кінетичну енергію, що поступається тільки кінетичній енергії снаряду. На певних дистанціях (до 
20-35 см) цієї енергії достатньо для утворення множинних механічних ушкоджень на не досить 
міцних перешкодах (шкіра, тканини, папір).  

Такі фактори пострілу як снаряд, порохові гази та зерна пороху, що горять крім механічного 
впливу на перешкоду можуть спричиняти термічний вплив на неї. До снарядів які спричиняють 
термічні ушкодження перешкод відносять кулі спеціального призначення, а саме трасуючі, 
запалювальні, бронебійно-запалюючі, бронебійно-запалююче-трасуючі. Дія таких куль окрім 
пробивання перешкоди, призводить до її опалення, оплавлення чи  підпалювання.      

Інтенсивність термічного впливу порохових газів на перешкоду залежить від її матеріалу, 
типу пороху, його кількості і якості та довжини ствола зброї. У переважній більшості випадків 
термічних ушкоджень зазнають перешкоди з тканин, шкіри та паперу.  

Димний порох має порівняно невисоку швидкість горіння, тому значна кількість порохових 
зерен не встигає згоріти у каналі ствола. Їх догорання відбувається у струї порохових газів, у 
результаті чого підтримується її висока температура і підсилюється їх термічний впив на 
перешкоду. Окремі ж порошинки, що продовжують горіти за межами термічної дії порохової струї 
можуть спричиняти локальні термічні ушкодження.  

Питання щодо термічної дії порохових газів при використанні бездимного пороху на сьогодні 
є дискусійним. Причиною, цього є швидкість згорання бездимного пороху, що значно вища від 
швидкості згорання димного пороху. Зважаючи на це з каналу ствола практично не вилітають 
зерна, пороху, що горять. Це призводить до зниження температури порохових газів і відповідно їх 
термічного впливу на перешкоду. У більшості випадків цей вплив помірний і залежить від 
дистанції стрільби, довжини ствола зброї та матеріалу перешкоди. 

Хімічний вплив порохових газів на перешкоду має місце при ураженні людей і проявляється 
у вигляді зміни кольору шкіри. Це відбувається внаслідок взаємодії продуктів пострілу та 
уражених біологічних тканин. Інколи наслідком хімічної взаємодії продуктів пострілу і матеріалу 
перешкоди є знебарвлення тканин. 

Кіптява, як продукт пострілу, відкладається на частинах зброї, поверхні снаряду, поверхні 
перешкоди, руках і одязі особи, що стріляла, на предметах, що знаходились безпосередньо біля 
зброї. 

Основна маса кіптяви викидається з каналу ствола силою тиску порохових газів та ними ж 
переноситься на перешкоду і розповсюджується у просторі у формі конуса, з вершиною біля 
дульного зрізу зброї. У результаті цього на перешкоді навкруги снарядного ушкодження 
утворюється зона окопчення, форма та площа якої залежить від кута взаємного розташування 
зброї і перешкоди, конструкції дульної частини зброї та дистанції пострілу. При пострілі у 
перешкоду під прямим або близьким до нього кутом зона окопчення має відносно круглу форму, а 
вхідний снарядний отвір розташовується у центрі цієї зони. При пострілі під гострими кутами зона 
окопчення має форму еліпса, при чому чим менший кут пострілу тим більш витягнутим є цей 
еліпс, або форма зони окопчення стає невизначеною. Вхідний снарядний отвір у такому падку 
розташований ексцентрично і зміщений від центру зони у бік протилежний напрямку польоту 
снаряду.  

Слід зауважити, що наявність зони окопчення, що утворена кіптявою перенесеною 
пороховими газами, характерна ознака пострілу з близької дистанції, диференціація яких 
розглядається у наступному параграфі. 

Інша частина кіптяви переноситься на поверхні снаряду та у просторі біля нього і при влучені 
снаряду у перешкоду утворює так званий поясок обтирання, що вперше був описаний у 1847 
році М.І. Піроговим. 
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При цьому на поверхні перешкоди, що розташована на значній дистанції (до 900 метрів і 
далі), може утворюватися зона окопчення, характерна для близького пострілу. Це явище уперше 
було описане І.В. Віноградовим у 1952 році й дістало назву «феномен Виноградова». Окрім цього 
на виворітній поверхні першого шару багатошарової перешкоди, навіть при пострілах з відстані 
100-200 метрів також утворюється зона окопчення.  

Сутність «феномену Виноградова» полягає в наступному. В результаті руйнування снарядом 
перешкоди у протилежних напрямках розлітаються частинки її матеріалу, утворюючи у просторі 
два конуси вершини яких розташовані відповідно біля вхідного та вихідного снарядного отвору. В 
цей же час в протилежних напрямках розповсюджується і кіптява, що рухалася у просторі біля 
кулі, що призводить до утворення зон окопчення на лицевій та виворітній поверхні перешкоди 
навіть при пострілах з дальньої дистанції. 

Дистанція пострілу визначається за сукупністю дії на перешкоду розглянутих у попередніх 
параграфах глави факторів пострілу. Залежно від цього та від ступеня їх впливу на перешкоду 
дистанція з якої був проведений постріл визначається як близька або дальня.    

 
Сліди пострілу з близької дистанції та визначення її відстані 

 
Близькою дистанцією пострілу вважається відстань, коли на перешкоді окрім снарядного 

ушкодження виявляються інші фактори пострілу, серед яких як най далі від зброї відкладаються 
зерна пороху. Для більшості зразків ручної вогнестрільної зброї, що використовує кульові патрони 
з бездимним порохом ця відстань коливається у межах до 150-200 см, а для гладкоствольної 
мисливської зброї до 300 см. Але інснують інші класифікацїї відстаней пострілу, що розрізняють 
близьку, середню та велику відстань. Ми не вважаємо принциповими таки відмінності. 
Принциповою є лише відстань в метрах або в сантиметрах, яку визначає експерт. 

У межах цієї дистанції розрізняють постріли в упор, зону сукупної дії усіх факторів пострілу з 
пріоритетом дії порохових газів (зона №1), зону сукупної дії кіптяви, зерен пороху та металевих 
часток(зона №2) та зону дії порохових зерен і металевих часток (зона №3).   

Постріл в упор передбачає контактну взаємодію дульного зрізу ствола чи дульного 
пристрою з поверхнею перешкоди. Результатом такого пострілу може бути „штанцмарка”, тобто 
відбиток дульної частини зброї або дульного пристрою на поверхні перешкоди. При пострілі в 
упор більша частина кіптяви під дією порохових газів опиняється у снарядному каналі, тому 
площа зони окопчення навкруги вхідного снарядного отвору є незначною.     

У межах першої зони на перешкоду впливають усі фактори пострілу, проте основним 
руйнівним фактором пострілу (залежно від перешкоди) є порохові гази. Довжина цієї зони для 
різних зразків ручної вогнестрільної зброї коливається у межах від упору до 1-5 см. Однак слід 
відзначити, що дистанція першої зони повинна визначатися експериментально з урахуванням 
матеріалу перешкоди. Так наприклад при пострілі з 5,45 мм автомату АКС-74У порохові гази 
завдають механічного ушкодження тканинам одягу людини у вигляді розривів на відстані до 15-30 
см.   

Довжина другої зони коливається від 1-5 см до 20-35 см. У межах цієї зони спостерігається 
механічна дія на перешкоду зерен пороху, а також відкладення зброярського мастила, металевих 
часток та кіптяви. 

Звичайно інтенсивність зони окопчення різна – центральна частина більш темна ніж 
периферійна. При пострілах з дистанції 5-10 см ці зони можуть бути розділені. Форма і локалізація 
зони окопчення при пострілі під прямим кутом до перешкоди буде розглянута у наступному 
параграфі даної глави.  

Щодо зерен пороху то площа їх відкладення, кількість та щільність розташування залежать 
від відстані пострілу, довжини ствола зброї, сорту та якості зброї та властивостей самої 
перешкоди. Так, наприклад, при пострілі з автомату АКС-74 з дистанції від упору до 25-30 см 
відкладення зерен пороху відсутнє взагалі або присутнє у над малій кількості. Протилежна слідова 
картина спостерігається при пострілах з автомату АКС-74У, у результаті яких на відстані до 35 см 
спостерігається відкладення значної кількості зерен пороху.  

Частинки металу та плями зброярського мастила розташовують в межах зони окопчення.  
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У третій зоні близького пострілу на перешкоду впливають тільки зерна пороху, що не згоріли 
та частинки металу. Максимальна дистанція дії даних факторів пострілу коливається у межах від 
20 до 200 см (для бойової зброї) та до 300 см (для мисливської зброї).  

У кожній зоні інтенсивність дії слідів факторів пострілу, окрім основного, зменшується від 
початку до закінчення, а площа їх виявлення відповідно збільшується. Так, наприклад, зерна 
пороху на початку третьої зони зберігають здатність проникати у матеріал перешкоди, і швидко 
втрачають її зі збільшенням дистанції. 

Більш точно визначити дистанцію близького пострілу для конкретного зразка зброї можливо 
шляхом проведення експериментів з урахуванням умов стрільби на місці події (типу патронів, 
матеріалу перешкоди, технічного стану зброї тощо).   

 
Сліди пострілу з дальньої дистанції та її визначення  

 
Характерною рисою таких пострілів є відсутність супутніх факторів пострілу на перешкоді, за 

винятком кіптяви, що переноситься кулею. Вплив на перешкоду здійснює тільки вогнестрільний 
снаряд з утворенням пояска обтирання (залежно від перешкоди) та снарядного каналу певної 
довжини та конфігурації. Більшість запропонованих методів визначення дистанції дальнього 
пострілу носять надзвичайно кропіткий характер, потребують використання досить дорогої 
апаратури або призводять до знищення об’єкта дослідження. Тому розповсюдження у 
повсякденній практиці судово-експертних підрозділів і установ не набули.     

 
Встановлення дистанції пострілу шротовим та картечним снарядом  

 
Використання у якості снарядів шроту та картечі призводить до утворення характерних 

механічних ушкоджень перешкоди, які відрізняються від пошкоджень спричинених кулею. 
Розглянемо механізм їх утворення. 

Після вильоту з каналу ствола елементи поліснаряду розповсюджуються у просторі у вигляді 
конуса з вершиною біля дульного зрізу ствола. Тому зі збільшенням відстані між зброєю та 
перешкодою, зона ураження частинами поліснаряду зростає, а щільність їх відкладення на 
одиницю площі зменшується. Ця закономірність лежить в основі методів визначення дистанції 
пострілу за слідами ураження поліснарядом, яка залежно від ступеня розсіювання його елементів 
поділяється на три зони – зону суцільної дії поліснаряду, зону відносно суцільної дії поліснаряду, 
та зону дії шротового (картечного) осипу. 

Суцільна дія поліснаряду спостерігається при пострілах з дистанції до 0,5-1 метру. На цій 
відстані поліснаряд діє на перешкоду як унітарний, так як його елементи не встигають 
перестроїтись після виходу з каналу ствола зброї. Результатом такої дії є механічні ушкодження 
перешкоди діаметр яких може сягати 4 см. Окрім поліснаряду у формуванні ушкодження приймає 
участь і пиж (пиж-контейнер). Розміри та форма ушкодження визначаються кутом зустрічі 
поліснаряду і перешкоди та калібром використовуваної зброї. 

Відносно суцільна дія поліснаряду спостерігається при пострілах з дистанції від 0,5-1 до 2-5 
метрів. Спричинене у результаті цього ушкодження являє собою комбінацію центрального 
порівняно великого вхідного снарядного отвору та аналогічних отворів більш малого діаметру 
розташовані навкруг нього. Така конфігурація ушкодження зумовлена тим, що на даній дистанції 
периферійні елементи поліснаряду починають відокремлюватись від основної маси і формують 
самостійні ушкодження.   

Дія шротового (картечного) осипу спостерігається при пострілах з дистанції більше 5 
метрів і характеризується утворенням значної кількості вхідних снарядних отворів, що є 
результатом механічного впливу на перешкоду окремих елементів поліснаряду.     

Слід враховувати, що наведені дані справедливі для пострілів зі стандартної гладкоствольної 
зброї нормально спорядженими патронами. 

Також необхідно враховувати тип свердловки ствола зброї. Наприклад, при використанні 
ствола циліндричної сведловки, площа шротового осипу буде більшою ніж при пострілі зі ствола 
канал якого має чокове звуження. Найбільш очевидно це прявляється при стрільбі з дистанції 
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більше п’яти метрів. Деякі дані щодо залежності діаметру шротового осипу від типу свердловки 
ствола і дистанції стрільби наведені у таблиці   .    

При використанні нестандартної гладкоствольної зброї (обрізи мисливських рушниць), у 
випадку використання у патронах саморобних елементів (шріт, пижі) та самостійного 
спорядження патронів щільна дія поліснаряду спостерігається на дистанції до 20 см. 

Характерною конструктивною ознакою патронів до гладкоствольної зброї є пижі або пиж-
контейнери. Як зазначалося раніше вони можуть утворювати самостійні механічні ушкодження 
перешкоди (не залежно від дії поліснаряду). Характер дії пижів на перешкоду визначається 
дистанцією пострілу, фізичними властивостями перешкоди та самого пижа.   

Максимальна дистанція польоту пижів визначається залежно від їх маси, яка у свою чергу 
залежить від матеріалу з якого виготовлений пиж. Наприклад, для пижів виготовлених з повсті 
максимальна дистанція польоту може сягати 50 метрів; для пижів-прокладок виготовлених з 
картону – 15 метрів. 

Дослідження питання, щодо дистанції пострілу з гладкоствольної зброї поліснарядом 
проводиться в умовах двох типових ситуацій: за наявності зброї та без неї. 

У разі надання на експертизу зброї, питання про дистанцію пострілу з неї вирішується у ході 
експертного експерименту. Сутність експерименту полягає в тому, що з наданої на дослідження 
зброї проводять серію пострілів з метою визначення діаметру шротового осипу (D) для різних 
дистанцій стрільби (L). Причому для кожної дистанції визначають мінімальний (Dmin) та 
максимальний (Dmax) діаметр шротового осипу. Маючи значення діаметру шротового осипу з 
місця пригоди, ґрунтуючись на отриманих експериментальних даних для наданої зброї, будується 
графік за допомогою якого визначається мінімальна (Lmin) та максимальна (Lmax) дистанції 
стрільби на місці пригоди.  

При проведенні експериментальної стрільби слід пам’ятати, що умови її проведення як 
найближче повинні відповідати умовам стрільби на місці пригоди. Це стосується як конструкції 
зброї і патронів до неї (довжина та тип свердловки ствола, тип патронів, тип пижа, номер шроту, 
кількість та якість пороху) так і метеорологічних умов (напрямок вітру). Приміром зменшення 
довжини ствола призводить до збільшення діаметру шротового осипу на тій же дистанції стрільби. 

Якщо зброя на дослідження не надана, за слідами дії поліснаряду, наявними його частинами, 
пижами та гільзами встановлюється її калібр та ймовірна модель. Маючи ці дані дистанція 
пострілу визначається за таблицями та графіками, що містяться у довідковій літературі. 

У разі коли наявною є лише частина шротового осипу (не менше 1/3 від повного), 
визначається значення діаметру повного шротового осипу, для чого використовується наступна 
формула:  

 
де n – число шротин у неповному осипі; 
S – площа неповного осипу; 
N – табличне значення кількості шротин у стандартно зарядженому патроні відповідного 

калібру; 
D – діаметр повного шротового осипу. 

Встановлення напрямку пострілу з близької та дальньої дистанції  
 

Встановлення напрямку пострілу починається з визначення сторони влучення снаряду у 
перешкоду та кута їх зустрічі.  

Сторона з якої був проведений постріл визначається за наявністю на поверхні перешкоди 
слідів дії факторів пострілу – кіптяви (поясок обтирання, зона окопчення), порохових зерен, 
металевих часток тощо.  Наявність пояска обтирання характерна ознака пострілу з вогнестрільної 
зброї, що відображається незалежно від дистанції стрільби. Інші зазначені фактори пострілу (зона 
окопчення, зона відкладення зерен пороху тощо) є ознакою стрільби з близької дистанції. 
Аналізуючи сліди на перешкоді необхідно приймати до уваги „феномен Віноградова”.   
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На сторону пострілу також вказують елементи матеріалу перешкоди вибиті з неї снарядом, та 
співвідношення діаметрів вхідного та вихідного отворів. Наприклад, при влученні кулі у скло, 
ушкодження має форму зрізаного конуса, який більшою своєю основою вказує на напрямок 
польоту кулі. У цьому ж напрямку вибиваються і частинки скла. При влученні кулі у деревину 
вихідний кульовий отвір буде більшого діаметрі ніж вхідний, а на напрямок польоту кулі будуть 
вказувати відщепи деревини.   

Для визначення кута під яким снаряд увійшов у перешкоду визначаються: 
1. Форма зони окопчення та зони відкладення зерен пороху, наявність яких характерна для 

близького пострілу. Якщо зазначені зони мають форму відносно правильного круга це свідчить 
про постріл у перешкоду під прямим або близьким до нього кутом. При пострілі під гострим 
кутом форма зони окопчення нагадує еліпс з ексцентрично розташованим вхідним снарядним 
отвором, який зміщений у сторону з якої був проведений постріл.  

2. Форма та розміри вхідного снарядного отвору та пояска обтирання навкруг нього. За 
наявності таких даних приблизне значення кута зустрічі снаряду і перешкоди обчислюється за 
формулою: 

 
де d – довжина малої осі еліпса, D – довжина великої осі еліпса. 
3. Довжина радіальних тріщин, що відходять від вхідного снарядного отвору у таких 

перешкодах як скло, порцеляна, кістка тощо. Більш довші тріщини будуть вказувати на напрямок 
польоту снаряду. 

4. Напрямок снарядного каналу у перешкоді. 
5. Форма зони механічної дії шротового (картечного) осипу.  

 
Встановлення послідовності і кількості пострілів 

 
Достеменно встановити кількість та послідовність пострілів досить складно. Категоричне 

вирішення цих питань можливе за наявності джерел інформації, що об’єктивно ілюструють подію, 
як наприклад відеозапис камери спостереження. У більшості випадків експерт не є свідком події, 
тому  відповіді на ці запитання, за браком інформації, формулюються у ймовірній формі.  

Послідовність пострілів визначають за наступними ознаками:       
- на ушкодження спричинене першим пострілом вказують плями зброярського мастила 

біля кульової пробоїни;  
- сліди каналу ствола на поверхні кулі, що вистріляна першою будуть менш вираженими 

ніж при наступних, що пояснюється відсутністю зброярського мастила у стволі; 
- на ушкодження у склі спричинене останнім пострілом вказують мілкі частинки скла 

навколо кульової пробоїни; 
- радіальні тріщини більш пізнього снарядного ушкодження у таких перешкодах як скло, 

порцеляна, кістка т .і., закінчуються на аналогічних тріщинах попереднього ушкодження;  
- інтенсивність пояска обтирання при першому пострілі буде меншою ніж при наступних; 
- гільза, що розташована у барабані револьвера навпроти курка свідчитиме про останній 

постріл, а гільза розташована у сусідній каморі барабану (з права або зліва, залежно від напрямку 
обертання барабану) про перший, за умови, що положення барабану не змінювалося;  

- при стрільбі з автоматичної зброї чергою, кульові пробоїни від перших пострілів 
розташовуються, як правило, ближче одна до одної, ніж від наступних.  

На ймовірну кількість пострілів вказує число куль, гільз та пижів (пиж-
контейнерів)знайдених на місці пригоди, а також кульових ушкоджень у перешкоді. 

Інтенсивність стрільби можна визначити за ступенем окопчення таких деталей зброї, як 
поршень затворної рами, ствольна коробка тощо.  
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Методика встановлення дистанції та напрямку близького пострілу 
             
Формулювання подібного запитання можливе у наступних типових експертних ситуаціях, 

кожна з яких з урахуванням початкової інформації визначає можливість отримання певного 
інформаційного максимуму.   

Найбільш продуктивною є ситуація коли на дослідження надається уражений об’єкт, та зброя 
за ймовірного використання якої цей об’єкт було уражено.  

В інших ситуаціях зброя відсутня, а інформативний максимум визначається наявністю або 
відсутністю інформації про її модель.   

Розглянемо першу з наведених ситуацію зі стадії детального дослідження. На цій стадії 
вивчаються морфологічні ознаки ушкодження на об’єкті, а саме форма, розміри ушкодження, 
відсутність єдиної лінії розділення об’єкту у місці ушкодження (мінус тканина), характер країв 
ушкодження. У разі якщо експерт доходить висновку про вогнестрільний характер ушкодження, 
проводиться виявлення продуктів пострілу (кіптяви, мастила, зерен пороху, опалення матеріалу) в 
місці пошкодження об’єкту. При цьому на частих, світлих за кольором об’єктах це, у більшості 
випадків, встановлюється візуально. Дослідження забруднених або темних за кольором перешкод 
є більш складним. У залежності від цього вибираються відповідні методи дослідження для 
визначення форми та діаметру зон окопчення і відкладення порохових зерен, а також слідів 
мастила.  

Зазначені дані дозволяють експерту визначити загальну дистанцію пострілу (в упор, дальній 
чи близький), напрямок та кут (гострий чи прямий) пострілу, вхідний та вихідний отвори, 
відповідність калібру використовуваної і наданої на дослідження зброї. На даній стадії 
проводиться фотографування пошкодження на об’єкті та виявлених у результаті дослідження 
супутніх факторів пострілу. 

Наступним етапом є порівняння встановленого комплексу ознак з довідковими даними для 
певної моделі зброї, що дозволяє більш точно визначити інтервали дистанцій з яких ймовірно був 
проведений постріл і буде проводитись експериментальна стрільба.   

Експериментальна стрільба проводиться у мішень, що за своїми фізико-хімічними 
властивостями відповідає матеріалу наданого об’єкту. При цьому використовується аналогічні 
патрони та враховується відповідність метеорологічних умов пострілу на місці події.   

Основними оціночними критеріями при порівнянні ушкодження на наданому об’єкті та 
отриманими у результаті експертного експерименту є розмір та форма зон відкладення кіптяви та 
порохових зерен, кількість останніх на одиницю площі тощо. За результатами співставлення 
формулюється висновок про найбільш ймовірний інтервал дистанцій і кутів пострілу.   

Якщо зброя на дослідження не надана, однак відома її модель, експертний експеримент 
проводиться з використанням відповідного зразка зброї, а стрільба ведеться з дистанцій 
найдальшого виявлення відповідних факторів пострілу. Наприклад, відомо, що стрільба велась з 
пістолету ТТ і на перешкоді виявлені тільки зерна пороху. Мінімальною дистанцією 
експериментальної стрільби буде вважатися максимальна дистанція відкладення кіптяви при 
пострілі з ТТ, а максимальною – відстань на якій можливе відкладення зерен пороху у перешкоду, 
аналогічну наданій на дослідження.  

У ситуації коли не визначена модель зброї визначити дистанцію можна досить приблизно. 
При такому дослідженні, коло моделей зброї з якої ймовірно був зроблений постріл є надзвичайно 
широким, і для кожної моделі, використовуючи довідкові дані, визначається максимальна і 
мінімальна дистанція пострілу.  

 
6. Ушкоджуючи чинники пострілу та їх дія на людину 

 
Ушкоджувальні чинники пострілу: снаряд або його частини – куля, уламки кулі, дріб, 

картеч, атиповий снаряд; чинники близького пострілу – порохові гази та повітря з каналу ствола, 
кіпоть, зерна пороху, металеві часточки; зброя та її частини – дульний кінець зброї, рухомі 
частини, приклад, уламки ствола та інших частин зброї (у разі розриву її); вторинні снаряди – 
уламки перепони, клапті одягу, уламки кісток.  
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Рана або ушкодження, що виникає внаслідок дії кулі – кульове поранення, воно буває 
наскрізним, сліпим, дотичним, також може бути ушкодження від кулі у вигляді забиття чи 
незначного садна, якщо куля на момент дії втратила швидкість.  

 
КЛАСИФІКАЦІЯ ЧИННИКІВ ПОСТРІЛУ, ЩО УШКОДЖУЮТЬ 

 
1. Вогнестрільний снаряд або його частини: 
* вогнестрільний снаряд (звичайна куля, куля спеціального призначення, дріб, картеч, 

атипові снаряди); 
* уламки вогнестрільного снаряда, що розірвався; 
* деталі мисливського патрона. 
2. Продукти згорання пороху та капсульного вмісту: 
* порохові гази та повітря з каналу ствола; 
* кіпоть пострілу; 
* часточки пороху; 
* металеві часточки; 
* часточки капсульного вмісту; 
* рушничне мастило. 
3. Зброя: 
* дульний кінець зброї; 
* рухомі частини зброї; 
* приклад; 
* уламки зброї, що розірвалася. 
4. Вторинні снаряди: 
* уламки та часточки перепони («поглинача»); 
* фрагмента одягу та взуття; 
* уламки кісток. 
 
Травма під час пострілу може бути зумовлена: механічною дією звичайних снарядів 

вогнепальної зброї, куль спеціального призначення, порохових газів, частин зброї, вторинних 
снарядів; термічною дією порохових газів, куль спеціального призначення, вторинних снарядів; 
хімічною дією порохових газів, куль спеціального призначення; комбінованою поверхневою 
дією – кіптю від пострілу, часточками пороху, металевими часточками, часточками капсульного 
вмісту, рушничним мастилом. 

Кульове поранення утворюється внаслідок дії кулі на організм, характер його зумовлений 
багатьма чинниками в т.ч. залежить від поясу дії кілі – межі певного вияву вражаючої дії кулі, що 
залежить від кінетичної енергії кулі. Розрізняють чотири пояси дії кулі: розривний, пробивний, 
клиноподібний та забивний. 

Розривний пояс дії кулі виявляється, коли куля має значну кінетичну енергію (на виході з 
вогнепальної зброї) – до сотень кг/м; розривна дія виникає на відстані до 10-15 м: значні розриви 
шкіри, розтрощення кісток, руйнування органів; іноді утворюється суцільна зона руйнування, де 
важко розрізнити вхідний отвір та вихідний отвір. 

Пробивний пояс дії кулі проявляється тим, що у випадку достатньої кінетичної енергії куля 
утворює невеликий круглий отвір, який за розмірами (за діаметром) близький до поперечного 
перетину кулі та несе з собою часточки пробитої тканини, утворюючи дефект – "мінус-тканина". 

Клиноподібний пояс дії кулі буває у випадку, якщо кінетична енергія кулі ослабла, та шкіра 
розривається за ходом сполучнотканинних волокон, утворюючи різної форми отвори, краї яких 
легко зводяться. Дефекту "мінус-тканина" немає. 

Забиття від дії кулі – утворюється, коли куля в кінці свого польоту зустрічає перешкоду. На 
місці дії кулі виникає садно або синець. 

Гідродинамічна дія кулі – виявляється під час проходження кулі через порожнини незначних 
розмірів, що містять рідину. Частки рідини з високою кінетичною енергією, яку вони одержують 
від кулі, руйнують стінки порожнини, напр., серця, наповненого кров’ю. 
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Поранення автоматичною чергою пострілів утворюється внаслідок автоматичної черги 
пострілів кулемета, автомата, пістолета-кулемета, пістолета. У випадку, близької дистанції 
пострілу характерними ознаками такого поранення є: взаємне розміщення  вхідних отворів, 
однаковий напрямок ранових каналів та сполучений характер ушкоджень (тобто кулі потрапляють 
майже в одне місце й ушкодження від кількох куль є спільним). Спільний вхідний отвір від двох-
трьох куль короткої черги утворюється з дистанції не більше 100-150 см, якщо зброю тримають 
дуже міцно. Вхідні отвори часто розміщені на одній поверхні тіла, а ранові канали мають 
однаковий напрямок. Усі сліди пострілу з близької дистанції автоматичною чергою більш виразні, 
ніж сліди одиночного пострілу з тієї самої дистанції. 

Динаміка шротового пострілу має певні особливості. Дробовий постріл належить до класу 
змінних явищ, які знаходяться під впливом багатьох чинників, що діють з різною інтенсивністю та 
в різних сполученнях. Межа характеристики пострілу змінюється залежно від особливостей 
гвинтівки, способів заряджання патронів тощо.  

На розсіювання шроту впливають, зокрема, такі чинники:  
* пороховий пиж (важкий повстяний пиж починає відставати від шроту лише на відстані біля 

3,5 м; чок затримує пороховий пиж і його вплив на дріб зменшується; легкий дробовий пиж 
сприяє розсіюванню через те, що швидко втрачає швидкість); 

* порохові гази під час виходу зі ствола розкидають дріб; 
* чим більш деформований дріб тим більше за рахунок опору повітря він розсіюється; 
* зменшенню розсіювання шроту сприяє: розміщення снаряда шроту в паперовий або 

поліетиленовий контейнер; пересипання шроту сипучими речовинами (тальком, крохмалем тощо); 
* збільшенню розсіювання шроту сприяє: дріб кубічної форми; розділення шротового 

снаряда на 3-4 частини картонними прокладками чи тонкими пижами; розміщення шроту в гільзі 
навколо паперової трубки; зменшення снаряда шроту на 20%; запижування пороху перфорованим 
картонним пижем; використання спеціальних гільз з гвинтовою нарізкою всередині. 

Ступінь розсіювання шроту визначається купчастістю бою – кількістю дробин, які 
припадають на одиницю площі цілі. Різкість бою характеризується пробивною силою дробин, яка 
залежить від кінетичної енергії їх. Траєкторія дробин залежить від дії сили інерції, земного 
тяжіння та опору повітря, а також від того, що дробина через ряд обставин не має правильної 
сферичної поверхні (не абсолютна точність під час виготовлення, деформація в стволі тощо) і 
тому вона відхиляється від розрахункової траєкторії та може вражати навіть за умови, коли ціль 
знаходиться на певній відстані за перепоною, що для шроту є непроникною. Нижче наведено 
характеристику ушкоджень, що заподіяні шротом. 

 
Характеристика ушкоджень, що заподіяні шротом 

(В.И. Молчанов) 
І. Ушкодження внаслідок суцільної (компактної) дії шроту (картечі): 
1. Руйнування або відриви частин тіла. 
2. Наскрізне поранення. 
3. Частково наскрізне поранення. 
4. Сліпе поранення. 
5. Дотичне поранення. 
6. Дотично-сліпе поранення. 
ІІ. Ушкодження внаслідок відносно суцільної дії шроту (картечі): 
1. Руйнування або відриви частин тіла. 
2. Частково наскрізне поранення. 
3. Сліпе поранення. 
4. Дотиково-сліпе поранення. 
ІІІ. Ушкодження осипом шроту (картечі):  
1. Множинні поранення: сліпі; сліпі та наскрізні; сліпі, наскрізні та дотичні; сліпі та дотичні. 
2. Поодинокі (від дії однієї дробини або картечі) сліпі, наскрізне або дотичне поранення. 
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У результаті дії на тканини снаряда, що ушкоджує, головної ударної хвилі, енергії бічного 
удару та вихрового сліду утворюється (за даними ранової балістики) вогнестрільна рана. 
Найчастіше вона виникає від дії кулі (бойова та спортивна зброя), шроту (мисливська гвинтівка) та 
осколків гранати, бомби, снаряда. Бувають поранення від пострілу з дефектної зброї (обрізи, 
самопали). Вогнестрільна рана має такі складові: вхідний отвір, рановий канал та вихідний отвір, 
якого іноді немає за умови, що куля залишається в організмі (сліпий рановий канал).  

Вхідний отвір вогнестрільної рани – місце входження снаряда до організму, тобто є початком 
ранового каналу. Залежно від виду зброї, снаряда, що уражає, і відстані пострілу, може бути 
хрестоподібним, зірчастим, круглим або овальним. Форма вхідного отвору внаслідок кульового 
поранення може бути зумовлена варіантом входження кулі в тіло людини, саме цим зумовлена й 
форма ранового каналу. 

Загальними ознаками вхідного вогнестрільного отвору є наявність дефекту тканини ("мінус-
тканина") у місці входження кулі, осаднення обідка на шкірі (завширшки 1-2 мм), обтирання 
обідка (завширшки 2-2,5 мм), слідів компонентів пострілу (газів, кіптю, незгорілого пороху, опіку 
полум'ям), які виявляються у випадку поранення з близької дистанції, але в разі поранення через 
одяг та на шкірі навколо вхідного вогнестрільного отвору ознак дії додаткових компонентів 
пострілу немає. 

За характером розміщення зон кіптю навколо вхідного вогнестрільного отвору можна 
визначити напрямок пострілу (Козаченко І.М., 2001).  

Вхідний отвір вогнестрільної рани чітко визначається в разі ушкодження плоских кісток: він 
має вигляд конусу, зверненого основою в бік польоту кулі Діаметр вхідного отвору, як правило, 
дорівнює діаметрові кулі, що дозволяє дійти висновку щодо калібру застосованої зброї.  

Вхід кулі в паренхіматозний орган (печінку, селезінку) має зірчасту форму. Якщо вхідний 
отвір малих розмірів і покритий засохлою кров'ю (за відсутності зовнішньої кровотечі), то під час 
огляду його можна помилково прийняти за садно – такий вхідний отвір називається закритим. 

Пошкодження одягу та окремих предметів, у т.ч. “поглинача” від дії кулі називають кульовим 
отвором. Навколо кульового отвору є ознаки дії додаткових чинників пострілу.  

Вірогідною ознакою вогнестрільного вхідного отвору є "дефект тканини" ("мінус-тканина") – 
ділянка шкіри, що має дефект, вибитий снарядом або газами під час пострілу. Визначається 
"дефект тканини" шляхом зіставлення країв рани: якщо вони зближуються лише за рахунок 
натягання шкіри з утворенням складок або не зближуються, це свідчить про те, що є "дефект 
тканини". 

Одна з об'єктивних ознак вогнестрільного вхідного отвору на шкірі це обідок осаднення – 
вузька (завширшки 1-3 мм) облямівка по краю отвору без епідермісу. Він утворюється внаслідок 
механічного здирання епідермісу бічною поверхнею кулі в момент поранення та буває 
кільцеподібним або дугоподібним, залежно від того, під яким кутом куля ввійшла в тіло.  

Обтирання обідок (син.: зона обтирання, поясок обтирання, поясок забруднення) також є 
однією з об'єктивних ознак вхідного вогнестрільного отвору на одягові або на шкірі; слід по краю 
отвору завширшки 0,5-5 мм у вигляді кільця чи дуги сірого або чорного кольору. Обідок 
обтирання утворюється внаслідок того, що куля несе на собі різні часточки (кіпоть, пороховий 
нагар), а також сліди мастила, іржі, тобто куля забруднена й, входячи в тіло, залишає (обтирає) ці 
часточки по краю отвору. Обтирання обідок може повністю, або частково накладатися на обідок 
осаднення та обідок металізації. Найвиразнішим він буває на світлому одязі за неблизької 
дистанції пострілу.  

Одна з об'єктивних ознак вхідного отвору вогнестрільної рани на шкірі або на одягові – 
обідок (поясок) металізації. Металеві часточки виникають під час пострілу внаслідок стирання 
внутрішньої поверхні каналу ствола, стирання металу самої кулі або її оболонки, внаслідок 
утворення іржі в стволі зброї, а також за рахунок металу вибухової суміші капсуля. Металізації 
обідок накладається на обідок осаднення та обідок обтирання й має ширину 0,5-2,0 мм. Метал 
виявляють контактно-дифузійним, рентгенографічним, хімічним, електрографічним, 
спектрографічним методами тощо. Якщо куля проходить через одяг або “поглинач”, то обідок 
металізації разом з обідком обтирання може бути на одягові. 
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Ще однією з об'єктивних ознак вогнестрільного вхідного отвору на шкірі є обідок висихання 
– відносно тверда темно-бура облямівка 2-5 мм по краю отвору. Він виникає лише на трупі через 
12-24 год. після смерті, дещо ширший, ніж обідок осаднення, бо висихає не лише зона осаднення, 
а й частина прилеглої шкіри без осаднення, що знаходиться в зоні молекулярного струсу.  

Рановий канал – ушкодження тканини у вигляді отвору (щілини), що занурюється в глибоко 
розміщені органи; утворюється внаслідок дії вогнепальної зброї та клинкової зброї, що потребує 
відповідної диференційної діагностики, як правило за ознаками вхідного отвору. 

Рановий канал, що утворився внаслідок вогнестрільного ушкодження, має розтрощені стінки, 
зі значними крововиливами, заповнений закипілою кров'ю, містить клаптики тканини одягу, 
часточки тканин органів. Виділяють три зони каналу вогнестрільної рани: безпосередньо отвір 
ранового каналу; зону забиття, що є стінкою каналу, завширшки від кількох міліметрів до 1-2 см; 
зону молекулярного струсу (комоції) тканини, яка сягає 4-5 см і більше (виникає через кілька 
годин або навіть діб внаслідок розвитку крововиливів та дистрофії тканини).  

Якщо рановий канал проходить через кістку, то в ній виникає багатоуламковий перелом, а 
кісткові уламки відіграють роль вторинних снарядів, що спричинюють значні руйнування м'яких 
тканин . 

Під час гістологічного дослідження за характером вмісту ранового каналу можна визначити 
напрямок пострілу (напр., у рановому каналі в легенях є тканина печінки, це свідчення того, що 
куля спочатку ушкодила печінку, а потім легені). 

Рановий канал починається вхідним отвором і закінчується сліпо (сліпий рановий канал) або 
вихідним отвором (наскрізний рановий канал). У кінці сліпого ранового каналу міститься снаряд 
(куля), але куля, що зупинилася в порожнистому органі, у порожнині тіла або в крупній судині, 
може зміщуватися під дією своєї маси або течією крові. 

Напрямок ранового каналу – лінія руху снаряда в тілі. Для визначення напрямку ранового 
каналу слід визначити вхідний та вихідний отвори в разі наскрізного кульового поранення або між 
вхідним отвором та місцем зупинки кулі. Ранові канали за напрямком бувають прямі, ламані, 
перервані та оперізуючі. Напрямок вогнестрільного ранового каналу описується відносно трьох 
умовних площин тіла людини (напр.: спереду-назад; зліва-направо; спереду-назад і зверху-вниз; 
спереду-назад, справа-наліво і дещо зверху-вниз) з обов'язковим зазначенням точної локалізації 
вхідного та вихідного отворів. Ламаний канал утворюється внаслідок рикошету кулі, перерваний – 
у тих випадках, коли він перетинає кілька частин тіла, оперізуючий виникає за певного положення 
тіла (зігнутого) під час поранення.  

Вихідний отвір вогнестрільної рани – місце виходу снаряда з організму, тобто є закінченням 
ранового каналу. Вихідний отвір має щілиноподібну або неправильну форму, край його чітко 
вивернутий назовні, слідів від дії компонентів пострілу немає; дефект тканини, як правило, 
відсутній; розміри його більші за розміри вхідного отвору, іноді однакові або менші за нього; 
осаднення обідок іноді виразний; обтирання поясок відсутній. Вихідний кульовий отвір у плоских 
кістках черепа має круглу форму з боку внутрішньої кісткової пластинки й кратероподібну форму 
на зовнішній пластинці. Вихідний отвір слід диференціювати з вхідним отвором. 

Таблиця 6 
Ознаки вхідної та вихідної кульової рани на шкірі 

Ознаки Вхідна рана Вихідна рана 
Форма та наявність дефекту 
тканини 

Округла через наявність 
дефекту («мінус тканина») 

Невірна зірчаста або 
щілиноподібна, дугоподібна, у 
вигляді кута, часто без дефекту; 
рідко округла з дефектом 
тканини 

Розмір Розмір дефекту завжди 
менший за діаметр кулі 

Часто більший ніж розмір 
вхідного отвору, іноді такий 
самий за розміром або менший 

Краї Часто дрібнофестончасті, іноді 
рівні та похилі 

Найчастіше нерівні, часто 
вивернуті назовні 
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Поясок осаднення Добре помітний, шириною 1-3 
мм 

Відсутній, іноді виразний 

Поясок обтирання 
(забруднення) 

Має місце на шкірі або на 
одягові 

Відсутній 

 
У випадку дотичної вогнепстрільної рани виникає необхідність диференціювати її з різаними 

та рубаними ранами. Головні ознаки відмінності їх наведені в таблиці 7. 
Таблиця 7 

Відмінні ознаки різаних, рубаних і дотичних вогнестрільних ран  
(В.И. Молчанов, 1960) 

 
Різані та рубані рани Дотичні вогнестрільні рани 

Одяг у зоні рани завжди розрізаний чи розрубаний. 
Лінія поділу може перетинати нитки основи й утка 
під будь-яким кутом 

На одязі як правило є самостійні вхідний і 
вихідний отвори. Рідше є лінійний розрив з 
разволокненими краями, що йде часто за 
ходом ниток чи основи утка  

Форма рани при зведенні країв лінійна (прямолінійна 
чи дугоподібна), дефекту тканини як правило немає 

При зведенні країв форма рани 
прямолінійна або дрібнохвиляста, в 
поверхневих ран - довгасто-овальна чи 
жолобоподібна з наявністю дефекту 
тканини 

Краї рани як правило рівні. У різаних ран можуть 
бути по краях додаткові надрізи. Один край може 
бути позбавлений епідермісу, тоді як на іншому краї 
є вузький шматок його. Зрідка краї можуть бути 
забрудненими 

Краї як правило дрібнобахромчасті, іноді з 
надривами чи з осадненням. Забруднення 
по краях початкової частини рани 

Кінці рани як правило гострокутні, у різаних ран 
можуть бути надрізи епідермісу ("вусики"), у 
рубаних – один кінець може бути трохи закругленим 
чи П-подібним 

Кінці рані, особливо вхідний кінець, 
нерідко закруглені чи мають невеликі 
радіальні надриви. У вхідного кінця часто 
мається осаднення півмісячної форми і 
забруднення 

Стінки рани відносно рівні, гладкі Стінки рані нерівні, з виступаючими 
невеликими обривками тканин 

На кістах при різаних ранях є розріз окістя, при 
рубаних ранях – надруб, повний поперечний або 
лінійно-щілиноподібний розруб, довгасто-дірчастий, 
іноді уламково-дірчастий перелом 

На кістах іноді може бути жолобоподібний 
слід в окісті, іноді тріщина чи поперечний 
перелом трубчастої кісти, на черепі іноді 
може бути жолобоподібно-уламковий чи 
жолобоподібно-дірчастий перелом 

Навколишні шкірні покриви чи тканина одягу біля 
ушкодження можуть мати лише випадкові сторонні 
забруднення 

На шкірі чи на одязі біля вхідного кінця 
можуть бути сліди близького пострілу, 
причому кіптява може мати форму 
капелюшка гриба, а "ніжкою" його буде 
рана 

 
Одне з питань, що стоїть перед експертом у разі вогнестрільного ушкодження, це визначення 

дистанції пострілу – відстані від дульного кінця вогнепальної зброї до об'єкта, що уражається. 
Виділяють три основні дистанції пострілу: впритул; з близької дистанції – у межах виявлення 
компонентів, що супроводжують постріл; з неблизької дистанції – поза межею виявлення цих 
компонентів. 

Часом дистанцію пострілу поділяють на неблизьку та близьку, яка у свою чергу поділяється 
на такі: впритул; 1-ша зона – переважає механічна дія порохових газів; ІІ-га зона – виразною є дія 
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кіптю пострілу, порошинок та металевих часточок; ІІІ-тя зона накладення порошинок та 
металевих часточок. 

Постріл впритул характеризується хрестоподібним вхідним отвором рани, наявністю в зоні 
рани відбитка дульного зрізу – штамп-відбитка ("штанц-марки"), дефекту тканини, слідів 
компонентів пострілу в рановому каналі. Якщо такий постріл був під кутом, то на шкірі з боку 
відкритого кута видно кіпоть і порошинки у формі овалу. 

Постріл з близької дистанції характеризується опаленням пушкового волосся, осадненням 
епідермісу (з наступним розвитком пергаментації). Якщо дистанція 1-3 см, то кіпоть є на відстані 
до 35-40 см, зерна незгорілого пороху – до 1 м і більше. Часточки кіптю також осідають на 
зовнішній поверхні одягу та займають значну площу. У разі пострілу з мисливської рушниці 
компоненти, що супроводжують постріл, розповсюджуються на більшу відстань. 

Постріл з неблизької відстані характеризується тим, що вхідний отвір має округлу або 
щілиноподібну форму; сліди компонентів пострілу відсутні; внаслідок контузійної дії кулі на 
шкірі є синці та осаднення. Іноді під час пострілу з неблизької відстані, коли швидкість кулі 
перевищує 500 м/с, кіпоть переноситься на значну відстань і осідає навколо вхідного отвору, на 
другому та наступних шарах одягу (часто за умови, коли одяг мокрий і нещільно прилягає), а 
також на шкірі у формі вінчика з променями завширшки до 1,5 см, іноді з утворенням від нього на 
відстані 1-1,5 см периферійного кільця – феномен Виноградова. Цю обставину слід ураховувати у 
випадку диференціації пострілу впритул або з близької відстані та пострілу з неблизької відстані, 
що є складним експертним завданням. 

У разі пострілу в рот гази в порожнині рота розривають слизові оболонки щік і губ, а в кутах 
рота розривається шкіра. Куля через піднебіння входить у порожнину черепа й часто руйнує 
скроневу кістку, утворюючи багато кісткових уламків, які під час виходу з ранового каналу 
утворюють хрестоподібний розрив шкіри (порожнина черепа "розкрита"). 

Дистанцію пострілу, у випадку пострілу з дробових рушниць, можна приблизно визначити за 
такими ознаками вхідного отвору: отвір діаметром близько 3 см з нерівними, іноді фестончастими 
краями – відстань до 0,5 м; поруч з отвором є рани від дії дробин (5-10) – відстань 1-2 м (мал. 120); 
великого отвору немає, а є лише рани від дії окремих дробин – відстань більша ніж 2,5-3 м, якщо 
порох бездимний – відстань більша ніж 5-6 м; якщо площа ушкодження шротом має діаметр 20-40 
см – відстань близько 10 м; якщо площа становить 40-50 см – відстань близько 15 м. Але ці 
критерії дуже варіабельні, бо характер ушкоджень у випадку шротового пострілу залежить від 
багатьох чинників (калібру, типу ствола, кількості та якості пороху в патроні, розміру шроту та 
його кількості в снаряді, виду пижа тощо). 

Рани від дії шроту, що виникають у разі дистанції пострілу більшій за 2-5 м, які знаходяться 
на певній площині та кожна з них утворена однією або кількома дробинами називають 
пораненням осипом шроту. 

Довжина загального ранового каналу залежить від відстані пострілу й коливається від 30-20 
до 2-3 см. На відстані 2-3 м від дула рановий канал може мати форму неглибокої чаші (В.И. 
Беляев, 1951). У сліпому кінці загального ранового каналу часто лежить пиж. При пораненнях 
грудної клітки пиж можна знайти в плевральних порожнинах, у легенях і в середостінні. У 
випадку ушкодженнях живота пижі іноді занурюються в заочеревинний простір. З порожнин тіла 
вони легко можуть бути вилучені разом із кров'ю під час хірургічної операції. Якщо порохові пижі 
зроблені з пресованого здрібненого матеріалу (тирси, деревного волокна тощо), вони розлітаються 
під час пострілу на дрібні частини й у рановий канал попадають не завжди. Розміри ушкодження в 
зоні ранового каналу та вхідного отвору збільшуються в разі проникання до рани частин одягу, на 
що вказували ще С. Громов (1938) і Dіttrіch (1897). 

При утворенні однієї великої вхідної рани подальше розсіювання шроту в тілі залежить від її 
діаметра та від щільності ушкоджених тканин. Дрібний і середній дріб швидко відхиляється від 
прямолінійного напрямку й розсіюється на ділянці до 10-20 см у діаметрі, крупний – до 10 см і 
менше, тому що має більш високу інерцію. Якщо снаряд шроту пройшов через кісту, розсіювання 
збільшується.  

Дробини, що розсіялися в тканинах, проникають у внутрішні органи чи м'язи на протилежній 
стороні відносно вхідного отвору тіла. При близькій відстані пострілу, коли утворюється один 
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великий отвір, дробини різко деформуються та можуть цілком утратити круглу форму. Однак 
зустрічаються й такі випадки, коли деформація шроту виражена не різко. Особливо значній 
деформації піддається м'який дріб, виготовлена з чистого свинцю. У разі влучення у великі кісти 
деформується й твердий дріб. Дуже важливо під час розтину трупа вилучити по можливості весь 
дріб із тканин, тому що він необхідний для порівняння з шротом, вилученим у підозрюваних осіб. 

Ізольовані ранові канали, утворені окремими дробинами, відрізняються від кульових тільки 
розмірами. Це доведено, зокрема , дослідами, що описані С.С. Гирголавом (1956).  

Для визначення дистанції пострілу виконують експериментальні постріли з тієї самої зброї й 
тими самим патронами, які встановлені за справою, що розслідується.  

Умови одержання експериментальних ушкоджень такі: 
• використання конкретного зразка зброї, пострілом з якої заподіяне ушкодження; 
• використання патронів з тієї ж партії, що використовувалися для заподіяння ушкодження; 
• використання в якості мішені об'єктів, що мають властивості першого та наступних шарів 

об'єктів; 
• виконання серійних пострілів з послідовним збільшенням відстані від дульного зрізу зброї до 

мішені; 
• виконання повторних пострілів на кожній з дистанцій для сталості одержаних результатів. 

Дані про визначення дистанції пострілу за наявністю супутніх чинників пострілу наведені в 
таблиці 8.  

 
 

Таблиця 8 
Супутні продукти пострілу 

 (С.Д. Кустанович) 
 

 
 

Назва зброї 

Межова дистанція виявлення, см 
розриви 
тканини 

одягу 

обсмалення 
вовняних 
тканин 

кіпоть 
внаслідок 
пострілу 

залишки 
порохових 

зерен 

татуювання 
металом 

(визначається 
методом 

кольорових 
відбитків) 

АК, калібр 7,62 мм 
 

3-7 8 25-30 40 
(поодинокі 
до 170-200) 

175-200 (іноді до 
275-325) 

ПМ, калібр 9 мм 
 

1-3 3-5 25-30 30 
(поодинокі 
до 90-150) 

150-225 

Спортивна 
гвинтівка ТОЗ-8, 
калібр 5,5 мм 

    200-225 

Дробова гвинтівка, 
16 калібру 
(бездимний порох)  

5-7 10 30-50 100-250 500-600 

 
 
Залежність між відстанню пострілу (до 100 см) та діаметром розсіювання шроту (для якого 

завгодно номеру шроту) наведені в таблиці 9, та для інших відстаней – в таблицях 10 та 11. 
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Таблиця 9 
Діаметр розсіювання шроту за умови близької відстані пострілу 

 
Відстань пострілу  

(в см) 
Діаметр 

розсіювання 
(в см) 

1 1,5-1,6 
5 1,6-1,7 
10 1,6-1,9 
25 1,7-3,5 
50 2,0-4,5 
100 2,5-7,0 

 
Таблиця 10 

Діаметр розсіювання шроту (№6-7) за умови неблизької відстані пострілу 
 

Відстань 
пострілу 

(в м) 

Діаметр розсіювання (в см) 
бездимний 

порох 
димний порох 

5 10-25 15-30 
10 23-35 35-65 
20 52-120 75-135 

 
Таблиця 11 

Діаметр розсіювання шроту (№7)* за умови неблизької відстані пострілу (Schlegelmіlch Р.) 
 

Відстань 
пострілу 

(м) 

 
3
0 

 
40 

 
60 

 
80 

 
100 

 
120 

 
14
0 

 
160 

 
180 

Діаметр 
розсіюван
ня шроту 

(м) 

 
3 

 
5 
 

 
8 

 
12 

 
17 

 
26 

 
38 

 
58 

 
80 

 
*Для шроту №3 (діаметром 3,5 мм) розсіювання шроту приблизно вдвічі менше. 

 
Смусін Я.С. рекомендує для визначення неблизької відстані пострілу за діаметром 

розсіювання шроту формулу: 
 

Відстань пострілу (см) = 0,5 діаметра розсіювання шроту: 0,0261. 
 
Найкращим способом визначення дистанції пострілу є експериментальні постріли зі зброї, 

якою скоєно постріл, та з відповідними патронами. Постріли виконуються по мішені з льняної 
білої тканини з різних відстаней, що потім і є зразком для порівняння та визначення дистанції 
пострілу. 

Напрямок пострілу – лінія руху снаряда (кулі, шроту), якщо політ його не змінювався (не 
відхилявся, напр., внаслідок рикошету). Його визначають за точною локалізацією й напрямком 
ранового каналу та даними щодо положення тіла на момент поранення. При цьому слід зважити 
на те, що напрямок ранового каналу збігається з напрямком пострілу лише у випадках, коли 
постріл був із близької відстані або ближче. Важливим для визначення напрямку пострілу може 
бути слід від кулі, що поранила людину, на довколишніх предметах. 
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Під час експертизи одягу доцільно визначати кут пострілу (α) із дробової гвинтівки за 
методом Я. С. Смусіна:  

 
Sіn α = d:D  

де d – малий діаметр ділянки осипу шроту;  
D – великий діаметр ділянки осипу шроту.  
 
Або визначати кут пострілу за співвідношенням розмірів дробових пробоїн (за середнім 

арифметичним малого та великого діаметрів пробоїн) (табл. 12). 
Таблиця 12 

Залежність між розміром дробових пробоїн та кутом пострілу 
 

Відношення малого розміру дробових пробоїн до великого розміру Кут пострілу 
1:1 90°-75° 
3:4 50°-60° 
2:3 45° 
1:2 25°-30° 

 
Кількість пострілів, що зроблені в одну ділянку із дробової гвинтівки визначається з 

урахуванням виявлення різнорідних елементів заряду та визначення кількості дробин за 
співвідношенням їх до кількості в снаряді. 

Місце пострілу – визначається криміналістами за напрямком пострілу. Його з певною 
вірогідністю можна визначити лише тоді, коли постріл із короткоствольної зброї був із відстані до 
50 м, а з бойової гвинтівки – до 200 м. 

Визначення місця пострілу із гладкоствольної гвинтівки можливе за умови дистанції пострілу 
не більше 60-80 м. Визначення місця пострілу виконується за визначеним кутом пострілу та з 
урахуванням відстані пострілу. Кут, під яким виконано постріл, визначається за напрямком 
польоту шроту. Достатнім є провести лінію від середини осипу шроту за напрямком польоту 
шроту та позначити відстань пострілу й буде відносно точно визначене місце пострілу. Але це 
можливе лише за умови, коли відомі розміри площі ураження (площі осипу шроту), тобто за 
умови дистанції пострілу не більше 20-40 м (табл. 25,26). 

Під час експертизи вогнестрільного ушкодження слід урахувати закони балістики – науки, що 
досліджує закони руху артилерійських та реактивних снарядів, мін, куль, авіабомб. Зокрема, 
судова балістика вивчає матеріальну частину ручної вогнепальної зброї та її боєприпаси, а також 
явища, спричинені пострілом, у т.ч. сліди на різних перепонах (одягові, тілі людини, “поглиначі”), 
у зв'язку з питаннями, які виникають під час розслідування злочинів проти життя та здоров'я 
людини, якщо вони супроводжувалися використанням вогнепальної зброї. Ранова балістика 
вивчає дію снаряда (кулі, шроту) на тканини організму. Під час судово-балістичної експертизи 
визначають місце пострілу, можливість його прицільного виконання з даної відстані, питання 
належності патронів до даної зброї, схожість із патронами, які подано для порівняння тощо; 
визначають вид, калібр, зразок та екземпляр зброї, її технічний стан. 

 
Ушкодження внаслідок холостого пострілу 

 
Постріл без кулі розрядженим (холостим) патроном із дуже малої дистанції може заподіяти 

тяжкі та навіть смертельні ушкодження внутрішніх органів. Головним ушкоджувальним 
чинником є порохові гази. У разі пострілу впритул виникають значні дефекти шкіри, значне 
відшарування та розриви країв рани. Рановий канал, найчастіше, сліпий, а його довжина залежить 
від потужності вогнепальної зброї, що застосовувалася. Зокрема, внаслідок постріл із карабіна 
утворюється рановий канал довжиною 10-15 см. Тканини в глибині ранового каналу покриті 
значною кількістю кіпоті, містять незгорілий та напівзгорілий порох. Якщо відбулось поранення 
внаслідок пострілу холостим патроном, зокрема кисті, то може утворитися наскрізна рана з 
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розривами шкіри на протилежній від вхідної рани поверхні. У разі проникнення порохових газів у 
порожнини тіла (грудну, черевну) спостерігаються розриви паренхіматозних органів. Холостий 
постріл у шию, який виконано впритул у напрямку основи черепа, може спричинити утворення 
крововиливів під мозкові оболонки та в тканину мозку. 

Холості патрони для сучасної бойової дрібнокаліберної зброї мають пластмасову кулю, яка в 
момент вилітання зі ствола руйнується, а її часточки летять на відстань декількох метрів. 
Пластмасові часточки виявляють за їх люмінесценцією в ультрафіолетових променях.  

 
7. Вибухова травма 

 
 ТИПОВІ ПИТАННЯ ДО ЕКСПЕРТА ДЛЯ ВИРІШЕННЯ ПІД ЧАС СУДОВО-

МЕДИЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ  
Зажиттєвість та давність ушкодження. 
Джерело вибуху: 
• вибуховий пристрій (військовий, саморобний тощо); 
• технічне обладнання (котел, балон тощо); 
• суміш пилу (вугільний, борошняний тощо); 
• повітряно-газова суміш (із бензину, природного газ, ацетилену тощо). 
Характеристика чинників вибуху, що ушкодили: 
• вибухові гази; 
• кіпоть вибуху; 
• уламки оболонки; 
• додаткові забійні елементи, токсичні домішки; 
• вторинні снаряди; 
• потужність вибухового пристрою; 
• конструктивні особливості вибухового пристрою, матеріали конструкції; 
• вид вибухового пристрою. 
Механізм утворення ушкоджень: 
• дистанція вибуху; 
• дія вибухових чинників у обмеженому просторі; 
• наявність перепони; 
• взаємне розміщення вибухового пристрою та тіла потерпілої особи (орієнтація вибухового 
пристрою відносно тіла потерпілої особи); 
• поза потерпілої особи в момент вибуху; 
• відповідність пошкоджень на одягові та тілі потерпілої особи, можливість їх одночасного 
заподіяння; 
• можливість заподіяння ушкодження самим потерпілим; 
• можливість заподіяння ушкоджень за даних умов. 

 
Вибух – дуже швидке виділення значної кількості енергії внаслідок фізичних, хімічних або 

ядерних змін вибухової речовини та розширення об'єму речовини й продуктів її перетворення, 
внаслідок чого виникає дуже високий тиск, який спричинює руйнування та переміщення 
предметів у навколишньому середовищі. Внаслідок вибуху виникає ушкодження організму, що 
називається вибуховою травмою. 

Правоохоронні органи мають справи з вибухами випадковими (ненавмисними) та 
навмисними (кримінальними). 

Випадкові вибухи відбуваються за таких ситуацій:  
• під час санкціонованих вибухів, транспортуванні та зберіганні вибухових речовин; 
• внаслідок умов для вибуху паро-, газо-, пило-повітряних сумішей; 
• внаслідок порушення правил експлуатації пристроїв, що здатні вибухати (балони, котли 

тощо); 
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• під час несанкціонованих робіт із вибуховими речовинами; 
• під час непередбаченого контакту з вибухонебезпечними об’єктами (наприклад, 

внаслідок випадкового впливу на вибуховий пристрій під час копання землі). 
Умисні протиправні (кримінальні) вибухи виконуються переважно з такою метою: 
• диверсія; 
• терористичний акт; 
• посягання на життя та здоров’я громадян; 
• залякування; 
• хуліганство; 
• знищення майна; 
• незаконне рибальство; 
• самогубство; 
• для відкривання сховищ; 
• щоб знищити сліди злочину, у т.ч. труп. 
Ушкоджувальними чинниками вибуху є: хвиля детонації та продуктів вибуху вибухової 

речовини; ударна хвиля навколишнього середовища; уламки оболонки снаряда; вторинні 
снаряди. Зокрема, ударна хвиля це стрибок ущільнення – тонка перехідна межа, в якій 
відбувається стрибкоподібна зміна тиску, щільності, температури та швидкості часточок 
речовини; поширюється з надзвуковою швидкістю. Вона утворюється внаслідок вибуху, 
детонації, потужних електричних розрядів тощо. Є одним із чинників ушкодження організму, 
зокрема струсу. 

Внаслідок вибуху в людей виникають різноманітні ушкодження: від незначного садна 
або легкої акустичної травми до відриву кінцівок та повного руйнування (розчленування) 
тіла.  

Відстань вибуху може бути: дуже близька – вибуховий пристрій торкався потерпілого; 
близька – у межах дії продуктів вибуху; відносно близька – у межах дії ударної хвилі 
навколишнього середовища; неблизька – у разі ушкодження уламками оболонки вибухового 
пристрою за межами виразної дії ударної хвилі.  

Сила впливу на людину чинників вибуху, що ушкоджують, залежить від багатьох умов, у 
т.ч. від відстані між потерпілим та епіцентром вибуху (табл. 13) та наявності перепони між 
вибухом та людиною. З урахуванням цих умов, жертва може мати такі ушкодження внаслідок 
вибуху. 

Таблиця 13 
Характер ушкоджень залежно від дистанції вибуху снаряда 

(В.И. Молчанов, 1962) 
 

Дистанція Чинники, що ушкоджують Характер ушкодження 
Снаряд 
прилягає до 
тіла 

Вибухові гази, шматочки ВР, 
ударна хвиля, осколки 
оболонки, іноді й вторинні 
снаряди 

Руйнування та відривання частин тіла; 
осмалення та закопчення; закриті ушкодження 
(переломи, розриви внутрішніх органів); значна 
кількість осколкових поранень 

Близька Те ж саме Буває відривання частин тіла; осмалення та 
закопчення; закриті ушкодження (переломи, 
розриви внутрішніх органів); значна кількість 
осколкових поранень 

Відносно 
близька 

Ударна хвиля навколишнього 
середовища, осколки 
оболонки, вторинні снаряди 

Закриті ушкодження кісток та внутрішніх 
органів; осколкові поранення 

Неблизька Декілька (іноді один) 
осколків снаряда 

Численні (іноді поодинокі) осколкові 
поранення, найчастіше сліпі 
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У випадку безпосереднього прилягання вибухового пристрою або знаходженні його на 
незначній відстані на потерпілого діють усі можливі чинники вибуху, тому можливі такі 
ушкодження: руйнування та відриви частин тіла; опіки різного ступеня; закриті ушкодження 
внутрішніх органів; численні поранення частинами вибухового пристрою та вторинними 
снарядами. На тілі людини є продукти вибуху та продукти горіння. 

Близьке розташування потерпілого до вибухового пристрою (у межах виразної дії ударної 
хвилі) призводить до ушкоджень внаслідок дії ударної хвилі, частин вибухового пристрою та 
вторинних снарядів. Внаслідок дії тупих предметів різного розміру утворюються рани, зовнішній 
вигляд яких залежить від предмета, що травмував, та його кінетичної енергії. У випадку близької 
відстані до вибуху, але за умови наявності перепони, що захищає людину від вибуху, виникають 
переважно ушкодження тупими предметами. 

На більш далекій відстані від вибуху смертельні та несмертельні ушкодження виникають 
внаслідок дії різноманітних уламків вибухового пристрою та вторинних снарядів.  

Визначення положення потерпілих у момент вибуху виконується в такій послідовності: 
• визначають усю сукупність ушкоджень у всіх потерпілих; 
• за поверхнею закопчення, розміщенням вхідних осколкових ушкоджень, розміщенням 

зони руйнувань, визначають у кожного потерпілого поверхню тіла, що була звернена до центру 
вибуху; 

• залежно від характеру та обсягу ушкодження шляхом зворотного візування траєкторії 
осколкових ушкоджень визначають віддаленість кожного потерпілого від центру вибуху; 

• шляхом співставлення характеру та топографії слідів біологічного походження (кров, 
біологічні тканини тощо) та слідів вибуху на місці конкретної події з характером ушкоджень у 
потерпілих розміщають їх відносно центру вибуху. 

Якщо відома потужність вибухового пристрою, то за неблизької дистанції відстань вибуху 
можна визначити за характером та обсягом осколкових ушкоджень, які віддзеркалюють енергію 
осколків, що вразили. Якщо відома дистанція вибуху, то за характером та обсягом осколкових 
ушкоджень можна визначити потужність вибухового пристрою. 
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Тема 5. Судово-медична танаталогія. СМЕ трупа. СМЕ 
трупів плодів і немовлят. Огляд трупу на місці події. 

 
План лекції: 

1. Загальні поняття 
2. Танатологія 
3. Причини та механізм смерті 
4. Трупні зміни, пошкодження трупа та трансформація трупа 
5. Дослідження трупа 
6. Раптова смерть немовлят   
7. Судово-медична експертиза трупа плода або новонародженого  
8. Огляд трупу на місці події. 

 
1. Загальні поняття 

 
Судово-медична експертиза трупа – вид судово-медичної експертизи, що виконується у 

випадках:  
• насильницької смерті (убивство, самогубство, нещасний випадок); 
• у разі підозри на насильницьку смерть, незалежно від місця її настання та тривалості 

перебування в лікувальному закладі; 
• раптової смерті, якщо діагноз захворювання не визначений за життя, а лікарем 

лікувального закладу за місцем проживання покійного не видано "Лікарське свідоцтво про 
смерть";  

• смерті в лікувальних закладах внаслідок захворювання, якщо органи слідства мають заяву 
про невірні дії медперсоналу; 

• знайденні трупів невідомих осіб, частин розчленованих та скелетованих трупів.  
Порядок та техніка виконання судово-медичної експертизи трупа передбачені спеціальними 

“Правилами виконання судово-медичної експертизи (дослідження) трупів у бюро судово-медичної 
експертизи”. Розтин трупа дозволяється лише через 12 годин та виконується штатним судово-
медичним експертом; за його відсутності судово-слідчі органи залучають іншого лікаря (лікаря-
експерта) незалежно від фаху. 

 
2. Танатологія  

 
Смерть – незворотна зупинка життєдіяльності організму, як природний кінець існування 

всякої живої істоти, зокрема людини, або через ушкодження організму несумісне з життям. 
Смерть у судово-медичному відношенні – загибель цілого організму, що пов'язана перш за 

все з припиненням діяльності серця та характеризується незворотними змінами ц.н.с., а в 
подальшому й інших тканин. Констатує біологічну смерть лікар, а також судово-медичний 
експерт під час огляду трупа на місці його виявлення. Факт настання біологічної смерті 
визначають за наявністю сукупності ознак: відсутність пульсу на великих артеріях, зупинка серця, 
відсутність дихання, спонтанних рухів, реакції на звукові, больові подразнення, відсутність реакції 
зіниць на світло, рогівкового рефлексу, а також за т.зв. вірогідними ознаками настання смерті 
(зниження температури тіла нижче 20°C, наявність трупних плям та трупного задубіння, плям 
Лярше). Важливою є ознака Бєлоглазова (феномен "котячого ока") – ознака смерті, яка полягає в 
тому, що під час стискання пальцями ока з боків зіниця стає щілиноподібною, як у котів. Цей 
феномен спостерігається й у разі вдаваної смерті, в агональному періоді, під час коми тощо. У 
здорових людей форма зіниці від натискання не змінюється.  

Факт смерті – дійсність припинення життя; визначається лікарем, у т.ч. судово-медичним 
експертом, а в окремих випадках (у разі необхідності забору органів для трансплантації) – 
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спеціальною комісією. Особливе місце в трансплантації посідає питання визначення факту смерті 
донора. Факт біологічної смерті визначає комісія, до складу якої обов'язково входить судово-
медичний експерт. Вилучення органу від донора фіксується в історії хвороби та в акті судово-
медичного дослідження трупа. 

Якщо в судово-медичного експерта виникає сумнів щодо факту смерті, слід терміново 
розпочати реанімаційні заходи, викликати швидку допомогу або транспортувати потерпілого до 
найближчої лікарні. 

Для вирішення спеціальних експертно-слідчих питань у судовій медицині існує класифікація 
смерті. Головним питанням, яке слід вирішити під час розтину трупа в морзі, є визначення 
причини смерті. Експертиза трупів немовлят, якщо є потреба, вирішує питання про 
новонародженість, життєздатність, причину смерті, строк позаутробного життя тощо. 

Стан організму межовий між життям та смертю називається термінальним станом. До 
термінальних станів належить стан помирання, що має кілька стадій, та початкові стани 
постреанімаційного періоду. У розвитку термінальних станів провідною є гіпоксія, а від початку 
помирання – обов’язково є та її форма, що обумовлена недостатністю кровообігу (циркуляторна 
гіпоксія). Причини розвитку термінальної циркуляторної гіпоксії різні. Уважають, що є троє 
“воріт смерті” – серце, дихальна система, мозок, умирання яких безпосередньо або 
опосередковано призводить до розвитку термінальних станів та смерті. Під час помирання 
розрізняють преагональний стан, агонію та клінічну смерть. 

Термінальні стани постреанімаційного періоду визначаються наявністю двох обставин: 
нестабільністю всіх життєвих функцій після відновлення серцевої діяльності та газообміну, що 
обумовлене дезорганізацією системи, яка підтримує гомеостаз; можливістю розвитку нових 
постреанімаційних форм патологічних змін в організмі. 

Таким чином, помирання – процес, що характеризується порушенням у організмі 
гомеостазу, функцій системи кровообігу та дихання, нездатністю організму до самокомпенсації 
цих порушень і спричинює смерть. Помирання – термінальний стан, що має стадії: преагональну, 
агонії та клінічної смерті. Основним патогенетичним механізмом помирання є генералізована 
гіпоксична патологія метаболізму. 

Тривалість помирання залежить від здатності організму до компенсації порушених функцій. 
У випадку раптової зупинки кровообігу (електротравма, гостра коронарна недостатність тощо) 
механізми компенсації майже не реалізуються й преагональний період та агонія дуже короткі; 
якщо помирання спричинене тривалим розвитком гіпоксії (пневмонія, перитоніт, тяжка травма, 
тривала крововтрата тощо) мобілізація компенсаторних механізмів є значною, що значно 
подовжує процес помирання. 

Агонія – передсмертний стан організму, що закінчується клінічною смертю. 
Смерть клінічна – стан організму, що настає після припинення серцевої діяльності та 

дихання та триває 3-5 хв., тобто до початку незворотних змін у вищих відділах ц.н.с. 
Смерть індивідуальна – момент, коли під час розвитку смерті порушується інтегративна 

діяльність ц.н.с.; життєдіяльність інших органів та тканин, у т.ч. і стовбурної частини головного 
мозку, ще може бути поновленою. Індивідуальна смерть розвивається через короткий проміжок 
часу (3-6 хв.) після клінічної смерті. 

Смерть біологічна – останній етап помирання, що характеризується розвитком у організмі 
незворотних змін. У різних тканинах та органах ці зміни розвиваються не одночасно. 

Проміжок часу між смертю клінічною та смертю біологічною називають "проміжним 
життям” це одна з фаз помирання (проміжна стадія). 

“Смерть клітинна” – проміжок часу від моменту настання смерті організму як цілого до 
повної загибелі окремих органів та тканин; клітинна смерть триває до 20 год. і характеризується 
наявністю суправітальних реакцій у тканинах, що переживають. Переживання тканин у судово-
медичній практиці дозволяє визначити давність настання смерті.  

Смерть мозку (син. мозкова смерть) – патологічний стан, пов’язаний із тотальним некрозом 
головного мозку, а також перших шийних сегментів (С1-2) спинного мозку зі збереженням 
серцевої діяльності та газообміну за умови безперервної штучної вентиляції легень. При цьому 
збільшується маса головного мозку, тканина його стає в’ялою, з’являються субарахноїдальні 
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крововиливи, у шийних сегментах спинного мозку іноді спостерігається картина геморагійного 
інфаркту. 

Смерть мозку зумовлена припиненням кровообігу в головному мозку, що виникає внаслідок 
швидкого підвищення внутрішньочерепного тиску до рівня системного артеріального тиску. 
Діагностується мозкова смерть за даними електроенцефалографії, яка свідчить про т.зв. 
електричне мовчання кори головного мозку. Поняття “смерть мозку” не ідентичне поняттю 
“смерть біологічна”, хоча вона настане обов’язково. Час, протягом якого під час мозковій смерті 
може зберігатися, або медикаментозно підтримуватися більш або менш адекватна серцева 
діяльність, за умови виконання штучної вентиляції легень, коливається від кількох годин до 5-6 
діб, іноді до 4 тижнів. Для констатації смерті мозку використовується електроенцефалографія – 
метод електрофізіологічного об’єктивного дослідження функціонального стану головного мозку, 
який ґрунтується на графічній реєстрації його біопотенціалів. 

Смерть уявна (летаргія) син.: "мале життя", істеричний сон, летаргічний сон, уявна смерть – 
стан патологічного сну з більш-менш виразним ослабленням фізіологічних проявів життя, з 
нерухомістю, значним зменшенням обміну та зменшенням або відсутністю реакції на звукові, 
тактильні та больові подразники. Причини виникнення летаргії до кінця не з’ясовані. 

У судово-медичного експерта іноді виникає необхідність встановити або виключити факт 
летаргії під час огляду трупа на місці події. У разі підозри на уявну смерть слід надати першу 
медичну допомогу та направити потерпілого до лікарні. Якщо летаргія не діагностується, то 
можливий розтин "трупа" уявно померлої людини, що в судово-медичній практиці трапляється 
дуже рідко, бо на час розтину вже є вірогідні ознаки смерті (трупні плями, задубіння трупа тощо). 

Таким чином, помирання людини це складний багатоетапний процес, який можна зобразити 
схематично.  

У судовій медицині традиційно розрізняють насильницьку та ненасильницьку смерть. 
Насильницька смерть – категорія смерті, яка визначається тим, що смерть людини настала 

внаслідок ушкоджувальної дії на організм різних чинників навколишнього середовища. Залежно 
від характеру зовнішніх чинників розрізняють насильницьку смерть від механічних ушкоджень, 
гострої гіпоксії, дії критичних температур, електрики, променевої енергії, високого та низького 
атмосферного тиску, отруєння тощо.  

У соціально-правовому відношенні виділяють групи обставин та умови, за яких чинник 
навколишнього середовища був спрямований на людину та призвів до насильницької смерті. Такі 
обставини та умови об'єднані в юридичних поняттях роду насильницької смерті, якими є вбивство, 
самогубство та нещасний випадок. Питання про рід насильницької смерті визначається не судово-
медичним експертом, а органами слідства та судом за даними судово-медичної експертизи та з 
урахуванням обставин конкретного випадку. Цей рід смерті є юридичним поняття та вимагає 
визначення з урахуванням умислу та заподіяння ушкоджень. 

Насильство – певна дія на людину різних чинників навколишнього середовища, що, 
порушуючи фізіологічні функції або анатомічну цілісність тканин та органів, призводять до 
розладу здоров'я, або до смерті. До таких чинників належать: механічна травма, вплив критичних 
температур, електрики, хімічних речовин, атмосферного тиску, іонізуючого випромінювання 
тощо. Заподіяні шляхом насильства ушкодження є предметом слідства та об'єктом судово-
медичної експертизи. Наслідком насильства є знаки насильства – сліди, що виникають на шкірі 
від дії зовнішніх чинників (садна, синці, рани тощо). Під час експертної оцінки знаків насильства 
слід мати на увазі можливість їх штучного походження з метою симуляції нападу, пограбування 
тощо. 

Убивство – навмисне або через необережність протиправне позбавлення людини життя; рід 
насильницької смерті. Воно може бути заподіяне шляхом фізичної дії на організм людини 
(заподіянням механічних ушкоджень, задушенням тощо), з використанням природних сил та явищ 
(утоплення, переохолодження тіла), а також джерел підвищеної небезпеки (електричний струм, 
автотранспортні засоби, різні механізми тощо). Убивство може бути наслідком бездіяльності 
особи, обов'язком якої є відвернення небезпечних для життя обставин, якщо була така можливість. 
У всіх випадках між діями та бездіяльністю винного та смертю потерпілого має бути визначеним 
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причинний зв'язок (причинність), у розкритті якого значна роль належить судово-медичній 
експертизі. Установлення факту вбивства – прерогатива органів слідства та суду. 

Судово-медичний експерт повинен визначити наявність ушкоджень та визначити зв'язок їх із 
настанням смерті. Оскільки умисел або необережність неможливо визначити шляхом аналізу 
ушкоджень, що стали причиною смерті внаслідок дії, або бездіяльності іншої особи, судово-
медичний експерт діагностує лише категорію смерті (насильницька, ненасильницька) та її вид 
(причину), але не рід смерті (убивство, самогубство, нещасний випадок). 

Самогубство (син. суїцид) – умисне позбавлення себе життя; один із різновидів 
насильницької смерті. Воно може бути заподіяне активним (нанесення ушкоджень, повішення, 
утоплення, отруєння тощо) та пасивним шляхом (голодування). У всіх випадках самогубства труп 
обов'язково підлягає судово-медичній експертизі. Визначення самогубства як роду насильницької 
смерті не належить до компетенції судово-медичний експерта, бо не може бути визначене лише за 
даними медичного характеру та є прерогативою судово-слідчих органів. Незакінчене самогубство 
– суїцидальна спроба, буває істинне та демонстративне – з метою залякування оточуючих. 

Нещасний випадок – ушкодження або смерть, що спричинені дією зовнішнього чинника на 
організм людини внаслідок несприятливого збігу обставин, напр., ураження атмосферною 
електрикою, випадкове отруєння, утоплення тощо. Нещасний випадок у медичній практиці – 
несприятливе (з ускладненнями) завершення діагностичних або лікувальних процедур, операцій, 
або інших лікувальних втручань. 

Ненасильницька смерть – категорія смерті, яка характеризується тим, що смерть настала 
внаслідок хвороби або природного зниження фізіологічних функцій та обміну речовин у 
довгожителів, як закономірний фізіологічний процес, або через фізіологічну недорозвиненість (у 
новонароджених).  

Таким чином, судово-медична класифікація смерті має такий вигляд:  
 

СУДОВО-МЕДИЧНА КЛАСИФІКАЦІЯ СМЕРТІ 
 

Категорія смерті:  
• насильницька (не своя);  
• ненасильницька (своя). 
Вид смерті:  
• насильницька смерть внаслідок:  
• механічних ушкоджень,  
• механічної асфіксії,  
• отруєння,  
• дії критичних температур,  
• дії електрики,  
• зміни атмосферного тиску, 
• променевого ушкодження;  
• ненасильницька смерть внаслідок:  
• хвороб серцево-судинної системи,  
• хвороб органів дихання,  
• хвороб центральної нервової системи,  
• хвороб шлунково-кишкового тракту,  
• злоякісних пухлин,  
• інфекційних хвороб,  
• патології під час вагітності та пологів,  
• захворювань інших систем організму. 
Рід смерті:  
• рід ненасильницької смерті (за танатогенезом):  
• фізіологічна,  
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• раптова,  
• внаслідок захворювань;  
• рід насильницької смерті (зовнішня дія):  
• убивство,  
• самогубство,  
• нещасний випадок.  
 

3. Причини та механізм смерті 
 
Тіло людини з моменту настання смерті називають трупом, який є об'єктом судово-

медичного або патолого-анатомічного дослідження з метою визначення причини смерті та 
танатогенезу шляхом зовнішнього огляду або шляхом розтину трупа.  

Слід мати на увазі, що окрім даних огляду та розтину трупа важливе значення в експертизі 
трупа мають попередні відомості про обставини настання смерті, які можна отримати з постанови 
слідчого про призначення експертизи, протоколу огляду місця події, карти стаціонарного або 
амбулаторного хворого, а також з інших документів, які доставлені до бюро судово-медичної 
експертизи. Відомості родичів або свідків, які спостерігали обставини та умови настання смерті, 
можуть офіційно вважатися попередніми відомостями в разі їх юридичного оформлення, і 
експертові ними не слід нехтувати, а слід використовувати в діагностиці та диференційній 
діагностиці патологічних процесів, що могли спричинити розвиток смерті. 

Причиною смерті можуть бути хвороби, патологічні процеси та травми, що призвели до 
смерті або сприяли її настанню, а також обставини нещасного випадку або акту насильства, які 
спричинили таку травму. Причиною смерті завжди є нозологічна одиниця, що міститься в 
Міжнародній класифікації хвороб та причин смерті, її не слід плутати з безпосередньою причиною 
смерті – патологічним процесом, який несумісний із життям (загальне недокрів’я внаслідок 
кровотечі, набряк головного мозку внаслідок забиття тощо), що розвивається як ускладнення 
основного захворювання, травми тощо. 

Ознаки патологічних процесів, які виявлені експертом під час огляду трупа на місці події, у 
медичних документах, шляхом розтину трупа, гістологічного чи інших додаткових методів 
дослідження є підґрунтям для синдромного діагнозу (визначення причини смерті), який часто 
використовується в судово-медичній практиці.  

Під час виконання судово-медичної експертизи трупів найчастіше безпосередньою причиною 
смерті бувають наведені нижче патологічні процеси (наведено за алфавітом). 

Анемія – стан, що характеризується зменшенням кількості еритроцитів та зменшенням 
умісту гемоглобіну в одиниці об'єму крові. Причини розвитку анемій такі: крововтрата, 
недостатня еритропоетична функція кісткового мозку, підвищений гемоліз. Вони бувають гострі 
та хронічні. У судово-медичній практиці часто трапляється гостра постгеморагійна анемія, що є 
наслідком кровотечі внаслідок поранення, травматичного розриву судин чи органів, або розриву 
судин, що ушкоджені певним патологічним процесом (атеросклерозом, сифілісом тощо). 

Апное – тимчасова затримка дихальних рухів, зумовлена гальмуванням дихальних центрів. 
Гемоперикард – накопичення крові в порожнині осердя; у випадку значного накопичення 

крові (біля 150-200 г) розвивається "тампонада серця", що призводить до зупинки його. 
Емболія – патологічний процес, зумовлений перенесенням течією крові різних субстратів 

(емболів), яких немає в нормі, та здатний викликати гостру обтурацію судин з одночасним 
порушенням кровопостачання тканин або органів. Залежно від характеру субстрату емболія буває: 
тромбоемболія, повітряна, газова, жирова, тканинна, навколоплідними водами, сторонніми тілами 
тощо. Тромбоемболія легеневої артерії викликає розвиток смерті у відносно короткий проміжок 
часу (5-20 хв.) шляхом розвитку легенево-серцевого рефлексу із зупинкою серця.  

Кома – найтяжче патологічне гальмування центральної нервової системи, що 
характеризується глибокою втратою свідомості, відсутністю рефлексів на зовнішні подразники та 
розладом регуляції життєво важливих функцій організму. Розвиток коми може бути майже 
раптовим або повільним (години або дні). 
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У разі смерті діагностика коми виконується за патоморфологічними ознаками основного 
патологічного процесу та біохімічними особливостями його. 

Набряк легень – патологічний стан, зумовлений значним просочуванням рідини із крові в 
інтерстиційну тканину легень, а потім в альвеоли, що клінічно виявляється тяжкою задухою, 
ціанозом та клекотливим диханням; є однією з безпосередніх причин смерті. 

Набряк та набухання головного мозку – реактивний процес, якому притаманне порушення 
водно-сольового та інших видів обміну в головному мозкові, а також порушення центрального 
кровообігу, що супроводжується інтра- та інтерструктуральною гіпергідратацією, яка призводить 
до збільшення об'єму вмісту черепа та підвищення внутрішньочерепного тиску. Набряк та 
набухання можливі також у спинному мозкові. Накопичення рідини в міжклітинному просторі – 
набряк, а накопичення її в середині клітин – набухання. 

Пневмоторакс – скупчення повітря в плевральній порожнині людини, що виникає внаслідок 
поранення грудної клітки, розриву легень (зокрема, внаслідок травми), іноді через ушкоджений 
стравохід або шлунок, чи кишечник водночас з ушкодженням діафрагми. Пневмоторакс буває 
одно- та двостороннім.  

Сепсис – загальне неспецифічне інфекційне захворювання нециклічного типу, що виникає за 
умови порушення реактивності організму, внаслідок постійного або періодичного проникнення із 
зони локалізації інфекції в кров'яне русло різних мікробів та їх токсинів. За клінічним перебігом 
сепсис може бути: блискавичним, гострим, підгострим, хронічним та рецидивуючим. Сепсис може 
бути безпосередньою причиною смерті у випадку ускладнень багатьох ушкоджень (ран, переломів 
кісток); іноді не вдається визначити джерело інфікування. 

Травматичне виснаження (син.: травморанове виснаження, травматичні сухоти, ранове 
виснаження, дистрофія поранених, кахектична форма сепсису) – тяжкий дистрофічний процес, що 
розвивається як ускладнення в організмі поранених та потерпілих зі значними травмами, або 
опіками, які ускладнені розвитком гнійного запалення. У випадку термічних опіків ранове 
виснаження називають опіковим виснаженням або токсичною кахексією в опечених. 

Шок – типовий патологічний процес, який розвивається фазово, та виникає внаслідок розладу 
нейрогуморальної регуляції, зумовленої екстремальними впливами (механічною травмою, опіком, 
електротравмою тощо); характеризується значним зменшенням кровообігу в тканинах,, що не є 
непропорційним рівню обмінних процесів, гіпоксією та пригніченням функцій організму.  

Виокремлюють такі види шоку: больовий екзогенний (травматичний, опіковий, внаслідок 
електротравми); больовий ендогенний (кардіогенний, нефрогенний, абдомінальний, печінковий); 
гуморальний (гемотрансфузійний, анафілактичний, інсуліновий, токсичний – внаслідок 
травматичного токсикозу); психогенний (вияв реактивного психозу).  

Виокремлення судово-медичним експертом причини смерті та безпосередньої причини 
смерті є важливим підґрунтям для з'ясування не лише причини та патогенезу смерті, але й для 
визначення причинного зв'язку ушкодження зі смертю. 

 
Рефлекторна смерть 

 
Удар у рефлексогенну зону шиї, серця та сонячного сплетіння викликає розвиток 

рефлекторної смерті. Зупинка серця розвивається через асистолію або фібриляцію шлуночків 
серця (розвивається гостра серцева недостатність). Ретельний аналіз обставин події, об'єктивна 
оцінка навіть мінімальних анатомічних ушкоджень (садна та крововиливи в рефлексогенних 
зонах, наявність гістологічних ознак крововиливів у каротидному синусі та реґіонарних 
лімфатичних вузлах) допомагають правильно сформулювати експертні висновки про причину 
смерті. 

Певні труднощі для діагностики рефлекторної смерті бувають у разі ушкодження (удару) в 
сонний (каротидний) синус, який розміщений в зоні біфуркації спільної сонної артерії та 
функціонує як “хеморецептор”, має значну кількість хромафінних клітин та нервових закінчень 
(барорецепторів). У разі підозри на таку смерть необхідно ретельно дослідити ділянку сонного 
синусу та виконати гістологічне дослідження його й прилеглої тканини, з метою виявлення ознак 
прижиттєвого ушкодження – крововиливів, які часом бувають лише мікроскопічних розмірів.  
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Раптова смерть дорослих осіб 
 

Раптова смерть (cин. нагла смерть) – смерть, яка настає несподівано протягом кількох 
секунд або хвилин після перших ознак нездужання. 

Найчастіше раптова смерть дорослих спричинена розладом серцевої діяльності внаслідок 
асистолії або фібриляції шлуночків. Фібриляція шлуночків може виникати внаслідок тромбозу 
коронарних судин, гіпоксії, механічного подразнення, дії деяких медикаментів, значного 
фізичного перенапруження, емоційного стресу, алкогольної кардіоміопатії тощо. У судово-
медичній практиці за відсутності ознак насильницької смерті слід думати про раптову смерть. Під 
час розтину трупа морфологічні зміни свідчать про гостру серцеву недостатність. Важливим для 
визначення причини смерті є гістологічне, у т.ч. гістохімічне, дослідження органів.  

У російськомовній науковій літературі широко використовується термін "скоропостижная 
смерть" але цей термін та термін “раптова смерть” означають ідентичні явища. 

Судово-медичний експерт повинен чітко диференціювати такі процеси як серцева, коронарна 
та судинна недостатність. 

Серцева недостатність – патологічний стан – ускладнення ряду захворювань, за яких серце 
нездатне адекватно забезпечувати кровопостачання органів та тканин, що може призвести до 
смерті. Вона може бути наслідком нездатності до скорочення серцевого м'яза лівого, правого або 
одночасно обох шлуночків серця. Морфологічними критеріями серцевої недостатності є 
порушення у великому та малому колі кровообігу: розвиток загального венозного повнокров'я з 
набряком легень – під час лівошлуночкової недостатності, без набряку легень – у випадку 
правошлуночкової недостатності. За перебігом серцева недостатність буває гострою та хронічною. 

Гостра серцева недостатність (під час розтину трупа) характеризується наявністю значної 
кількості крові в порожнинах серця, крупних артеріях та венах, у т.ч. у внутрішньоорганних, 
венозне повнокров'я внутрішніх органів без ознак вибіркового депонування крові в окремих 
органах, відсутність ознак гіповолемії (згущення крові). Шляхом гістологічного дослідження 
виявляється рівномірне венозне повнокров'я внутрішніх органів, ознаки підвищення капілярної 
проникності із плазматичним просочуванням та набряком, стазами в капілярах та наявністю 
діапедезних крововиливів, дистрофічними та некротичними змінами в паренхіматозних органах. В 
оболонках та тканині головного мозку, печінці, міокарді виразна картина периваскулярного 
набряку, у головному мозкові та легенях – периваскулярні крововиливи, в епітелії ниркових 
канальців – дистрофічні та некротичні зміни, а в печінці – центролобулярні крововиливи та 
некрози. 

Хронічна серцева недостатність у стадії декомпенсації серця характеризується хронічним 
венозним застоєм у внутрішніх органах та тканинах. Переважання недостатності правого 
шлуночка призводить до застою у венах великого кола кровообігу, збільшення об'єму депо крові, а 
через тканинну гіпоксію виникають плазморагії, набряк та крововиливи, дистрофії та некрози, 
атрофічні та склеротичні зміни в органах. Розростання сполучної тканини в органах, за умови 
хронічної гіпоксії, зумовлює витіснення паренхіматозних клітин, що призводить до розвитку 
застійного ущільнення органів та тканин – індурації. 

Серцева недостатність є наслідком як коронарогенних, так і некоронарогенних захворювань 
серця, може бути причиною смерті. 

Коронарна недостатність – невідповідність кровопостачання міокарда його метаболічним 
потребам, тобто відносне або абсолютне недокрів’я серцевого м'яза. Гостра та хронічна коронарна 
недостатність найчастіше є наслідком атеросклерозу вінцевих артерій серця, коронариту різної 
етіології, інфільтрації судин пухлинними клітинами, травми коронарних артерій.  

Гостра коронарна недостатність найчастіше пов'язана з раптовим порушенням кровотоку в 
коронарних артеріях (ішемія міокарда) внаслідок ангіоспазму, тромбозу або емболії їх. 
Морфологічно в міокарді виявляються ділянки зменшеного кровонаповнення, а в суміжних з 
ішемізованою ділянкою судинах – збільшення кровонаповнення, особливо в субендокардіальних 
судинах. Гостра коронарна недостатність може закінчитися розвитком інфаркту міокарда та 
раптовою смертю. 
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Хронічна коронарна недостатність розвивається переважно внаслідок атеросклерозу 
вінцевих артерій серця, запальних процесах зі склерозом стінок та рубцевою деформацією їх тощо. 
Головною морфологічною ознакою хронічної коронарної недостатності є наявність, окрім ознак 
ураження коронарних артерій, дифузного або зонального кардіосклерозу. Прямої та чіткої 
залежності між звуженням коронарних артерій та коронарною недостатністю не існує, бо 
прогресуючий стеноз крупної коронарної артерії призводить до розвитку в міокарді колатералей. 
Таким чином, коронарна недостатність в абсолютній більшості випадків (окрім процесів, що 
спричинюють розвиток ішемічної хвороби серця) є ускладненням різноманітних патологічних 
процесів. Тривала в гострому періоді та хронічна коронарна недостатність може зумовити 
розвиток серцевої недостатності. 

Судинна недостатність – патологічний стан, який характеризується зменшенням тонусу 
гладких м’язів стінок судин, що зумовлює розвиток артеріальної гіпотензії, порушення венозного 
кровотоку та накопичення крові в депо.  

Гостра судинна недостатність (колапс) характеризується насамперед падінням судинного 
тонусу, а також зменшенням об'єму циркулюючої крові. Колапс розвивається як ускладнення, 
переважно у випадку тяжких захворювань та патологічних станів. Формами гострої судинної 
недостатності також є непритомність та шок. 

У разі смерті патолого-анатомічна картина зумовлена процесом, що призвів до розвитку 
гострої судинної недостатності; специфічні зміни в органах відсутні. 

Серцево-судинна недостатність – патологічний стан, що поєднує в собі основні 
патогенетичні ознаки та клінічні симптоми серцевої недостатності та судинної недостатності; 
етіологія їх може бути різною. Слід мати на увазі, що під час серцевої недостатності розвивається 
судинна недостатність, але це не самостійна судинна недостатність, тому в діагнозі в такому 
випадку слід зазначати лише про наявність серцевої недостатності. 

Раптова смерть дорослих людей є проявом ускладнень певних захворювань та патологічних 
станів. Найбільш типовими з них є: 

Інфаркт – змертвіння (некроз) певної ділянки тканини будь-якого органа людини, що 
виникає від припинення кровопостачання внаслідок закупорювання чи звуження судини. За 
зовнішнім виглядом та механізмом розвитку інфаркт буває білий (ішемічний), червоний 
(геморагійний) та білий із геморагійним обідком.  

Інсульт – раптове гостре порушення кровообігу в головному (або спинному) мозку людини, 
яке супроводжується ушкодженням тканини мозку й розладом його функцій. Найчастіше 
спричиняється гіпертонічною хворобою, атеросклерозом та іншими захворюваннями. За 
морфологією інсульт буває ішемічним або геморагійним. Геморагійний інсульт часто 
розвивається внаслідок розриву судини через патологічний процес у її стінці (атеросклероз, 
сифіліс, васкуліти тощо) та крововилив у тканину мозку чи під тверду оболонку з утворенням 
гематоми або в шлуночки головного мозку. Судово-медичний експерт повинен диференціювати 
інсульт із крововиливами травматичного походження та наслідком дії на судини мозку високої 
(під час спалення трупа) та низької (під час замерзання трупа) температури. 

Розрив аневризм аорти, що утворилися на фоні атеросклерозу аорти, сифілітичного 
мезаортиту (третинного сифілісу), внаслідок уродженої патології (синдром Марфана, коарктації 
аорти) чи внаслідок травми аорти, призводить до розвитку кровотечі, гострого загального 
недокрів’я та смерті.  

Аневризма кровоносної судини – це розширення внаслідок обмеженого випинання її стінки 
або рівномірного розтягнення на певній ділянці – істинна аневризма; сполучення з отвором судини 
порожнини, що осумкована тканинами, які її оточують, – псевдо-аневризма; порожнина, що 
розміщена між шарами стінки судини, – розшарувальна аневризма; патологічне сполучення 
порожнин артерії та вени – артеріовенозна аневризма.  

Травматична аневризма виникає майже завжди внаслідок відкритого ушкодження 
кровоносних судин. 

Розрив аневризми серця, що утворилися на місці гострого інфаркту (гостра аневризма) або 
на місці рубцевих змін міокарда (хронічна аневризма), призводить до розвитку тампонади серця. 
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„Тампонада серця” істинна – синдром гострої серцевої недостатності, який спричинило 
внутрішньоосердне стиснення серця рідиною (кров'ю чи ексудатом) або газом; одна з 
безпосередніх причин смерті. "Тампонада серця" істинна буває у випадку кровотечі із серця 
(поранення або істинний розрив серця внаслідок інфаркту), швидкого розвитку ексудативного 
перикардиту, внаслідок пневмоперикарду. Накопичення 150-200 мл рідини спричинює чітку 
клінічну картину гострої серцевої недостатності, а потім настає смерть від зменшення 
кровонаповнення серця та розвитку синдрому низького серцевого викиду. 

Розрив аневризми судин головного мозку, що за походженням подібні до аневризм аорти, а 
внаслідок розриву їх розвивається інсульт. 

Емболія може спричинити раптову смерть. 
Тромбоемболія розвивається внаслідок відриву тромбу та перенесення його течією крові. 

Зупинка тромбоембола в артеріях спричиняє розвиток інфаркту органа. Тромбоемболія легеневої 
артерії через розвиток пульмо-коронарного рефлексу та зупинку серця спричинює раптову смерть. 
Експерт зобов'язаний знайти джерело тромбоемболії, яким найчастіше є тромбоз вен ніг, малого 
тазу, тромбоз ушкодженої вени внаслідок травми тощо. 

Емболія повітряна (син. аероемболія) розвивається у випадку потрапляння повітря в кров'яне 
русло, часто внаслідок поранення судин шиї, внутрішньовенної трансфузії, ревізії порожнини 
матки під час пологів. Швидке надходження до кров’яного русла 15-20 см3 повітря викликає 
фібриляцію шлуночків та зупинку серця.  

Л.Є. Кузнецов та В.В. Хохлов (1998) запропонували визначати наявність повітряної емболії 
шляхом використання шприца Жане з’єднаного з голкою Дюфо гумовою трубкою довжиною 10-
20 см (в шприц наливається незначна кількість води). Після розтину осердя в порожнину правого 
шлуночка вколюють голку Дюфо й повільно витягають поршень шприца та спостерігають як 
через шар води, що була на дні шприца, виходять пухирці повітря. Це є ознакою повітряної 
емболії. 

Емболія газова розвивається внаслідок швидкої зміни атмосферного тиску та переходу 
розчинених газів крові в нерозчинний стан (декомпресійна хвороба). 

Для діагностики повітряної та газової емболії виконується повітряна проба: розтин трупа 
починають із дослідження серця (не розтинаючи судини шиї) – у порожнину перикарда наливають 
воду, ножем проколюють порожнину правого серця, потім – лівого; поява пухирців повітря (газу) 
є свідченням наявності повітряної або газової емболії. У разі гниття трупа проба недійсна. 

Емболія жирова розвивається у випадках помилкової внутрішньовенної ін'єкції олійних 
розчинів ліків, у випадку травматичного ушкодження жирової клітковини (розминання), жирового 
кісткового мозку трубчастих кісток. Діагностика виконується шляхом гістохімічного визначення 
наявності вільного жиру в судинах легень, головного мозку тощо. При цьому тканину, що підлягає 
гістологічному дослідженню, не слід фіксувати в спиртах, а в направленні слід зазначити про 
необхідність гістохімічного виявлення жиру. 

Емболія тканинна часто розвивається під час травми внаслідок перенесення течією крові 
шматочків зруйнованої тканини. 

Емболія пухлинна – перенесення течією крові тканини злоякісної пухлини. 
Емболія навколоплідними водами (син. амніотична емболія) розвивається як ускладнення під 

час пологів, діагностується гістологічним та гістохімічним дослідженням легень та інших органів 
(у судинах виявляють меконій, сироподібне мастило, волосся тощо). Емболія навколоплідними 
водами є однією із причин смерті породіль.  

Експертна оцінка емболії базується на вивченні обставин смерті, результатах розтину трупа та 
даних лабораторних досліджень. 

Епілепсія (син. "падуча" хвороба, "чорна" хвороба) – хронічна поліетіологічна хвороба, що 
характеризується повторними судомами та (або) психопатологічними пароксизмами й часто 
зміною особистості. Напади епілепсії супроводжуються судомами, що можуть призводити до 
тяжких ушкоджень через удари об навколишні предмети, а також спричинити смерть, зокрема, 
раптову смерть, під час епілептичного нападу. Якщо обставини смерті та анамнез невідомі, то 
діагностика епілепсії є складною експертною задачею. 
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Карантинні хвороби (син. особливо небезпечні інфекції) – умовна назва групи інфекційних 
хвороб, які характеризуються високою заразливістю й високою летальністю та щодо яких 
застосовують міжнародні карантинні обмеження. До карантинних хвороб належать: чума, холера, 
жовта пропасниця, натуральна віспа, висипний та поворотний тиф. 

Розтин трупів людей, що загинули від карантинних хвороб, виконується з використанням 
спеціальних засобів (протичумного костюма) та в присутності лікаря-епідеміолога з особливо 
небезпечних інфекції. Поховання померлих відбувається з дотриманням спеціальних санітарних 
правил. 

Кардіоміопатії – група захворювань, що характеризуються первинним вибірковим (або 
ізольованим) ураженням серцевого м'яза. Кардіоміопатії – збірне поняття, що поєднує групу 
уражень міокарда некоронарогенного та неревматичного походження; вона може бути: застійна 
(конгестивна, первинна міокардіальна хвороба); гіпертрофічна (дифузна чи локальна); 
облітеруюча (ендоміокардіальний фіброз, фібропластичний еозинофільний ендокардит Лефлера 
тощо); констриктивна (рестриктивна). Навіть за безсимптомного перебігу кардіоміопатії може 
розвиватися раптова смерть (особливо) у молодих або декомпенсація серця з розвитком серцевої 
недостатності. 

Для діагностики кардіоміопатій, окрім клінічних даних, важливим є морфометрія серця та 
гістологічне дослідження. 

Лейкоз – пухлина, що виникає із кровотворних клітин з обов'язковим системним ураженням 
кровотворних органів, у т.ч. кісткового мозку, та витісненням нормальних ростків кровотворення. 
Лейкози поділяють на дві основні групи – гострі (бластні) та хронічні (більш диференційовані, ніж 
гострі). Через виразний геморагійний діатез внаслідок гострого лейкозу та через крововиливи в 
головний мозок можливий розвиток раптової смерті. 

Розриви та прориви органів спонтанні виникають внаслідок розвитку патологічних 
процесів (гнійне запалення, некроз пухлини, туберкульоз, сифіліс тощо); бувають причиною 
раптової смерті. Наприклад, розрив серця на фоні інфаркту міокарда з розвитком тампонади серця; 
розрив змінених внаслідок патологічного процесу судин із розвитком кровотечі; розрив маткової 
труби внаслідок трубної вагітності з розвитком внутрішньочеревної кровотечі; перфорація шлунка 
чи дванадцятипалої кишки внаслідок виразки; розрив легені внаслідок емфіземи з розвитком 
пневмотораксу; розрив селезінки в разі спленомегалії тощо. 

 
Смерть в умовах неочевидності 

 
Слід мати на увазі, що смерть в умовах неочевидності (смерть без свідків) – це умовне 

поняття. Вона може бути як ненасильницькою (раптова смерть внаслідок захворювань, або смерть 
людини, що жила сама), про яку вже йшла мова в попередніх розділах, так і насильницькою 
(отруєння чадним газом, алкоголем, наркотиками тощо) за умови, що відсутні знаки насилля 
(ознаки механічної травми). Судово-медичний експерт завжди у випадку експертизи трупа особи, 
що померла в умовах неочевидності повинен виключити можливість насильницької смерті.  

 
Смерть у воді 

 
Відомо, що смерть у воді можлива не лише внаслідок утоплення, а й від інших причин: 

захворювань серцево-судинної системи; травми голови та шийних хребців під час пірнання у воду; 
від перегрівання тіла на сонці з наступним зануренням у воду; холодового шоку; переохолодження 
тіла тощо. 

Визначення причини смерті у випадках смерті у воді є складним експертним завданням; 
діагноз повинен ґрунтуватися на даних розтину трупа з гістологічним дослідженням внутрішніх 
органів та інших лабораторних дослідженнях зі співставленням з обставинами події. 

Експерт повинен завжди пам'ятати, що перебування трупа у воді може бути обумовлене не 
лише втопленням, смертю у воді від захворювань, смертю у воді від травми, але й внаслідок 
викидання трупа у воду тощо. Ознаками перебування трупа у воді є: мокрий одяг, мокре волосся, 
"гусяча" шкіра, зморщування сосків, навколососкових кружал та мошонки, червоний колір 
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трупних плям та мацерація шкіри. Перебування трупа у воді не є ознакою втоплення чи смерті у 
воді. 

 
4. Трупні зміни, пошкодження трупа та трансформація трупа  

 
Посмертні зміни (син.: трупні зміни, трупні явища) – сукупність змін, що розвиваються після 

смерті внаслідок припинення життєвих функцій організму. Вони виявляються в різні строки, тому 
їх умовно поділяють на ранні (охолодження трупа, трупні плями, трупне задубіння, висихання 
трупа, автоліз) та пізні (трансформативні), коли труп розкладається та руйнується (автоліз, гниття) 
або відбувається природна консервація (муміфікація, сапоніфікація – утворення жировоску, 
торфове дублення, замерзання трупа тощо). 

Трупні плями – абсолютна ознака смерті; є наслідком стікання крові під дією своєї маси до 
нижче розміщених частин тіла, що призводить до переповнення дрібних судин, які видно на шкірі.  

Трупні плями, як правило, синьо-сірого або синьо-червоного кольору, з'являються приблизно 
через 1,5-2-і год. після зупинки діяльності серця. Вони проходять три стадії: гіпостаз, стаз та 
імбібіція. Дослідження особливостей трупних плям судово-медичним експертом дозволяє 
визначити давність настання смерті, а також визначити положення трупа після смерті, відносну 
кількість крові в трупі (рівень крововтрати), запідозрити певну причину смерті за кольором 
трупних плям (напр., отруєння оксидом вуглецю, аміловими спиртами, речовинами, які 
утворюють метгемоглобін, тощо), встановити факт переміщення трупа (за невідповідністю 
розміщення трупних плям позі трупа), а також вирішити деякі інші питання, що цікавлять органи 
слідства. 

Гіпостаз (син. трупний натік) – перша стадія розвитку трупних плям, що характеризується 
стіканням крові судинами вниз, виявляється через 1,5-2-і год. після смерті (зупинки серця). У 
стадії гіпостазу трупні плями легко зникають від натискання та швидко відновлюються. Від 
перевертання трупа в стадії гіпостазу трупні плями переміщуються. Гіпостаз триває до 8-12-ти год. 
і переходить у стаз. 

Стаз – друга стадія розвитку трупних плям, яка настає через 8-12 год. після смерті; 
характеризується призупиненням переміщення крові судинами, що відбувається в стадії гіпостазу, 
та фіксацією трупних плям у місці їх утворення; внаслідок сильного натискання вони бліднуть. 
Стадія стазу триває 24-36 год. (іноді більше) і переходить у стадію імбібіції.  

Імбібіція – третя стадія розвитку трупних плям, пов'язана із процесом суцільного 
просочування тканин гемолізованою кров’ю, змішаною з лімфою та міжклітинною рідиною. У 
судинах кров практично відсутня. Ця стадія розвивається через 24-36 год. після смерті (іноді через 
48 год.). Від натискання пальцем на трупну пляму в стадії імбібіції її колір не змінюється, а зі 
зміною пози трупа трупні плями не зникають. Через дві доби після смерті через імбібіцію інтима 
судин та ендокарда має рожевий або брудно-червоний колір. 

Охолодження трупа – зменшення температури тіла після смерті, яке відбувається поступово 
– в середньому на 1°С за 1 год., якщо температура навколишнього середовища біля +16-18°С. 
Температура тіла нижча +20°С є вірогідною ознакою смерті. 

За динамікою охолодження трупа в кожному конкретному випадку можна визначити 
тривалість посмертного періоду. 

Слід мати на увазі, що ознаки гіпотермії під час огляду живої людини можуть мати місце 
через переохолодження, тяжке інфекційне захворювання (особливо в літніх людей), 
гіпопітуітаризм, гіпотиреоз, уремію, кардіогенний та септичний шок, отруєння (барбітуратами, 
хлоралгідратом, етиловим спиртом, наркотиками, похідними фенотіазину, препаратами групи 
тетрацикліну, тетрациклічними антидепресантами тощо). 

Задубіння трупа (син. заклякання трупа) – своєрідне ущільнення та скорочення скелетних 
м'язів, яке перешкоджає пасивним рухам у суглобах, а також гладких м'язів та серцевого м'яза; є 
вірогідною ознакою смерті, що дозволяє визначити давність настання смерті, первинну позу 
трупа, іноді причину смерті. 

Задубіння трупа починається через 2-4 год. після зупинки серця та досягає максимуму на 
кінець першої доби посмертного періоду й зникає на 3-4-у добу. Воно розвивається швидко за 
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відносно високої (але не вище 50°С) температури навколишнього середовища та низької 
вологості, у осіб із добре розвиненими м'язами, у разі напруженої фізичної роботи перед смертю, 
отруєння речовинами, що діють на ц.н.с. (стрихнін, пілокарпін, кислота). Сепсис, тяжкі 
виснажливі хвороби, що передують смерті, отруєння (хлоралгідратом, блідою поганкою) 
зумовлюють слабке задубіння трупа або повну відсутність його. 

Каталептичне задубіння трупа зберігає позу людини, що була на момент смерті. Воно виникає 
внаслідок руйнування речовини довгастого мозку; у випадку, коли мали місце значні корчі, що 
передували смерті, та розвивається в момент зупинки серця внаслідок безпосереднього переходу 
зажиттєвої контрактури в задубіння трупа. 

Висихання трупа – посмертна зміна, яка полягає в тому, що під дією навколишнього 
середовища, за сприятливих умов (низька вологість повітря, добра вентиляція, відносно висока 
температура), труп (перш за все відкриті частини його) починає швидко висихати. Швидко 
висихають слизова оболонка губ, мошонка, шкіра.  

На склері через 5-6 год. після смерті з'являються плями трикутної форми – шерехаті ділянки 
сірувато-жовтого кольору на фоні прозорої та блискучої рогівки, яка міститься під віком (плями 
Лярше), основа трикутника звернена до райдужки, вершина – до кутів ока; це абсолютна ознака 
смерті. 

Шкіра внаслідок висихання окремих її ділянок стає щільною, нагадує пергамент. Звідси, 
назва: "пергаментні плями"; вони бувають із червоним відтінком, якщо низько розміщені (в зоні 
трупних плям) та воскоподібні, якщо розміщені вище трупних плям. Швидко утворюються там, де 
ушкоджено епідерміс, наприклад, на странгуляційній борозні. Пергаментні плями не мають 
значення для констатації смерті – вони лише доповнюють загальну картину. Зони висихання на 
губах, мошонці та в інших місцях іноді помилково сприймаються як ушкодження. Висихання 
всього трупа (муміфікація) – це консервувальна зміна трупа. 

Після настання смерті внаслідок дії специфічних клітинних ферментів тканин (катепсинів 
тощо) розпочинається розпад білків тканин організму – автоліз. Автолітичні процеси, наприклад, 
у підшлунковій залозі, призводять до часткового розплавлення її тканини, що іноді помилково 
сприймають як гострий геморагійний некроз; автоліз в епітелії звивистих канальців може 
помилково сприйматися як ознака некронефрозу; автоліз міокарда може помилково сприйматися 
як ознака інфаркту тощо. 

Мікробний розклад трупа – початок гниття трупа під дією мікроорганізмів, що триває від 
моменту смерті до розвитку гнильної емфіземи (від 1-2-ї доби до 1-5 тижнів залежно від 
температури зовнішнього середовища). У процесі мікробного розкладу трупа виділяють 4 стадії: 
1) "свіжого трупа" – до розвитку ранніх трупних змін; 2) ранніх трупних змін – тривалістю до 2-3-
х діб; 3) ранніх гнильних змін – поява трупної зелені та гнильної венозної сітки; 4) гнильна 
роздутість трупа (гнильна емфізема). 

Гниття – процес розщеплення органічних, азотовмісних, головним чином, білкових речовин, 
внаслідок життєдіяльності мікроорганізмів (дії їх ферментів). 

Гниття трупа – це пізнє трупне явище, що руйнує мертве тіло. Ознаки гниття трупа: 
відшарування епідермісу, гнильна венозна сітка, гнильна емфізема, “трупна зелень” тощо. Кінцеві 
продукти гниття різноманітні: амінокислоти, аміни, органічні кислоти, крезол, фенол, гази. Багато 
з них мають різкий неприємний запах. Оптимальні умови гниття: температура – 20-35°С, вологість 
– 60-70%, достатня кількість повітря. Улітку на відкритому повітрі за сприятливих умов труп 
дорослої людини може повністю згнити (перетворитися на скелет) за 1-2 місяці. 

Гнильна венозна сітка – розвиток гниття за ходом крупних судин (171), зокрема, під шкірою, 
відбувається переважно у випадках, коли смерть розвивалася повільно з періодом агонії та 
мікроби проникли в кров і поширилися по всьому організму. Це прояв пізніх трупних змін. 
Швидкість розвитку гнильної венозної сітки залежить від багатьох чинників: характеру 
захворювання, температури та вологості навколишнього середовища тощо. 

"Трупна зелень" – гниття, що характеризується появою спочатку в здухвинній ділянці справа, 
потім у зоні пупка гнильних плям брудно-зеленого кольору (на кінець другої доби після смерті). 
Це прояв пізніх трупних явищ. Через 3-4 доби трупна зелень поширюється на весь живіт та інші 
ділянки тулуба. Одночасно розвиваються явища підшкірної (гнильної) емфіземи. 
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Трупна емфізема (син. гнильна емфізема) розвивається внаслідок накопичення в підшкірній 
жировій клітковині газів, що утворюються внаслідок гниття трупа, та роздувають її. Особливо 
роздуваються обличчя, губи, молочні залози, живіт, мошонка, кінцівки.  

Гази, що накопичуються в тканинах шиї, виштовхують язик із ротової порожнини, і він 
виступає з-за зубів. Тиск газів у черевній порожнині досягає іноді 2 атм і вміст шлунка може 
переміщуватися в порожнину рота – виникає т.зв. "посмертна блювота". Під час ексгумації трупів 
вагітних жінок, розтин яких не виконувався, можна виявити труп плода поза утробою матері, це 
т.зв. "посмертні пологи", при цьому може бути виворіт матки. 

Одним із видів гниття є тління – процес розкладу білків за умови достатнього надходження 
повітря, помірної кількості вологи та переваги аеробних бактерій. Тління відбувається 
інтенсивніше, ніж звичайне гниття, з більш повним окисленням та супроводжується утворенням 
відносно незначної кількості газів із неприємним запахом. 

Руйнування трупа від дії ентомофауни та інших чинників відбувається у випадку, якщо до 
трупа є доступ комахам. Із часом зникають м'які тканини трупа внаслідок гниття їх або 
руйнування комахами, тваринами, птахами – відбувається скелетування трупа, яке триває рік або 
декілька років. Можливий природний (за допомогою мікробів) або штучний розклад органічних 
сполук – мінералізація, у т.ч. трупа, на прості мінеральні сполуки – воду, аміак, сульфати, нітрати, 
оксиди різних металів, мінеральні солі; триває багато років. 

Процес розкладу трупа має 4 періоди та 8 стадій.  
I період – мікробного розкладання – від моменту смерті до розвитку гнильної емфіземи (від 1-

2-ї доби до 1-5 тижнів):  
• "свіжий" труп – до розвитку ранніх трупних змін;  
• ранні трупні зміни (до 2-3-х діб);  
• ранні гнильні зміни – поява трупної зелені та гнильної венозної сітки; 
• гнильна роздутість трупа.  
II період – активного руйнування трупа комахами (від 15-20-ї доби до 2-х місяців):  
• раннє руйнування м'яких тканин, переважно за рахунок личинок мух (до 30 діб); 
• пізнє руйнування м'яких тканин, коли починається діяльність личинок жуків-некрофагів 

(тривалість розвитку – 30-45 діб) та жуків-хижаків (тривалість розвитку 45-65 діб); ця стадія 
завершується майже повним знищенням м'яких тканин. 

III період – неповного скелетування трупа – триває до кінця теплого періоду року, може 
переходити й на наступний рік.  

IV період – повного скелетування трупа (триває роки та закінчується повним руйнуванням 
кісток):  

• руйнування органічної речовини кісток;  
• руйнування мінеральної основи кісток. 
Таким чином, природні зміни, що відбуваються із трупом (гниття, тління, руйнування 

комахами, скелетування, мінералізація тощо), називають трансформацією трупа. Експерт повинен 
чітко диференціювати ознаки трансформації трупа, у т.ч. зміни під впливом ентомофауни, від 
пошкодження трупа, що бувають випадковими та навмисними.  

Випадкові пошкодження трупа часом утворюються під час розшуку, діставання трупа, 
переміщення, транспортування та розтину, а також можуть бути заподіяні комахами (напр., 
тарганами), гризунами (крисами, білками), хижаками (собаками, котами, вовками, лисицями), а у 
воді – п'явками, раками, рибою та внаслідок переміщення його течією води або дії гвинтів 
річкових суден. 

Навмисні пошкодження трупа бувають різного характеру – від незначних до розчленування 
трупа на окремі частини; можуть бути заподіяні з метою приховування злочину (інсценування 
самогубства за допомогою вогнепальної зброї, нещасного випадку на залізниці, спалення трупа 
тощо).  

Головним критерієм того, що це пошкодження трупа, а не зажиттєве ушкодження є 
відсутність ознак зажиттєвості ушкодження. 
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Консервувальні зміни трупа 
 

Консервація трупа – сукупність природних впливів або спеціальних заходів, що 
максимально зберігають труп певний час, а іноді досить тривалий час – десятки, сотні й навіть 
тисячі років. 

Консервація трупів природна: муміфікація; перетворення в жировіск; торфове дублення; 
внаслідок перебування трупа у воді з високою концентрацією солей, а також у нафті, замерзання 
трупа. Під час дослідження таких трупів є можливість визначити причину смерті, характер 
ушкоджень та інші питання.  

Консервація трупів штучна (бальзамування) – просочування тканини трупа речовинами, що 
запобігають гниттю та дії тканинних ферментів. Ці речовини мають антисептичні властивості 
здатні блокувати дію тканинних ферментів. Для бальзамування трупа використовують формалін, 
сулему, гліцерин та інші речовини в різних співвідношеннях. У судово-медичній практиці у 
випадку насильницької смерті або в разі підозри на неї трупи не бальзамуються, як до, так і після 
судово-медичної експертизи трупа.  

Консервацію здебільшого здійснюють шляхом введення в артерії та порожнини 10-20%-го 
розчину формаліну або суміші формаліну із сулемою (формалін – 100 мл, сулема – 10 г, вода – 900 
мл), або розчину хлориду цинку з формаліном та спиртом (хлорид цинку – 50 г, формалін – 100 
мл, спирт – 200 мл, вода – 650 мл). За необхідності зберегти зовнішній вигляд трупа на тривалий 
час використовують суміш Абрикосова (гліцерин – 600 мл, спирт – 200 мл, формалін – 200 мл, 
оцтовокислий калій – 30 г). На повне бальзамування в судини заливають 6-7 л розчину. 
Консервація органів та тканин для музейних препаратів, подібна до бальзамування. 

Консервація органів та тканин, що їх використовують для трансплантації, виконується за 
спеціальними методиками залежно від органа та тканини.  

Повне висихання трупа – муміфікація – це перетворення трупа на мумію, тобто збереження 
його від розкладу штучними способами або внаслідок дії природних чинників: сухого повітря, 
доброї вентиляції, підвищеної температури навколишнього середовища. Це одне з пізніх трупних 
явищ, що зберігає труп. Об'єм трупа зменшується, м'які тканини ущільнюються, зморщуються, 
шкіра набуває буро-коричневого кольору, має пергаментний вигляд. Втрата маси сягає 90%. Труп 
дорослої людини може перетворитися на мумію через 3-6 місяців, новонародженої дитини – за 3-4 
тижні.  

Жировіск (син.: сапоніфікація, омилення, трупний віск) – своєрідний стан тканин трупа, що 
виникає внаслідок сполучення жирних кислот із солями лужних та лужноземельних металів за 
умови підвищеної вологості і відсутності або нестачі повітря; це один з видів природної 
консервації трупа (мал. 178). Утворення жировоску трапляється у випадку масових поховань 
трупів у братських могилах, закритих невеликим шаром землі з доступом значної кількості вологи 
в період дощу та танення снігу, під час перебування трупа у воді, у разі поховання у вологих та 
глинистих ґрунтах тощо. 

Жировіск має запах прогірклого сиру, добре ріжеться ножем, легко розтоплюється, на папері 
залишає жирні сліди. Консистенція жировоску різна – тверда, милоподібна, сирниста. М'які 
тканини сірувато-білого кольору, ріжуться з незначним зусиллям. Суглобові сумки, окістя та 
внутрішні органи відсутні; на їхньому місці – жировіск неправильної форми. Під час 
мікроскопічного дослідження помітні сполучнотканинні структури. 

Під час експертизи трупа в стані жировоску можна виявити сліди від заподіяних ушкоджень 
(різані, забиті, вогнестрільні рани, странгуляційні борозни), визначити наявність деяких отрут 
тощо. Трупи в стані жировоску іноді відносно легко впізнаються (ідентифікуються), можна 
приблизно визначити мінімальний строк від моменту настання смерті. 

Торфове дублення – вид пізньої консервувальної зміни трупа, що відбувається в тих 
випадках, коли труп потрапляє до торфового болота. У трупа внаслідок дії гумусних кислот та 
інших речовин, що мають здатність до дублення, шкіра стає темно-бурою, внутрішні органи 
зменшуються за об'ємом, мінеральні солі в кістках розчиняються та зникають повністю. Кістки 
нагадують хрящ та легко ріжуться ножем. Торфове дублення зберігає трупи невизначено тривалий 
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час. На такому трупі можна виявити зазнані за життя ушкодження, але неможливо визначити 
давність настання смерті. 

Замерзання трупа – відбувається в разі, коли труп певний час перебуває в умовах 
температури нижчої за 0°С. Не слід ототожнювати замерзання трупа зі смертю від 
переохолодження тіла. Замерзання спричинює пошкодження: розриви м'яких тканин та 
внутрішніх органів; розтріскування або розходження кісток черепа; під час танення в пошкоджені 
тканини проникає кров, і це помилково може сприйматися як зажиттєве ушкодження. Перед 
розтином трупів, що замерзли, їх треба розморозити при кімнатній температурі. 

 
Визначення давності настання смерті та давності поховання  

 
Визначення давності настання смерті – експертне визначення в годинах часу настання 

смерті в ранньому постмортальному періоді (до 2-3 діб) або в кількості діб чи місяців за наявності 
пізніх трупних змін. Експерт орієнтується на дані про температуру трупа, трупні плями, задубіння 
трупа, реакцію м'язів на електричне та механічне подразнення, реакцію зіниць, кількість певних 
ферментних білків, висихання, ентомологічні дані, вияв різних змін у трупі (муміфікація, 
жировіск, скелетування). Слід пам'ятати, що не існує жодної ознаки, жодного надійного методу, 
які б гарантували точне визначення час настання смерті. Потрібно виявити максимальну кількість 
ознак та дати їм оцінку в комплексі, з урахуванням умов, у яких перебував труп. 

Охолодження трупа відбувається поступово – в середньому на 1°С за 1 год., якщо 
температура навколишнього середовища біля +16-18°С. Внаслідок випаровування вологи з 
поверхні трупа температура його може бути на 0,5-3°С нижчою за температуру повітря 
навколишнього середовища. За температури -4°С та менше, охолодження трупа переходить у 
замерзання. На швидкість охолодження впливає температура навколишнього середовища, 
вологість, сила вітру, характер середовища, поза трупа, угодованість, причина смерті. Дуже 
швидко охолоджуються трупи новонароджених та немовлят. Реєстрацію охолодження трупа в 
судово-медичній практиці здійснюють багаторазовою ректальною термометрією або глибокою 
електротермометрією печінки. За динамікою охолодження трупа в кожному конкретному випадку 
можна визначити тривалість посмертного періоду (давність настання смерті). 

Ці ж автори запропонували формулу для визначення давності настання смерті за 
результатами 2-3-х кратного заміру ректальної температури: 

 
Т = (Тж – Тт) : Тч , де:  

Т – час у годинах після настання смерті; 
Тж – температура в прямій кишці в живої людини (37°С); 
Тт – температура в прямій кишці в трупа; 
Тч – зниження температури за одну годину в прямій кишці (за конкретних умов). 

 
Якщо на ступінь охолодження трупа впливає значна кількість чинників, тоді 

використовується декілька методик, а за остаточний результат слід взяти середнє значення від 
одержаних результатів за цими методами. Досить інформативним та точним є метод, що 
запропонував C. Henbge (1982), який дозволяє за допомогою номограм визначити давність 
настання смерті з урахуванням ректальної температури, температури навколишнього середовища 
та маси тіла трупа. Розроблено дві номограми для випадків, коли труп лежить на спині, без одягу 
та температура повітря +23,3°С і більше (мал. 179), а також для температури +23,3°С та менше. 

Ліворометрія – дослідження трупних плям за допомогою спеціального мікродинамометра 
(ліворометра). Дослідження виконується шляхом натискання на трупну пляму прозорою головкою 
(з органічного скла) приладу з певною силою (19,8 Н або 2 кг), що дає можливість спостерігати за 
зміною кольору плями до її зникнення. За відсутності ліворометра натискають на трупну пляму 
долонною поверхнею нігтьової фаланги вказівного пальця. Сила тиску складає приблизно 2 кг на 
1 см2, тривалість тиску 3 сек. Крім визначення сили тиску, визначають час відновлення 
забарвлення. Ці об'єктивні дані використовують для визначення давності настання смерті.  
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Задубіння трупа є вірогідною ознакою смерті, яка дозволяє визначити давність настання 
смерті.  

Одним з критеріїв визначення давності настання смерті є ознаки переживання тканин (син.: 
посмертні, суправітальні реакції), що являють собою здатність тканин трупа певний час після 
настання смерті (до розвитку "клітинної смерті") реагувати на механічне, електричне та хімічне 
подразнення.  

Механічне подразнення м'язів шляхом удару середньої сили неврологічним молотком 
викликає в перші 2-2,5 год. після смерті локальне скорочення м'язів. Протягом 6-8-ми год. після 
смерті від сильного удару тупим твердим предметом виникає ідіомускулярна пухлина (м'язовий 
валик).  

Електрична збудливість м'язів визначається за допомогою спеціальних приладів; 
інформативним є електроподразнення м’язів рота та ока. 

Реакція зіниць виникає внаслідок введення 1%-го розчину пілокарпіну чи атропіну 
(адреналіну) у передню камеру ока. 

Можливе також визначення давності настання смерті за суправітальними реакціями шляхом 
визначення реакції потових залоз, визначення спроможності тканин змінювати забарвлення під 
час фарбування внаслідок посмертних змін. 

Дослідження динаміки активності окремих ферментів (лактат-, сукцинат-глюкозо-6-
фосфатдегідрогенази, кислої та лужної фосфатаз, катепсинів) холін- та цитохромоксидазної 
активності разом з іншими методами дозволяє досить точно визначити давність настання смерті 
протягом перших 48 год.  

Давність настання смерті у випадку утоплення або тривалість перебування у воді визначають 
за виразністю мацерації шкіри (дані наведені в розділі про утоплення). 

Дані судово-медичної ентомологія про будову, розвиток та життєдіяльність деяких видів 
комах, що приймають участь у руйнування трупа використовуються в судово-медичній експертній 
практиці для вирішення питання про давності настання смерті. У попередніх розділах наведено 
дані про строки руйнування трупа внаслідок дії ентомофауни.  

Найбільше значення для руйнування трупа мають мухи – двокрилі коротковусі комахи 
підряду Brachycera Cyclorrhapha; мухи некрофаги (падальні мухи) переважно харчуються трупами, 
м'ясними залишками. У судовій медицині циклічність розвитку мух використовується для 
орієнтовного визначення давності настання смерті шляхом виконання ентомологічної експертизи.  

У теплу пору року після настання смерті біля очей, носа та рота покійника мухи відкладають 
яйця. На другу добу з'являються личинки черв'якоподібної форми, що поїдають тканини трупа. На 
другому тижні вони потовщуються до 0,3-0,4 см та мають довжину до 1,5 см. У кінці другого 
тижня з'являються лялечки, що утворюють псевдококони, або пупарії, у яких містяться лялечки. 
Личинки окремих видів мух занурюються в землю на глибину 15-20 см. Через 15-30 діб із лялечок 
виходять дорослі мухи. Огляд трупа вимагає опису проявів розвитку мух, збирання личинок та 
лялечок для виконання ентомологічної експертизи. 

Можливе також визначення давності настання смерті за змінами трави та ентомологічними 
даними в ложе трупа (під трупом) або за ступенем проростання рослин через скелетований труп 
(за даними ботанічної експертизи). 

Визначення давності поховання – експертне визначення часу поховання, як правило, за 
наявності пізніх змін на трупі. Якщо на трупі збереглися м'які тканини, то давність поховання 
визначається з урахуванням умов поховання (характер ґрунту, вологість, температура) за проявом 
гниття, муміфікації, утворенням жировоску. При цьому слід визначити чи не виконувалося 
бальзамування, яке суттєво впливає на руйнування трупа. 

У випадку ексгумації скелетованого трупа визначення давності поховання можливе за даними 
дослідження кісток: макроскопічного та мікроскопічного дослідження, емісійного спектрального 
аналізу, виявлення білків та ознак декальцинації, але з обов'язковим урахуванням умов поховання 
(характер ґрунту, вологість тощо). Повний розклад м’яких тканин трупа, у т.ч. зв'язок та хрящів, за 
умови поховання трупів без домовини в малогумусному ґрунті, розвивається приблизно через 2-3 
роки. 
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Ґрунтовні дослідження із цього питання виконані А.Ф. Рубіжанським, який зазначає, що колір 
кісток протягом перебування їх у ґрунті поступово змінюється. Але значних відмінностей у 
кольорі між кістками з незначною різницею в давності поховання не існує. Слід відзначити, що 
піщаний та темно-піщаний колір кісткових об’єктів давністю поховання 2-3 роки змінюється 
поступово та через 20-25 років стає бурим чи буро-коричневим із різними відтінками, а через 38 
років набуває сірувато-коричневато-жовтого кольору із золотистим відтінком. Поверхня кісток, 
що поховані до 20 років не має змін, а після 38 років з’являються дефекти компактного шару в зоні 
епіфізів. Є півні відмінності в зміні кісток між похованням у труні та без неї. Процес зміни тканин 
та кісток у випадку поховання в домовині дещо вповільнений порівняно з випадком поховання без 
домовини. У випадку поховання трупа зимою (грудень, січень, лютий) на трупі не виявляються 
ознаки дії та залишки комах. Пупарії (їх хітинові оболонки) під час перебування трупа в землі 
зберігаються до 10 років.  

Для визначення давності поховання можливе також застосування методу визначення 
кількості та співвідношення певних мікроелементів у кістках трупа. Наприклад, співвідношення 
елементів Sr/Na свіжих кісток дорівнює 0,54, у кістках із давністю поховання 38 років – 0,79, а в 
кістках померлих 6000-8000 років тому – 1,59, але цей показник теж залежить від характеру 
ґрунту. 

  
Можливість самостійності дій смертельно поранених осіб 

 
Трапляються випадки, коли перед експертом стоїть питання про здатність потерпілого до 

самостійних дій (активних дій) після смертельного поранення або тяжкої травми. Із практичного 
досвіду відомо, що самостійні дії смертельно поранених можливі та бувають у момент емоційного 
підйому, іноді в осіб у стані сп'яніння. У випадку ушкодження стовбура головного мозку та 
продовгуватого мозку активні дії неможливі, а в разі ушкодження інших зон – можливі. Під час 
судово-медичної експертизи необхідно враховувати можливість за даного ушкодження 
збереження свідомості та рухів, а також об'єм та швидкість крововтрати. Дії потерпілого можуть 
бути автоматичними, умовно-рефлекторними. Не виключена можливість активних дій під час 
поранення крупних судин, серця, інших внутрішніх органів. Робити висновки щодо можливості 
або неможливості самостійних дій у тяжко та смертельно поранених слід на основі аналізу 
сукупності даних (результатів розтину, дослідження матеріалів справи тощо). 

 
5. Дослідження трупа 

 
Судово-медична експертиза трупа виконується у випадках: насильницької смерті 

(убивство, самогубство, нещасний випадок) та в разі підозри на насильницьку смерть, незалежно 
від місця її настання та тривалості перебування в лікувальних закладах; раптової смерті, якщо 
діагноз захворювання не встановлений за життя, а лікарем лікувального закладу за місцем 
проживання покійного не видано "Лікарське свідоцтво про смерть"; смерті в лікувальних закладах 
від захворювання, якщо органи слідства мають заяву про невірні дії медперсоналу; знайденні 
трупів невідомих осіб, частин розчленованих та скелетованих трупів. Судово-медичний розтин 
трупа (син.: автопсія, обдукція, прозекція, секція) виконується за розпорядженням (вказівкою) 
судово-слідчих органів. 

Порядок та техніка виконання цієї експертизи передбачені спеціальними “Правилами 
виконання судово-медичної експертизи (дослідження) трупів у бюро судово-медичної 
експертизи”. Розтин трупа дозволяється лише через 12 годин штатному судово-медичному 
експертові, а за його відсутності залучають іншого лікаря (лікаря-експерта) незалежно від фаху. 

Судово-медична експертиза трупа починається з ознайомлення судово-медичного експерта з 
документами, що надіслані до бюро: постановою про виконання судово-медичної експертизи (або 
розпорядження органів дізнання про розтин трупа), протоколом огляду трупа на місці події (або 
виявлення), історією хвороби (якщо труп привезено з лікувального закладу), іншими матеріалами 
дізнання та слідства. Результати дослідження фіксуються у висновку (акті) про судово-медичне 
дослідження трупа, який має три частини: вступ, опис дослідження та висновок експерта. 
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Дослідження починається із зовнішнього огляду трупа, опису одягу та взуття, пошкоджень 
та забруднень на ньому; визначення статі, віку, статури, зросту, ваги тіла тощо. У випадку 
експертизи невідомих осіб складається словесний портрет, описуються особливі прикмети, 
виконується фотографування, дактилоскопія, складається пізнавальна карта. Визначають 
наявність та локалізацію трупних плям, стан задубіння трупа. 

Звертається особлива увага на спів падання (чи невідповідність) ушкоджень на тілі та на 
одягові. При цьому слід враховувати особливості пошкодження одягу через наявність на ньому 
складок – кількість ушкоджень на одягові може бути більшою ніж на тілі. 

Починаючи з голови й далі вниз оглядають частини тіла та описують усі ушкодження (їх 
локалізацію, розміри, колір, глибину, стан країв, наявність на них нашарувань, ознак зажиттєвості 
ушкоджень тощо). Шляхом ощупування кісток обличчя, голови тощо визначається наявність або 
відсутність переломів. Потім оглядають зовнішні статеві органи та зону відхідника. Результати 
огляду із зазначенням наявності або відсутності певних ознак ушкодження заносяться до акту 
судово-медичного дослідження трупа.  

Маса тіла людини – один з антропометричних показників, що використовується, зокрема, 
для розрахунку кількості алкоголю, випитого перед настанням смерті, величини травмувальної 
сили у випадку дорожньо-транспортних пригод тощо. Маса частин тіла дорослої людини (за 
даними Д. Донського) (у % від загальної маса тіла людини): голова – 7, тулуб – 43, стегно – 12, 
гомілка – 5, стопа – 2, плече – 3, передпліччя – 2, кисть – 1. 

Довжина тіла (син. зріст) – один з антропометричних показників, що характеризує довжину 
тіла людини, (в положенні стоячи) від підошви до найвищої точки голови – тімені. Довжина тіла 
належить до особливих прикмет та обов'язково визначається під час судово-медичної експертизи 
трупів (виконується вимірювання трупа лінійкою в лежачому стані). Умовно дорослих людей за 
зростом поділяють на: дуже високих, високих, вище середнього, середнього, нижче середнього, 
низького й дуже низького зросту; а в дітей такого поділу зросту немає. Довжина тіла в разі 
медико-криміналістичного дослідження може визначатися за залишками кісток скелету людини. 
Для цього існують як математичні методи, так і спеціально опрацьовані комп'ютерні програми. 

Внутрішній огляд трупа складається з обов'язкового дослідження трьох порожнин: черепа, 
грудей та черева, а за наявності ушкоджень хребта досліджують спинний мозок. Якщо є 
ушкодження на трупі, беруть кров для визначення групової та типової належності. 

Розтин трупа виконується за загальноприйнятими методами. Найпоширенішими є метод 
розтину описаний А.I. Абрикосовим та Г.В. Шором. 

Під час розтину виконується поетапне дослідження всіх органів та систем з обов'язковою 
фіксацією в акті наявності або відсутності патологічних змін, не замінюючи опис висновками 
(діагнозом патологічного процесу). Під час розтину порожнин та окремих органів визначається 
наявність або відсутність специфічних запахів. У разі дослідження вогнестрільних ран та колених 
ран робиться опис ранового каналу. Експерт бере необхідні органи для гістологічного, органи та 
вміст органів – для судово-токсикологічного дослідження (якщо є підозра на отруєння), певні 
тканини – для медико-криміналістичного дослідження (шкіру навколо вхідного отвору чи 
вихідного отвору в разі вогнестрільного поранення, шкіру із зони електромітки) тощо.  

Відносно часто під час експертизи трупа експерт знаходить у трупі сторонні предмети – чужі 
для організму предмети або їх частини, які потрапили до нього внаслідок ушкодження покриву, 
або через анатомічні отвори та залишилися в тканинах, замкнутій порожнині тіла або всередині 
порожнистого органа, а також різні ендопаразити, конкременти, що утворилися в організмі, та 
деякі комахи. Найчастіше сторонні предмети потрапляють до організму через ушкоджений покрив 
під час поранення. Бувають первинні (кулі, осколки, уламки скла, голки) та вторинні (клапті одягу, 
взуття; ґрунт тощо), які заносяться до тканини предметом, що ранить, чи силою вибуху. Через 
анатомічні отвори сторонні предмети потрапляють випадково, а іноді вводяться цілеспрямовано 
(напр., кляп у рот). Сторонні предмети в дихальних шляхах можуть спричинити асфіксію, а в 
кров'яному руслі – емболію. Експерт зазначає в акті характер предмета, локалізацію його та в разі 
необхідності передає його слідчому як речовий доказ. 

Дослідження внутрішніх органів повинне обов'язково супроводжуватися зважуванням 
органів із занесенням результатів до акту експертизи.  
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До акту судово-медичної експертизи трупа заносяться дані всіх виконаних додаткових 
методів дослідження: судово-гістологічного, судово-токсикологічного, імунологічного, медики-
криміналістичного тощо.  

Судово-медична експертиза трупа закінчується формулюванням судово-медичного діагнозу 
та висновків у вигляді відповіді на запитання органів, що призначили експертизу. Судово-
медичний експерт робить висновки на підставі даних розтину трупа та даних усіх додаткових 
методів дослідження, що виконувалися відносно цього трупа (гістологічні, токсикологічні, 
медико-криміналістичні, спектральні тощо). Якщо судово-медичний експерт під час розтину 
виявив факти, невідомі органам слідства, а вони на його думку мають значення для вирішення 
слідчих питань, експерт має право занести ці відомості до висновків. 

Розтин трупа повинен виконуватися в секційному залі – приміщенні для виконання розтину 
трупів: світла кімната, облицьована кахлем, площею до 25 м2 на один секційний стіл. Секційні 
столи (завдовжки не менше 2 м та завширшки 85-90 см) забезпечені гарячою та холодною водою. 
Поверхня секційного стола (плита) може бути гранітною чи мармуровою або з нержавіючої сталі. 
Вилучені органи обстежують на препарувальному столику.  

У разі підозри на наявність особливо небезпечної інфекції, виконують необхідні 
протиепідемічні заходи та викликають представника санітарно-епідеміологічної служби. Розтин 
трупа виконується в протичумному костюмі – спеціальному захисному одязі, призначеному для 
запобігання зараженню чумою та іншими інфекціями. Він складається з комбінезону, 
протичумного халату, капюшону або великої косинки, ватно-марлевої маски або протигазу, 
захисних окулярів, резинових чобіт, шапочки, резинових рукавичок, рушника, прогумованого 
фартуха. 

 
Додаткові методи дослідження під час експертизи трупа 

 
Макроскопічне дослідження органів та тканин під час розтину трупа часто не дозволяє 

вирішити питання про причину смерті, визначити ознаки інтоксикації чи отруєння певною 
речовиною, визначити давність заподіяння ушкодження тощо. Вирішення цих та багатьох інших 
питань можливе шляхом виконання лабораторних досліджень. 

Судово-медичні лабораторні дослідження – способи одержання об'єктивних даних, 
необхідних для вирішення питань, що виникають в експертній практиці під час дослідження 
трупів, речових доказів та опосвідчення живих осіб. 

У судово-медичній практиці застосовується цілий комплекс лабораторних методів 
дослідження: гістологічних, спектральних, рентгенологічних, біохімічних, імунологічних та інших 
спеціальних методів, за допомогою яких можна вирішити такі важливі для слідства питання, як 
визначення зажиттєвості ушкодження та давності ушкодження, давності настання смерті, вид 
знаряддя травми, належність тканини чи виявлених слідів певній особі тощо. 

Судово-медична гістологія дозволяє одержати об'єктивні дані, що допомагають з'ясувати 
причину смерті та танатогенез, дослідити особливості ранового каналу, визначити зажиттєвість 
ушкоджень (странгуляційні борозни, рани), давність ушкодження, визначити живонародженість 
тощо. Судово-медична експертиза трупа без гістологічного, у т.ч. гістохімічного, дослідження 
тканин та органів від нього є неповноцінною, бо унеможливлює діагностику ряду патологічних 
процесів. Іноді гістологічне дослідження буває єдиним доказом у вирішенні питання про причину 
та механізм розвитку смерті не лише внаслідок захворювань (гостра ішемія міокарда, крововилив 
у стовбур головного мозку, туберкульозний лептоменінгіт тощо), а й внаслідок ушкодження 
(рефлекторна смерть, дифузне аксональне ушкодження головного мозку, жирова емболія тощо). 
Дані гістологічного дослідження дозволяють з’ясувати танатогенез та роль у ньому супутніх 
(фонових) процесів або захворювань. 

Судова хімія (син.: токсикологічна хімія, судово-токсикологічна хімія) – розділ судової 
медицини та токсикології, що опрацьовує методи хімічного дослідження речових доказів з метою 
якісного та кількісного визначення вмісту в них отруйних речовин та основних продуктів їх 
метаболізму. 
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Об'єктом дослідження найчастіше є внутрішні органи, біологічні рідини (кров, сеча, слина 
тощо), кістки, волосся, нігті тощо. Судово-хімічну експертизу умовно поділяють на судово-
токсикологічну (хіміко-токсикологічну), яку виконують у бюро судово-медичної експертизи, та 
хіміко-криміналістичну, яку виконують у криміналістичних установах. Найчастіше судово-
токсикологічна експертиза вирішує питання про отруєння. Для оцінки результатів судово-
токсикологічних аналізів слід ураховувати природну наявність певних хімічних речовин та 
елементів у органах та тканинах. 

Бактеріологічне та вірусологічне дослідження – сукупність методів та способів, що 
використовуються для визначення наявності та виділення бактерій чи вірусів від хворих, носіїв, 
окремо взятих органів, тканин та об'єктів зовнішнього середовища. Вони виконуються в 
бактеріологічних та вірусологічних лабораторіях санітарно-епідеміологічних установ.  

Бактеріологічне дослідження в судово-медичній практиці застосовується для діагностики 
харчових токсикоінфекцій, деяких інфекційних хвороб, у т.ч. особливо небезпечних (чума, холера, 
сибірка) тощо. 

Про медико-криміналістичні дослідження під час експертизи трупа мова йтиме в 
наступних розділах. 

 
Судово-медична експертиза трупа невпізнаної особи 

 
Судово-медична експертиза трупа невпізнаної особи має певні особливості, бо крім 

традиційних питань про причину та механізм смерті слід виявити ті ознаки, що дозволять упізнати 
цю особу незважаючи на те, що труп (обличчя) може бути знівеченим або значно зміненим 
внаслідок гнильних змін чи іншого впливу на труп. 

Невпізнаний труп – труп особи, прізвище якої та інші дані невідомі. Організація й тактика 
дій у разі виявлення трупа невідомої людини та облік цих осіб регламентовано відповідною 
інструкцією. Лікар-експерт разом зі слідчим вирішує питання про опис трупа методом словесного 
портрета, виконання пізнавальної фотографії та дактилоскопії (складається словесний портрет, 
заповнюється карта невпізнаного трупа). 

У більшості випадків судово-медичні експерти, що досліджують невпізнані трупи, позбавлені 
можливості провести їх повне антропометричне дослідження для складання повного словесного 
портрета за всіма параметрами. В їхню задачу входить фіксація ознак доступними засобами: 
визначення основних пропорцій тіла за допомогою простих вимірів; визначення якісних ознак 
(колір, особливості анатомічної будови, диспропорції, що помітні, особливі прикмети, сліди 
медичних втручань). Як правило, зіставлення виявлених під час дослідження трупа ознак 
словесного портрета виконується за описом зовнішності розшукуваних осіб, складеної за 
суб'єктивними даними, отриманим від родичів, свідків. Таке зіставлення не є повноцінним 
порівняльним дослідженням, і не може бути предметом судово-медичної та криміналістичної 
експертизи. Тому при реєстрації ознак зовнішності непізнаного трупа дуже важливо одержати 
матеріали, що могли б потім бути використані для повноцінного експертного ідентифікаційного 
дослідження. Такими матеріалами є оглядові фотознімки трупа в цілому, окремих його частин, на 
яких виявлені особливі прикмети й (що дуже важливо) сигналітичні фотознімки голови. Останнє 
має особливе значення для ідентифікації особи в зв'язку з тим, що як порівняльний матеріал на 
розшукуваних осіб майже завжди фігурують їхні фотопортрети. 

Словесний портрет – зображення зовнішності людини засобами словесного опису її, що 
складається під час судово-медичної експертизи трупа невідомої людини (невпізнаного трупа). 
При цьому визначають такі показники: 1) стать: чоловіча, жіноча; 2) антропологічний тип: 
європеоїдний, монголоїдний, негроїдний; 3) вік: дитячий, підлітковий, юнацький, молодий, 
середній, літній, старечий, довгожитель; 4) зріст: дуже високий, високий, вище середнього, 
середній, нижче середнього, низький, дуже низький (вимірювання виконується від тімені до п'ят); 
у дітей такого поділу немає; 5) статура: середня, дебела, кремезна, атлетична, слабка, худорлява; 6) 
волосяний покрив голови характеризується за формою: волосся пряме, хвилясте, кучеряве; за 
кольором: темне (чорне, темно-каштанове, темно-русяве), світле (русяве, світло-русяве, біляве); 



Герасименко О.І., Антонов А.Г., Герасименко К.О. Курс лекцій з судової медицини 
 

115 
 

риже, посивіле, з сивиною, сиве з блакиттю або жовтизною, пофарбоване, знебарвлене; за 
довжиною; характером зачіски, стрижки, укладки, облисіння; 7) основні ознаки елементів обличчя 
в цілому, лоб, брови, очі, щоки, ніс, перенісся, спинка носа, основа носа, рот, губи, підборіддя, 
вушні раковини, мочка вуха, потилиця, зморшки. Обов'язковим є опис особливих прикмет (рубців, 
родимих плям, пороків розвитку, татуювань тощо). 

Татуювання (татуїровка) – нанесення зображень (узорів, малюнків) на тіло людини шляхом 
наколювання голкою та втиранням у шкіру фарбувальних речовин. Татуювання належить до 
особливих прикмет; іноді свідчить про перебування особи в місцях позбавлення волі, про її 
професію (моряк, військовий), а іноді виконується як прикраса у вигляді квітів, копій відомих 
картин, портретів, фантастичних сюжетів тощо. Воно добре зберігається навіть на шкірі, що гниє. 
Під час опису, окрім змісту, зазначають точну локалізацію татуювання, фотографують із 
масштабною лінійкою. 

Пізнавальна фотографія – фотографія, що виконується в криміналістиці, для фіксації 
зовнішності злочинця, а також трупа невідомої особи з метою ідентифікації особи. Фотографують 
анфас, у правий і лівий профіль та напівпрофіль, на весь зріст, а для фіксації особливих прикмет – 
голим та окремі деталі з масштабною лінійкою. За необхідності виконується реставрація трупа. 
Туалет трупа передбачає надання первісного вигляду обличчю, волоссю та одягові для пізнання, 
фотографії тощо. Туалет трупа буває простим, коли обмежуються очищенням шкіри та волосся від 
бруду, вії відкривають, підкладаючи під них вату, на очі капають гліцерин, щоб вони блищали, 
упорядковують одяг. Складний туалет трупа полягає в накладенні гриму, що не повинен закривати 
зморшки, рубці, особливі прикмети тощо. 

Карта невпізнаного трупа – спеціальна карта, що її заповнюють у разі виявлення трупа 
невідомої людини представники слідчих органів за участю судово-медичного експерта. У карті 
наводять такі дані: час виявлення трупа; час настання смерті, визначений судово-медичний 
експертом під час дослідження трупа; опис одягу; детальні дані про зовнішній вигляд; ознаки, що 
свідчать про національність, професію; перелік речей, що їх знайдено біля трупа. На карту 
наклеюють фотографію померлої особи – фас та обидва профілі, що виготовлена за методом 
сигналітичної фотографії слідчим або експертом-криміналістом. 

Встановлення особи невідомої людини це слідча дія, що виконуються за певними 
правилами криміналістики. 

Невпізнані трупи обов'язково повинні бути сфотографовані і дактилоскоповані і не можуть 
бути піддані кремації. 

 
Судово-медична експертиза розчленованого трупа  

 
Однією з найскладніших експертиз буває експертиза розчленованого трупа. Можливе 

зажиттєве розчленування тіла людини внаслідок дорожньо-транспортної пригоди, виробничої 
травми, ступінчастого падіння зі значної висоти, від дії гвинтів суден та літака тощо. Посмертне 
розчленування також можливе за зазначених умов, але частіше зустрічається кримінальне 
розчленування трупа з метою приховування злочину. Тіло доставляють окремими фрагментами, 
іноді протягом тривалого часу. Тому найважливішим завданням на першому етапі дослідження є 
вирішення питання про належність усіх фрагментів одній особі. Для цього слід співставити всі 
частини, звертаючи увагу на подібність пошкодження поверхонь відділення та визначити за 
даними трасологічної експертизи характер предмета яким виконане розчленування. Для 
співставлення можна використовувати дані про групову належність крові та тканин, дані 
генотипоскопічної експертизи тощо. Потім виконуються всі необхідні дослідження для 
визначення причини та механізму розвитку смерті, для ідентифікації особи тощо.  

 
Судово-медична експертиза ексгумованого трупа  

 
Ексгумація – виймання трупа з місця поховання; буває офіційною (з метою судово-медичної 

експертизи трупа, перепоховання трупа в іншому місці тощо), випадковою (під час виконання 
земляних робіт, розбирання старих будівель тощо) та злочинною (мародерство, глумління над 



Герасименко О.І., Антонов А.Г., Герасименко К.О. Курс лекцій з судової медицини 
 

116 
 

трупом тощо). Ексгумація з метою судово-медичного дослідження трупа призначається органами 
слідства або судом у тих випадках, коли первинний розтин трупа не виконувався взагалі (у разі 
офіційного поховання трупа без розтину, а також тоді, коли знайшли труп, який таємно похований 
злочинцем) або розтин виконувався, але із суттєвими дефектами, чи в зв'язку із встановленням під 
час слідства нових обставин. Судово-медична експертиза ексгумованого трупа дозволяє 
здебільшого успішно вирішувати важливі питання, що належать до причин та категорії смерті, 
характеру та механізму виникнення ушкоджень, характеру та виду знарядь травми. Але стан 
ексгумованого трупа залежить від багатьох чинників, зокрема часу перебування в землі, характеру 
ґрунту тощо. Швидкі та найвиразніші зміни відбуваються в м’яких тканинах, що часом 
унеможливлює визначити характер ушкодження їх. 

Дослідження ексгумованого трупа розпочинається з опису всіх змін та ушкоджень до 
застосування спеціальних методів реставрації (реконструкції) трупа. За необхідності виконується 
реставрація чи реконструкція трупа. Відносно легко можна відновити первісний вигляд м'яких 
біологічних тканин муміфікованих трупів шляхом використання рідини А.М. Ратнєвського 
(льодова оцтова кислота – 10 мл; 96 етиловий спирт – 20 мл; дистильована вода – 100 мл), а для 
усунення темного кольору тканин до розчину додають пергідроль. Процес відновлення може 
тривати до 2-х місяців. 

Важливою є вірна інтерпретація даних експертизи, бо в трупі із часом відбулися значні зміни 
під дією багатьох чинників (ґрунт, вода, трупна фауна, гнильні процеси тощо). 

Відомо, що ексгумація трупа не є слідчою дією. Вона є лише засобом забезпечення наступ-
ного огляду трупу. 

В коментованому КПК України авторів В. Я. Тація, В. П. Пшонки, А. В. Портнова та О. М. 
Бандурки висловлюється думка, щодо правових питань  які виникають при ексгумації.  

Необхідність у проведенні ексгумації трупа може виникнути не тільки якщо потрібно 
провести огляд труп. Підставами для неї також можуть бути випадки коли необхідно пред'явити 
труп для впізнання, піддати його повторній або додатковій судово-медичній експертизі, отримати 
зразки для експертизи, переконатися в тому, що труп, ексгумація якого проводиться, насправді 
знаходиться в місці поховання, вилучити із могили речі чи документи, поховані разом із трупом. 
Але у будь-якому випадку, для того щоб вчинити іншу слідчу чи процесуальну дію, необхідно 
попередньо труп оглянути. Саме тому коментована стаття має назву «Огляд трупа, пов'язаний з 
ексгумацією». 

Провести ексгумацію можна тільки на підставі постанови про це прокурора. Якщо під час 
досудового розслідування виникла необхідність проведення ексгумації трупа, слідчий може 
звернутися до прокурора з відповідним клопотанням. Прокурор зобов'язаний розглянути це 
клопотання та у разі, якщо це необхідно, винести постанову про проведення ексгумації трупа. 

Слід пам'ятати, що ексгумація трупа організаційно та технічно належить до складних заходів, 
який може завдати моральної травми близьким покійного, тому виносити постанову про її 
проведення можна тільки при наявності достатніх відомостей, що вказують на можливість 
досягнення мети цієї слідчої дії, якщо слідчий добре підготувався до проведення цієї дії. 

У постанові має бути зазначено: чий труп підлягає вийняттю із місця поховання, де саме він 
похований; для яких цілей необхідна дана дія, на кого покладається виконання ексгумації, день та 
час її проведення. 

Постанова прокурора про ексгумацію трупа обов'язкова для виконання службовими особами 
органів місцевого самоврядування. 

Оскільки відповідно до закону слідчий, прокурор повинні вживати належних заходів для 
забезпечення присутності під час проведення слідчої (розшукової) дії осіб, чиї права та законні 
інтереси можуть бути обмежені або порушені (ч. 3 ст. 223 КПК), перед проведенням ексгумації 
слідчий, прокурор зобов'язані повідомити згідно із ст. 11 КПК про проведення огляду, пов'язаного 
з ексгумацією, близьких родичів та членів сім'ї померлого. 

Відповідно до ЗУ «Про поховання та похоронну справу» місцем поховання є кладовище, 
тобто відведена в установленому законом порядку земельна ділянка з облаштованими могилами 
чи іншими будівлями та спорудами, призначеними для організації поховання померлих та 
утримання місць поховань. Отже, не є ексгумацією виймання тіла особи із інших місць поховання, 
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зокрема із землі, якщо тіло було закопано з метою приховування злочину, знайдено під час 
проведення будівельних робіт, пошуково-рятувальних операцій тощо. 

Обов'язковим учасником слідчої дії, яка пов'язана із ексгумацією, є судово-медичний експерт. 
Слідчий, прокурор зобов'язаний також запросити не менше двох понятих для проведення 

цього виду огляду трупа. Винятками є випадки застосування безперервного відеозапису ходу 
проведення цієї слідчої дії. 

Перед проведенням слідчої дії особам, які беруть у ній участь, роз'яснюються їх права і 
обов'язки, передбачені КПК, відповідно до їх процесуального статусу, а також порядок 
проведення слідчої дії. 

Труп виймається з місця поховання, після чого оглядається з додержанням процесуального 
порядку, встановленого ст. 238 КПК. Якщо це необхідно, з дотриманням вимог ст. 230 КПК 
близьким родичам або членам сім'ї труп пред'являється для впізнання. 

Під час ексгумації судово-медичним експертом можуть бути вилучені зразки, необхідні для 
дослідження. Це можуть бути зразки тканини і органів або частини трупа. 

Згідно з Правилами проведення судово-медичної експертизи (досліджень) трупів у бюро 
судово-медичної експертизи, затвердженими наказом Міністерства охорони здоров'я України від 
17.01.95 р. № 6, експертиза трупа виконується у судово-медичних моргах або в моргах лікувально-
профілактичних установ. Як виняток, за погодженням із судово-медичним експертом, 
допускається проведення експертизи трупа після його ексгумації за теплої пори року, сухої погоди 
і при створюванні особою, що призначила експертизу, придатних для роботи умов, на відкритому 
повітрі. 

Саме тому частина четверта коментованої статті не містить імперативної вимоги щодо 
доставлення трупа до відповідного експертного закладу для проведення експертизи, а передбачає 
це у разі необхідності. 

При огляді після ексгумації можуть бути вилучені лише речі, які мають значення для 
встановлення обставин кримінального правопорушення. Якщо оглянуті речі мають ознаки 
речового доказу (ст. 98 КПК), вони признаються речовими доказами і залучаються до матеріалів 
кримінального провадження постановою слідчого або прокурора. 

Усі вилучені речі підлягають огляду, упаковці та опечатуванню із завіренням підписами осіб, 
які брали участь у проведенні огляду. 

Про виймання трупа з місця поховання із дотриманням вимог ст. 104 КПК складається 
протокол (див. коментар до ч. 7 ст. 237 КПК). Серед інших відомостей, які мають міститися у 
описовій частині протоколу, повинні бути зафіксовані також: місце розташування могили, її 
зовнішній вигляд і стан, характер поверхні ґрунту і рослинного покриву; наявність або відсутність 
огорожі, земляного пагорба і надмогильної споруди (хреста, надгробної плити, пам'ятника, 
обеліска, стели тощо); надписи на надгробку або реєстраційному знаку; особливості ґрунту на 
рівні труни (колір, вологість, зернистість тощо); глибина захоронення; стан труни; спосіб 
кріплення кришки (положення фіксаторів); детально описується труп, що знаходиться в труні. 

У заключній частині повинні містити відомості про виявлені, вилучені речі, перераховані їх 
ознаки, зазначено, які зразки відібрані. 

Додатками до проколу огляду трупа, пов' язаного із ексгумацією, можуть бути спеціально 
виготовлені фототаблиці, аудіо- чи відеозапис, плани, схеми, графічні зображення, відбитки, 
зліпки та інші матеріали, які пояснюють зміст протоколу (ст. 105 КПК). 

Після проведення ексгумації і необхідних досліджень поховання здійснюється в тому самому 
місці з приведенням могили в попередній стан. До матеріалів кримінального провадження 
доцільно долучити довідку щодо того, де, ким та коли проведено поховання трупа, що піддавався 
ексгумації. 

 
Судово-медична експертиза скелетованого трупа  

 
Судово-медична експертиза скелетованого трупа є найбільш складною та має свої 

особливості. Але за певних умов дозволяє визначити стать, вік (за антропометричними даними), за 
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наявності певних ушкоджень (травми кісток) – можливу причину смерті, а за результатом аналізу 
кісток – давності настання смерті чи давність поховання трупа, якщо він був ексгумований. 

Іноді об'єктом судово-медичної експертизи бувають кісткові рештки – окремі кістки або 
частина скелету. За кістковими рештками можна, використовуючи математичну обробку 
антропометричних даних, визначати стать та вік особи, а застосування сучасних методів 
дослідження (мікроскопії, емісійного спектрального аналізу тощо) дає можливість об'єктивно 
визначити давність поховання трупа.  

Остеологія судово-медична – розділ остеології, що вивчає та опрацьовує питання 
визначення віку, статі, зросту, ідентифікації особи тощо за кістками та зубами трупів людей (як 
правило, скелетованих) у судово-медичній практиці із застосуванням вимірювального, 
порівняльно-анатомічного, порівняльно-мікроскопічного, фотографічного, рентгенографічного, 
спектрального та інших методів дослідження. 

О.В. Філіпчук опрацював комп'ютерні програми судово-медичної остеологічної експертизи, 
що дозволяють шляхом експертизи кісткового матеріалу визначити расу, стать, вік, зріст особи, 
давність поховання. Існують комп'ютерні програми визначення статі за такими кістками: 
плечовою, ліктьовою, гомілковою, черепа, надколінника, кісток кисті, груднини, ключиці, 
поперекових хребців, лопатки, таза. Існують також відповідні програми для визначення за 
окремими кістками чи їх фрагментами віку, зросту тощо.  

Слід мати на увазі, що лише за наявності грубих пошкоджень кісток може бути зроблене 
припущення про можливість смерті внаслідок травми. 

 
Судово-медична експертиза масових поховань 

 
Судово-медична експертиза масових поховань фактично є поєднанням експертизи 

ексгумованих трупів та експертизи скелетованих трупів, принципи виконання яких наведені вище. 
Технологія виконання експертизи остеологічного матеріалу масового поховання вимагає (за О.В. 
Філіпчуком) сортування матеріалу зі створенням банку даних про антропометричні дані кісток, а 
на наступному етапі виконується відповідне поєднання їх, що дозволяє за спеціальною 
комп'ютерною програмою визначити кількість похованих, їх стать, вік та зріст. 

Судово-медична експертиза спаленого трупа  
 
Спалення трупа – практикується для приховування злочину, відбувається, якщо труп 

перебував у зоні пожежі та може бути одним із видів поховання (кремація), у т.ч. померлих 
внаслідок карантинних інфекцій. Спалення трупа може бути частковим або повним.  

Під час експертизи обгорілих (обвуглених) трупів можуть бути виявлені посмертні 
епідуральні гематоми, що мають серпоподібну форму, а зажиттєві – веретеноподібну; у випадку 
посмертних гематом між згустками крові та твердою мозковою оболонкою є простір, заповнений 
рідкою кров'ю, а в разі зажиттєвих – тверда мозкова оболонка щільно лежить на згустках. 
Обвуглення призводить до зменшення об'єму внутрішніх органів та всього трупа, на шкірі 
утворюються тріщини, що нагадують різані рани, але вони поверхневі, без ушкодження 
підшкірної клітковини. Під дією високої температури труп набуває своєрідної пози – "пози 
боксера"; це феномен посмертного пошкодження, що пов'язаний із т.зв. тепловим задубінням – 
зсіданням білків м'язів. 

Можливе відокремлення кінцівок під час спалення трупа внаслідок обвуглювання в місцях, де 
кістки покриті порівняно тонким шаром м'яких тканин (колінні, променезап'ясткові та 
гомілковостопні суглоби) – т.зв. "посмертна ампутація", поверхня відокремлення рівна, без 
ушкоджень. Таку ампутацію слід диференціювати з розчленуванням трупа. Прогорання передньої 
черевної стінки призводить до евентерації. 

Можлива наявність ознак зажиттєвої та посмертної дії полум'я, тому слід дослідити різні зони 
шкіри. У разі значного обгорання впізнати труп буває неможливо. За залишками кісток голови 
(зуби, зубні протези тощо) виконують ідентифікацію; за кістками, зокрема тазу, вирішують 
питання про стать, вік тощо, ретельно досліджують залишки з метою визначення причини смерті. 
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За фрагментами кісток, що збереглися після спалення трупа, можна за спеціальними 
антропометричними методиками з використанням комп'ютерних програм визначити расу, стать, 
вік, зріст особи. Опрацьовані методи, що дозволяють визначити необхідний час для спалення 
трупа для якій завгодно суміші палива. 

Якщо внаслідок спалення залишився лише попіл та часточки кісток, необхідно виконати 
порівняльно-анатомічне рентгенологічне дослідження та мікроскопічне дослідження, а також 
дослідження з використанням емісійного спектрального аналізу, для встановлення факту спалення 
трупа. 

 
6. Раптова смерть немовлят 

 
Синдром раптової смерті немовлят (інфантів) (СРСН) – несподівана смерть зовні здорової 

дитини віком від 7 днів до 1 року, при якій ретельно виконаний розтин трупа не дає можливості 
виявити патологічні процеси, що могли б спричинити розвиток смерті. Іноді таку смерть 
помилково вважають наслідком присипання, асфіксії від закриття рота та носа білизною або 
аспірації шлункового вмісту. 

Синдром раптової смерті немовлят може розвиватися на фоні: дисплазії паращитовидної 
залози та тимуса; порушень в імунній системі, зокрема, у зв’язку з алергією на казеїн коров'ячого 
молока; "токсичної альтерації" лімфатичних вузлів; рахіту; середнього отиту; захворювань 
назофарингіальної зони; ентеропатії; вірусних інфекцій (зокрема, грип типу А) тощо. 

Суттєві патологічні зміни під час розтину трупа відсутні; у легенях має місце набряк, помітні 
ознаки інволюції тимуса, можлива гіпоплазія кори надниркових залоз, помітні петехії в капсулі 
тимуса, плеврі, епікарді; виявляються ознаки тканинної гіпоксії, мегаенцефалії (маса головного 
мозку збільшена відносно вікової норми до 50%), лівобічне розміщення пучка Гіса в серці тощо.  

J. Rajs, F. Hammarquіst (1988) пропонують так групувати випадки несподіваної смерті дітей:  
1. "чистий СРС"; 
2. вірогідний СРС; 
3. маловірогідний СРС; 
4. раптова смерть із виразними патоморфологічними змінами (внаслідок захворювання); 
5. насильницька смерть. 
Причини раптової смерті дітей старшого віку майже аналогічні до тих, що спостерігаються в 

дорослих: міокардит, кардіоміопатія, стеноз аорти, аномалії вінцевих артерій, пролапс мітрального 
клапана, розрив аорти тощо. 

 
7. Судово-медична експертиза трупа плода або новонародженого  

 
Судово-медична експертиза трупа плода або новонародженого найчастіше виконується у 

зв'язку з підозрою на дітовбивство. 
Дітовбивство (син. дітогубство) – убивство матір'ю своєї новонародженої дитини під час 

пологів або одразу ж після них (не пізніше першої доби позаутробного життя дитини). Суб'єктом 
цього злочину може бути лише мати. Убивство новонародженого не матір'ю, а іншими особами 
або матір'ю, але вже не новонародженої дитини (тобто віком більше однієї доби) розглядається як 
умисне вбивство. 

Дітовбивство активне – заподіяння матір'ю тих чи інших дій, внаслідок яких настає смерть 
новонародженого. Найчастіше способом активного дітовбивства є механічна асфіксія: задушення 
руками, петлею, утоплення, введення до дихальних шляхів сторонніх предметів тощо. Рідше 
бувають ушкодження тупими або гострими предметами. 

Дітовбивство пасивне – навмисне залишення немовляти без допомоги та догляду. Мати 
нічого не робить для того, щоб убити дитину, але й не запобігає його смерті. Дитина помирає 
протягом перших годин від охолодження. Ознаками того, що дитині не надавалася допомога, є те, 
що пуповина не перев'язана, відсутність на трупі одягу (пелюшок). Ознаки догляду за 
новонародженим: наявність обірваної, неперев’язаної та необробленої пуповини; не відділена від 
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пуповини плацента; наявність на тілі дитини плідних оболонок, крові, слизу, меконію; відсутність 
ознак годування (молока чи молозива в шлунку). 

Дітовбивство слід диференціювати з мертвонародженням та нежиттєздатністю плода. 
 

 ТИПОВІ ПИТАННЯ ДО ЕКСПЕРТА ДЛЯ ВИРІШЕННЯ ПІД ЧАС СУДОВО-
МЕДИЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ  

  
1. Чи є дитина новонародженою (в судово-медичному розумінні)? 
2. Чи була дитина життєздатною? 
3. Яка тривалість внутрішньоутробного життя дитини? 
4. Народилася дитина живою чи мертвою? 
5. Яка тривалість життя дитини після народження? 
6. Чи є ознаки догляду за дитиною? 
7. Що є причиною смерті дитини? 
 
Новонародженість – у судовій медицині це тривалість позаутробного життя немовляти від 

моменту народження (першого вдиху та перерізання пуповини) до 24 год. життя (1-ша доба). 
Такий строк новонародженості в судово-медичній практиці обумовлений правовим визначенням 
дітовбивства. В акушерській практиці цей період триває до 4 тижнів. Новонародженість 
визначається за наявністю пуповини, пологової пухлини, меконію, сироподібного мастила, слідів 
крові матері, а також за наявністю плаценти.  

Плід – організм, що розвивається, з дев'ятого тижня внутрішньоутробного розвитку до 
народження. До дев'ятого тижня організм, що розвивається, називається зародком або ембріоном. 
Плід, що народився після 39-ти тижнів вагітності, вважається доношеним, між 28-м та 37-м 
тижнем – недоношеним, до 28 тижня – викидень, після 42-го тижня – переношеним.  

Плід є об'єктом судово-медичне дослідження в разі підозри на дітовбивство, кримінальний 
аборт тощо. Плід, що не жив після народження та нежиттєздатний, тобто такий, що народився 
раніше шостого календарного місяця внутрішньоутробного життя та має довжину тіла менше 35 
см, називається викидень.  

Судово-медичний розтин трупа новонародженого виконується з метою виявити ознаки 
живонародженості, доношеності, зрілості, життєздатності, тривалість позаутробного життя 
немовляти, причини смерті. 

Розтин трупа новонародженого, на відміну від розтину трупа дорослої особи, має свої 
особливості, які полягають у тому, що секційний розріз починають від нижньої губи, ведуть по 
середній лінії через підборіддя, шию, груди та за 1,5-2 см від пуповини роздвоюють, кожна гілка 
розрізу йде до середини пахової зв'язки, зберігаючи тим самим пупкові судини. На видалені 
органи накладають лігатури для виконання життєвих проб. Розтин черепа виконується зі 
збереженням серпоподібного відростка та синусів твердої мозкової оболонки. Обов'язковим є 
розтин спинномозкового каналу. 

Живонародженість – народження плода з ознаками життя. Живонародженою вважається 
дитина, яка після народження мала самостійне (хоча б короткочасне) дихання, тому наявність 
повітря в легенях або шлунково-кишковому тракті новонародженого є ознакою 
живонародженості. 

У судово-медичній практиці для виявлення живонародженості виконують життєві проби 
(Бреслау пробу, Ділона пробу, легеневу пробу тощо). Об'єктивні дані дає гістологічне дослідження 
легень: у живонароджених дітей альвеоли розправлені, альвеолярний епітелій сплощений, бронхи 
та бронхіоли розправлені. Шляхом рентгенологічного дослідження трупа новонародженого в 
живонароджених виявляється повітря в легенях та шлунково-кишковому тракті. Для визначення 
живонародженості застосовують також метод емісійного спектрального аналізу. Використання 
комплексу різних методів, що раціонально взаємодоповнюються, забезпечує одержання надійних 
діагностичних результатів для визначення живонародженості. 

Життєві проби – метод визначення живонародженості, шляхом виявлення наявності повітря 
в легенях або шлунково-кишковому тракті. Відповідно до “Правил судово-медичного дослідження 
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трупів” обов’язковим є виконання двох плавальних проб: легеневої проби та шлунково-кишкової 
(Бреслау проба). 

Легеневі проби – методи дослідження легень із метою визначення живонародженості; у 
випадку гниття легень вони невірогідні.  

Бушу-Хаберди проба – полягає в тому, що в дитини, яка дихала, на поверхні легень у разі 
збільшенні за допомогою лупи чи мікроскопа під плеврою в альвеолах є добре помітні пухирці 
повітря у вигляді сріблястих білувато-сірих ділянок. 

Галена-Шреєра проба – виконується для визначення живонародженості шляхом занурення 
всіх легень та їх шматочків у воду. Вона вважається позитивною, якщо грудний комплекс, легені, 
окремі частки та маленькі шматочки легеневої тканини плавають, тобто дитина дихала, жила.  

Таранухіна проба – варіант плавальної легеневої проби, полягає в тому, що шматочки легень 
вкидають у посудину з водою, яка герметично закривається, та відкачують із неї повітря, 
створюючи знижений тиск. Це дає змогу шматочкам тканини спливати навіть за мінімальної 
кількості повітря в легенях, що є свідченням того, що мав місце вдих.  

Гідростатична шлунково-кишкова проба (Бреслау проба) на визначення живонародженості, 
яка полягає в тому, що на органи шлунково-кишкового тракту накладають лігатури: на стравохід 
над діафрагмою, на вихід зі шлунка, на тонкий та товстий кишечник. Під час занурення у воду 
визначають, які ділянки шлунково-кишкового тракту спливають. Якщо плаває весь 
органокомплекс або лише шлунок, це свідчить про живонародженість. Вважається, що тонка 
кишка заповнюється повітрям протягом перших 6 годин життя, на 12 годину життя заповнюється 
й товста кишка. У разі розвитку гниття трупа проба невірогідна. 

Використовують також рентгенологічну пробу Ділона, яка виконується шляхом 
рентгенологічного дослідження легень та шлунково-кишкового тракту для виявлення в них 
повітря (навіть незначної кількості – 0,2 см3). За спостереженням Я.Г. Ділона навіть за відсутності 
повітря в легенях дитина живе деякий час, якщо до шлунка після народження потрапило повітря. 

Оптична проба – метод визначення живонародженості, який ґрунтується на наявності 
мармурового вигляду поверхні легень у живо народжених, зумовленого значною кількістю 
блискучих пухирців під плеврою (краще видно за допомогою лупи). 

Проба на прохідність пуповини – полягає в нездатності в живонароджених пропускати воду 
через судини (науково достатньо не обґрунтована) 

Вушна проба (проба Вента-Вредена) полягає в тому, що під час розтину померлого немовляти 
визначають наявність повітря в барабанній порожнині вуха шляхом розтину порожнини під 
водою. Наявність у барабанній порожнині слизу, а не повітря є свідченням мертвонародженості. 

Мертвонародженість – в акушерській практиці народження або вилучення з організму 
матері плода за строку вагітності від 28 тижнів та більше, тобто плода зростом 35 см та більше, 
масою 1000 г та більше, що після відділення від матері не зробив жодного вдиху. 

Основними причинами мертвонародженості є: ускладнення вагітності (нефропатії, цукровий 
діабет, отруєння, у т.ч. алкоголем, тощо), неправильне положення плода, патологія пологів; у 
антенатальному періоді: асфіксія, гемолітична хвороба, внутрішньоутробна інфекція, вади 
розвитку тощо. Визначення мертвонародженості має значення для розслідування кримінальних 
справ, пов'язаних із дітовбивством та у випадку пологів поза медичною установою.  

Внутрішньоутробна смерть – смерть зародка або плода, що настає в організмі матері за 
будь-якого строку внутрішньоутробного життя. Вона можлива в разі маткової й позаматкової 
вагітності. Поняття “внутрішньоутробна смерть” включає смерть, що розвивається в анте- та 
інтранатальному періодах. Внутрішньоутробну смерть не слід ототожнювати з 
мертвонародженням та абортом, бо ці поняття вужчі: перше належить лише до життєздатних 
плодів (від 28-го тижня та більше), а друге – до ембріонів та ще нежиттєздатних плодів віком 
менше 28 тижнів. 

Вірогідною ознакою внутрішньоутробної смерті є мацерація шкіри, нерідко з автолізом 
внутрішніх органів, а іноді й з їх резорбцією. Основною ознакою внутрішньоутробної смерті є 
ателектаз легень, що свідчить про відсутність позаутробного дихання, та відсутність повітря в 
шлунково-кишковому тракті, що підтверджується негативною гідростатичною життєвою пробою. 
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Аноді за рахунок активних дихальних рухів плода через внутрішньоутробну асфіксію легені 
можуть розправлятися, а альвеолярні ходи та альвеоли заповнюються рідиною шляхом аспірації її 
плодом. На гістологічних препаратах через низький вміст білків у навколоплідних водах альвеоли 
здаються порожніми, але в них та в альвеолярних ходах та бронхах є рогові лусочки, клубочки 
меконію та клітини акціонального епітелію, зрідка Пашкове волосся. 

Трапляються випадки смертельного внутрішньоутробного отруєння плода алкоголем. В 
одному зі спостережень у мертвонародженої дитини в крові кількість алкоголю становила 3,6 , у 
сечі – 4,9 . З обставин відомо, що мати під час народження дитини була в стані алкогольного 
сп’яніння. Можливість внутрішньоутробної смерті слід враховувати під час експертизи трупів 
новонароджених із метою діагностики дітовбивства або живонародженості. 

Асфіксія плода (син. внутрішньоутробна асфіксія) – патологічний стан, що виникає у 
відповідь на обмежене надходження кисню та проявляється порушенням ритму серцевих тонів 
плода. Вона є наслідком багатьох видів акушерської патології, різних захворювань матері та 
інтранатальної патології. Найчастіше цьому сприяють: припинення плацентарного кровообігу в 
разі передчасного відшарування плаценти, стиснення пуповини, обвиття пуповини навколо тіла 
плода. Ознаки внутрішньоутробної асфіксії: наявність у дихальних шляхах (до бронхіол) часточок 
навколоплідної рідини, іноді меконію; повнокров'я легень (насичений синьо-червоний колір та 
значна кількість крові на розрізі) за відсутності в них повітря, що вказує на передчасне дихання 
плода ще в порожнині матки та надходження крові до судин малого кола кровообігу; дрібні 
екхімози на легенях та серці. 

Асфіксія новонародженого – патологічний стан новонародженого, коли протягом перших 
хвилин після народження за наявності серцевої діяльності дихання не з'являється або виявляється 
окремими нерегулярними дихальними рухами. Асфіксія новонародженого є наслідком багатьох 
видів акушерської патології, різних захворювань матері та плода, а також може бути зумовлена: 
аспірацією навколоплідної рідини в постнатальному періоді під час першого вдихання повітря; 
випадкова асфіксія – задушенням навколоплідними оболонками; "присипанням" та дітовбивством. 

Доношеність плода – нормальний строк перебування плода в материнському організмі; 
становить у середньому 10 сидеричних місяців, або 280 діб. Доношений плід, народжений в кінці 
10-го сидеричного місяця (40-го тижня), має в середньому довжину тіла 48-52 см, масу 2500-3500 
г, окружність голови – 34-36 см, великий косий розмір голови – 12-13 см, поздовжній розмір 
голови – 10-11 см, поперечний розмір голови – 8-9,5 см, окружність грудей – 32-34 см, ширину в 
плечах – 10-12 см, окружність плечей – 35 см, відстань між вертлюгами стегнових кісток – 9-10 
см; ядра скостеніння (Беклера) діаметром 0,5 см; ядра скостеніння в п’ятковій, таранній, 
кубоподібній кістках та проксимальному епіфізі великогомілкової кістки, в крижі; маса плацента – 
500-600 г; довжина пуповини – 50-60 см, товщина пуповини – 1,5-2 см. Доношеність плода дуже 
близька до поняття “зрілість плода”.  

Зрілість плода – ступінь ознак фізичного розвитку плода на момент пологів, тобто 
сукупність тих ознак, що забезпечують дитині самостійне існування (життя) поза організмом 
матері. Зрілість плода в судово-медичній практиці визначається рядом ознак (для одноплідної 
вагітності): перебування в утробі матері не менше 8 сидеричних місяців (32 тижні); довжина тіла 
не менше 40 см; маса не менше 1500-1600 г; окружність голови 28 см; маса плаценти не менше 
400 г; достатній шар підшкірного жиру; наявність пушкового волосся лише в зоні плечового 
поясу; волосся на голові завдовжки не менше 2-3 см; статеві органи сформовані – у хлопчиків 
яєчка містяться у мошонці, у дівчаток великі соромітні губи закривають малі. Під час розтину 
трупа характерною ознакою зрілості є наявність ядер скостеніння в п’ятковій кістці діаметром 0,8-
1,05 см, у таранній – 0,65-0,9 см, у нижньому епіфізі стегна – 0,5-0,7 см – ядра Беклера (на розрізі 
помітна бурувато-червона ділянку на блакитному фоні хряща). Ядра скостеніння добре помітні під 
час рентгенологічного дослідження скелетованих або муміфікованих трупів немовлят. Важливими 
показниками є також розміри голови, грудної клітки, кінцівок, стан ясен, нігтів тощо. 

Життєздатність – здатність плода розпочати та самостійно продовжувати життя поза 
організмом матері в звичних умовах. Для життєздатності необхідна відповідна зрілість плода. 
Зрілий плід може бути нежиттєздатним, якщо є пороки розвитку (відсутність головного мозку, 
нирок, двокамерне серце, зарощення прямої кишки, шлунка, стравоходу, жовчних шляхів, 
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наявність мозкової грижі, розщеплення спинномозкового каналу тощо) або є захворювання 
несумісні з життям. Нежиттєздатним новонароджений може бути й внаслідок тяжкої пологової 
травми. Орієнтовні дані про доношеність, зрілість та життєздатність новонародженого наведені в 
таблиці 56. 

Тривалість внутрішньоутробного життя плода – у судово-медичній практиці визначається 
за такими критеріями: якщо довжина плода більше 25 см, цифровий показник ділиться на 5, а 
якщо довжина плода менше 25 см, із цієї величини добувають корінь квадратний. Це зворотна 
формула Гаазе. Одержаний результат є показником тривалості внутрішньоутробного життя плода 
в сидеричних місяцях. Про неї свідчать також ознаки зрілості та доношеності плода. Наявність не 
відділеної плаценти є однією з ознак новонародженості.  

Тривалість позаутробного життя немовляти в судово-медичній практиці визначається за 
рядом ознак, що характеризують новонародженість та живонародженість немовляти: 
демаркаційна лінія в зоні пупкового кільця з'являється через 6-12 год. життя та повністю 
формується до кінця першої доби. Пупковий залишок підсихає з 2-3-го дня та відпадає на 5-7-у 
добу. Виявлення повітря лише в шлунку під час експертизи трупа немовляти свідчить, що 
тривалість позаутробного життя дорівнює хвилинам, у тонкому та товстому кишечнику – 
дорівнює годинам. Меконій виділяється з товстої кишки повністю на кінець 2-ї, а в недоношених 
дітей – на кінець 3-ї доби. Родова пухлина зникає до кінця 3-ї доби, кефалгематома – на 2-му 
місяці життя. Під час гістологічного дослідження родової пухлини, у якій через годину помітне 
розширення лімфатичних судин, а через 6-8 год. у ділянках крововиливів помітні поліморфно-
ядерні лейкоцити, які розпадаються. Виявлення сечокислого інфаркту нирок є свідченням 
тривалості позаутробного життя від 2-х до 20-ти діб. 

Демаркаційне кільце – реактивне запалення тканини в місці прикріплення пуповини у 
вигляді валика яскраво-червоного кольору із чіткою межею. У зв'язку із запаленням діаметр 
пупкового кільця збільшується, зморшки зникають, шкіра стає гладенькою, блищить. 
Демаркаційне кільце слід відрізняти від вузької світло-коричневої із синювато-рожевим відтінком 
смужки, що є межею між пупком та пуповиною. Демаркаційне кільце з'являється переважно через 
6-12 год. позаутробного життя дитини та є ознакою живонародженості немовляти, а відсутність 
його свідчить про новонародженість.  

Пуповина (син. пупковий канатик) – провізорний шнуроподібний орган, що з'єднує плід із 
плацентою; через пуповину відбувається плодоплацентарний кровообіг. У доношеного плода вона 
має довжину 50-60 см та товщину – 1,5-2 см. Наявність вологої пуповини без ознак 
демаркаційного кільця навколо неї або з початковими ознаками його утворення – безсумнівний 
доказ новонародженості. Про це свідчить і неушкоджене сполучення пуповини із плацентою. 

Плацента (син. дитяче місце) – провізорний орган, що утворюється під час вагітності та 
забезпечує зв'язок плода з організмом матері; маса плаценти в разі доношеної вагітності – 500-600 
г; діаметр – від 17 до 20 см, товщина – 2-4 см; відношення маси плаценти до маси плода 
(плацентарно-плодовий коефіцієнт) 1/5 – 1/7. Ряд патологічних процесів у плаценті є причиною 
внутрішньоутробної смерті плода, передчасних пологів тощо. Наявність плаценти біля трупа 
немовляти є ознакою новонародженості. 

Меконій – першорідний кал; випорожнення новонародженого в перші 3 доби, що утворилися 
в кишечнику плода. Меконій має вигляд гомогенної зеленої маси без запаху, із дрібними 
кулькоподібними жовтуватими включеннями; складається із секретів різних відділів шлунково-
кишкового тракту, залишків епітелію кишок, навколоплідних вод, що були проковтнуті плодом, 
слизу. Меконій стерильний, але протягом першої доби позаутробного життя в ньому з'являються 
мікроорганізми. 

Пологова пухлина – ушкодження м'яких тканин передлежачої частини плода (на голові або 
сідницях та мошонці), характеризується набряком та (часто) гематомою. Утворюється внаслідок 
просочування м'яких тканин серозною рідиною з домішками крові. На розрізі пологова пухлина 
має драглисту консистенцію та червонувато-жовтий колір. Зникає, як правило, протягом 2-3 днів. 
Аноді буває крововилив під окістя черепа – кефалгематома, яка зникає через 2-4 тижні. У зв'язку з 
тим що пологова пухлина зберігається 2-3 доби, вона не може бути абсолютним доказом 
новонародженості. 
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Сироподібне мастило (син. першорідне мастило) – жирна сірувато-біла маса, що покриває 
шкіру новонародженого, іноді є лише в складках шкіри, під пахвою та в паху. Якщо дитину 
обмивають, то воно відсутнє. Зберігається першорідне мастило до 2-3-х діб після пологів і тому не 
може бути абсолютним доказом новонародженості в судово-медичному розумінні, тобто ознакою 
тривалості позаутробного життя до однієї доби. 

Причиною нежиттєздатності народженої дитини бувають також пологова травма та пороки 
розвитку. 

Пологова травма – ушкодження тканин та органів плода під час пологів, що зумовлені 
патологією антенатального або інтранатального періоду. Серед причин пренатальної смертності 
на пологову травму припадає приблизно 11%. У патогенезі її провідними є два чинники: 
механічна дія під час проходження плода через пологові шляхи, акушерські маніпуляції та 
порушення кровообігу місцевого й загального характеру, що зумовлене внутрішньоутробною 
гіпоксією. 

Пологова травма внутрішніх органів (крововиливи та розриви): найчастіше печінки, нирок, 
надниркової залози; часто призводить до смерті. 

Пологова травма кісток: перелом ключиці, кісток кінцівок, ребер. 
Пологова травма м'яких тканин: пологова пухлина, ушкодження шкіри, підшкірної 

клітковини та м'язів. 
Пологова травма нервової системи (крововиливи): з неврологічним порушенням та психічним 

розладом у віддаленому періоді (гідроцефалія, судоми, дитячі паралічі, затримка вікового 
психомоторного розвитку, ізольоване ураження черепно-мозкових нервів, малі мозкові та 
мозочкові порушення). 

Пологова травма периферійної нервової системи: акушерські парези рук, парез діафрагми, 
мімічної мускулатури. 

Пологова травма хребта та спинного мозку: крововиливи тощо. 
Черепно-мозкова пологова травма: субдуральні, первинні субарахноїдальні, 

внутрішньомозкові крововиливи тощо. 
Кієматопатії – захворювання, що виникають у зародка в антенатальному періоді: бластопатії, 

ембріопатії, фетопатії. Причиною кієматопатій бувають ендогенні та екзогенні чинники 
(біологічні, фізичні, хімічні). Наявність кієматопатій слід враховувати в разі визначення причин 
переривання вагітності та мертвонародженості. 

Пороки розвитку (син. вади розвитку) – стійкі морфологічні зміни органа або організму, що 
виникли внаслідок порушення розвитку зародка, плода, або іноді після народження дитини як 
наслідок подальшого формування органів. Вони часто є причиною внутрішньоутробної смерті 
плода або нежиттєздатності новонародженої дитини тощо. 

 
8. Огляд трупа на місці події 

 
Огляд трупа — це слідча дія, що провадиться слідчим або особою, яка провадить дізнання, 

на місці знаходження трупа з метою виявлення ознак, що дозволяють встановити особу 
потерпілого, місце, час, обставини і причини смерті, а також для знайдення ознак, які вказують на 
можливого злочинця. Огляд трупа провадиться в присутності двох понятих і за участю судово-
медичного експерта (або іншого лікаря).  

При огляді трупа встановлюють фактичні дані, доступні безпосередньому спостереженню, 
фіксуються положення і поза трупа, стать, приблизний вік, особливості одягу і взуття, предмети, 
сліди, документи, що є на трупі і біля нього, а також тілесні ушкодження та трупні зміни. 

Огляд трупа складається з двох етапів — загального і детального. При загальному огляді 
досліджуються: 

1)  поза трупа і його положення на місці події; 
2)  зовнішній стан одягу на трупі; 
3) знаряддя заподіяння смерті, що знаходяться на трупі. При детальному огляді 

досліджуються: 
1) ложе трупа (ділянка підлоги або ґрунту під трупом); 
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2)  одяг трупа; 
3) тіло трупа та ушкодження на ньому. При огляді оголеного трупа фіксуються: 
1)  угодованість, колір шкіри, статура, вік і стать; 
2) трупні явища (охолодження, висихання тіла, трупні плями, ознаки гниття); 
3)  вид голови та обличчя; 
4)  вид живота; 
5) індивідуальні особливості, які спостерігаються на тілі; 
6)  ушкодження на трупі.  
Відповідно до коментарів до КПК України  В. Я. Тація, В. П. Пшонки, А. В. Портнова та О. 

М. Бандурки, закон містить імперативну вимогу про те, що обов'язковим учасником огляду трупа 
є судово-медичний експерт. Якщо неможливе прибуття судово-медичного експерта для огляду 
трупа, то запрошується найближчий лікар (найчастіше це хірург або патологоанатом). Окрім 
лікаря для огляду трупа можуть бути залучені й інші спеціалісти. 

Слідчий, прокурор зобов'язаний запросити не менше двох понятих для проведення огляду 
трупа. Винятками є випадки застосування безперервного відеозапису ходу проведення цієї слідчої 
дії (ч. 7 ст. 223 КПК). Оскільки при проведенні слідчої дії безперервно ведеться відеозапис, участь 
понятих непотрібна. 

Огляд трупа може бути самостійною і окремою слідчою дією (якщо проводиться не на місці 
події, а в лікарні, морзі тощо) чи складовою частиною огляду місця події (якщо здійснюється 
одночасно з оглядом місця події, житла чи іншого володіння особи). Якщо труп знаходиться в 
житлі чи іншому володінні особи, його огляд проводиться з додержанням правил КПК про огляд 
житла чи іншого володіння особи (див. ч. 2 ст. 237 КПК). 

Огляд трупа не передбачає його розтину, тому при проведенні цієї слідчої дії мова йде тільки 
про зовнішній огляд. 

Огляд трупа відбувається в два етапи. Першим є загальний огляд, потім здійснюється 
детальний огляд. Під час загального огляду досліджуються: поза трупа і його положення на місці 
події; зовнішній вигляд; знаряддя спричинення смерті у випадках, коли вони знаходяться 
безпосередньо на трупі, механічно сполучені з ним (наприклад, затягнена на шиї петля, ніж, що 
стирчить із грудей трупа). При детальному огляді обстеженню підлягають: одяг; тіло трупа (стать, 
вік, зріст, колір волосся, очей померлого); характер, ступінь і локалізація трупних явищ і 
ушкоджень (їх походження визначається лише при судово-медичному дослідженні трупа), стан 
зубного апарата, наявність виділень; предмети, знайдені в кишенях та інших частинах одягу трупа. 

Участь при огляді трупа судово-медичного експерта або лікаря не може замінити судово-
медичної експертизи встановлення причин смерті (ч. 2 ст. 242 КПК) і не виключає можливої 
участі судово-медичного експерта або лікаря, що брав участь у зовнішньому огляді трупа, у 
проведенні розтину трупа і встановленні причин смерті, здійснюваних у медичній установі (ч. 1 ст. 
79 КПК). 

Забрати труп для поховання можна тільки після проведення судово-медичної експертизи та 
встановлення причини смерті з письмового дозволу прокурора. 

Огляд трупа на місці його виявлення (на місці події) – обов'язкова слідча дія, що є 
частиною огляду місця події в цілому. Такий огляд виконує слідчий за участю лікаря-експерта із 
судової медицини, а за його відсутності – лікаря іншої спеціальності. Взаємовідносини лікаря зі 
слідчим визначаються КПК та "Правилами роботи лікаря-спеціаліста галузі судової медицини під 
час зовнішнього огляду трупа на місці його виявлення (на місці події)". Відповідно до "Правил" 
органи правопорядку забезпечують приїзд лікаря-експерта на місце події та повернення його, 
створення необхідних умов для роботи, відповідають за перевезення трупа до моргу, а речових 
доказів – до лабораторії.  

Під час огляду трупа лікар-експерт галузі судової медицини встановлює факт смерті та 
виявляє ознаки, які дозволяють визначити час її настання; допомагає слідчому правильно та 
послідовно виконати огляд трупа; допомагає слідчому у виявленні та вилученні слідів, схожих на 
кров, сперму та інші виділення людини, волосся, а також різних речовин, предметів, засобів та 
інших об'єктів, що мають відношення до смерті людини; допомагає описати результати огляду 
трупа та речових доказів біологічного походження в протоколі огляду місця події, який складає 
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слідчий; висловлює припущення (в усній формі) щодо характеру, механізму та давності утворення 
виявлених ушкоджень, знаряддя травми, а також з інших питань медичного характеру, які 
виникають у слідчого в процесі огляду трупа; за потреби, консультує слідчого щодо складання 
постанови про призначення судово-медичної експертизи трупа та експертизи вилучених речових 
доказів, зокрема допомагає сформулювати питання, що підлягають вирішенню в процесі 
експертизи. 

Лікар-експерт під час огляду трупа зобов'язаний звертати увагу слідчого на всі обставини, що, 
на його думку, мають значення для даного випадку, а також давати пояснення щодо дій, які він 
виконує.  

Рекомендується виконувати огляду трупа в такій послідовності: місцезнаходження трупа, 
положення та поза трупа; предмети на трупі та безпосередньо біля нього; одяг та взуття трупа; 
загальні відомості про труп; наявність та прояв трупних змін; ознаки переживання тканин; 
особливості частин тіла трупа та їх ушкодження; ложе трупа.  

Положення трупа буває: труп лежить, сидить, стоїть, висить (повне висіння; неповне висіння 
– у положенні стоячи, сидячи, на колінах, лежачи) тощо. 

Поза – умисно чи мимовільно надане тілу положення. Поза трупа – взаємне розміщення  
частин тіла трупа одна відносно іншої. Під час опису пози трупа слід зазначити положення голови 
відносно середньої лінії тіла (нахилена вліво, вправо), сагітальної (повернена вправо, уліво) та 
фронтальної (нахилена вниз, відхилена назад) площин. Далі вказують на положення голови 
(торкається підборіддям грудей, лівою щокою торкається зони лівого плечового суглоба тощо). 
Опис верхніх та нижніх кінцівок виконують із зазначенням положення їх у цілому або окремих 
їхніх сегментів відносно сагітальної та фронтальної площин (відведена вправо, уліво, назад, під 
яким кутом), зігнуті та розігнуті, де і яких частин тіла торкаються. Трапляються випадки, коли 
труп має специфічну позу: "позу боксера", позу "калачиком", позу людини, що спить, тощо. Під 
час опису пальців верхніх кінцівок слід указати їх позицію (зігнуті, зігнуті в кулак, розігнуті). 
Опис пози трупа повинен бути таким, щоб за необхідності позу можна було реконструювати. 

Трапляються випадки, коли труп є "неповним". "Неповний труп" – труп, що не має певних 
відокремлених частин тіла. Це свідчить, як правило, про зміну його початкової пози або 
місцезнаходження. Це буває тоді, коли частини трупа розтягають тварини або тоді, коли 
злочинець не встиг закінчити розчленування трупа та винести його з місця злочину повністю. 
Експерт описує всі виявлені на місці події частини трупа. 

Під одягом розуміють сукупність предметів (в т.ч. взуття), що людина носить для захисту 
тіла від негативних впливів зовнішнього середовища, він виконує також естетичні функції, 
віддзеркалює статеві, вікові та національні особливості.  

Одяг може бути речовим доказом за наявності на ньому ушкоджень, нашарувань або 
забруднень, що виникли в зв'язку із травмою. Пошкодження на одягові бувають основним 
джерелом інформації щодо характеру травми в разі, коли зроблено хірургічну обробку рани, а 
також у разі дослідження скелетованих, гнилих та розчленованих трупів та в інших випадках. 
Велике значення має дослідження одягу для вирішення питання щодо форми та розмірів колючої 
та колючо-різальної зброї, а взуття – для вирішення питання про напрямок удару за слідами 
ковзання. Одяг є важливою ознакою для ідентифікації особи. 

Важливим етапом огляду місця події за участю лікаря є виявлення об'єктів біологічного 
походження: слідів крові, виділень організму (сперма, слина, сеча, піт, кал тощо), інших речових 
доказів (медичних документів, ліків, залишків їжі тощо). Опис слідів біологічного походження 
буде наведено в розділу про судово-медичну експертизу речових доказів. 

Ознаками переміщення трупа (зміни первинної пози та місцезнаходження трупа) можуть 
бути: виявлення слідів волочіння тіла; невідповідність ранніх трупних змін, зокрема, трупних 
плям, позі трупа; невідповідність ложа трупа ушкодженням, які є на ньому, та трупним явищам; 
ознаки інсценування самогубства або нещасного випадку; розчленування трупа. Усі ці ознаки 
заносяться до протоколу огляду місця події. 

Ложе трупа – поверхня, на якій знайдено труп.  
У межах ложе трупа виділяють три зони:  
1) власне ложе (поверхня, що безпосередньо контактує із трупом);  
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2) зона проектування (обмежена проекцією силуету трупа);  
3) зона трупних виділень (ділянка поверхні, по якій розтікаються продукти розкладу трупа). 
Під час опису ложе трупа зазначають характер поверхні (підлога дерев'яна чи інша, сніг, ґрунт 

тощо), наявність відбитка тіла трупа, забруднення та певних предметів. Якщо труп знайдено на 
відкритій місцевості влітку, то під ним трава може бути пожовклою через зникнення в ній 
хлорофілу – це свідчить про те, що труп лежить не менше 6-8-ми днів, а через 11-20 діб трава гине. 
У разі виявлення трупа взимку під ним може не бути снігу, що дозволяє орієнтовно визначити час 
події. У ложе трупа можуть бути (як і на самому трупі) личинки мух (на 7-й день від початку їх 
розвитку). Личинки, лялечки та комахи під трупом у ґрунті можуть бути на глибині до 15-20 см; їх 
слід зібрати для ентомологічного дослідження. 

У разі перебування трупа у воді, що може бути зумовлене втопленням, смертю у воді 
внаслідок захворювань чи травми, викиданням трупа у воду тощо, лікар-експерт повинен описати 
виявлені ним ознаки перебування трупа у воді: мокрий одяг, мокре волосся, "гусяча" шкіра, 
зморщування сосків, навколососкових кружал і мошонки, червоний колір трупних плям, 
мацерація шкіри тощо. 
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Тема 6. СМЕ потерпілих, обвинувачуваних та інших осіб. 
 

План лекції: 
 

1. Загальні засади судово-медичної експертизи живих осіб 
2. Визначення ступеня тяжкості тілесного ушкодження 
3. Визначення ступеня втрати загальної працездатності 
4. Судово-медична експертиза у випадках мордування, побоїв та мучення  
5. Судово-медична експертиза алкогольного та наркотичного сп’яніння 
6. Судово-медична експертиза слідів колишнього поранення 
7. Судово-медична експертиза самоушкодження 
8. Судово-медична експертиза стану здоров’я та удаваних хвороб  
9. Судово-медична експертиза штучних хвороб 
10. Судово-медична експертиза ушкоджень, що заподіяні під час скоєння сексуальних 

злочинів 
11. Судово-медична експертиза колишніх родів та колишньої вагітності 
12. Визначення статі особи 
13. Визначення віку особи 
14. Визначення статевої зрілості, здатності до статевих зносин та плідної спроможності 
15. Спірне материнство та батьківство 

 
1. Загальні засади судово-медичної експертизи живих осіб 

 
Судово-медична експертиза живих осіб – вид судово-медичної експертизи, що шляхом 

опосвідчення людей вирішує такі питання: 
1. Експертиза тілесних ушкоджень із метою: 1) визначення наявності, характеру та ступеня 

тяжкості тілесних ушкоджень; 2) визначення ступеня втрати загальної та професійної 
працездатності. 

2. Експертиза для визначення стану здоров'я, симуляції, дисимуляції, агравації, штучних 
хвороб та самоушкодження.  

3. Експертиза у випадку спірних статевих станів: 1) визначення статі; 2) визначення статевої 
зрілості; 3) визначення дівочої незайманості; 4) визначення продуктивної спроможності; 5) 
визначення вагітності, колишніх пологів та аборту; 6) визначення факту зараження венеричними 
хворобами. 

4. Експертиза у випадках статевих злочинів: 1) визначення факту статевих зносин та 
пов'язаних із ним ушкоджень (у разі зґвалтування); 2) визначення ознак розтлінних дій; 3) 
визначення ознак мужолозтва. 

5. Інші види експертизи: 1) визначення віку; 2) визначення алкогольного сп'яніння; 3) 
виключення батьківства та материнства (у випадку спірного батьківства, спірного материнства та 
за справами про підміну дітей); 4) визначення тотожності особи. 

Судово-медична експертиза живих осіб виконується за постановою органів дізнання або за 
ухвалою суду. За справами приватного обвинувачення експертиза може виконуватися за 
направленням органів дізнання (як правило, міліції) або суду. Порядок виконання судово-медичної 
експертизи живих осіб регламентується відповідними "Правилами" та КПК. 

Основними видами експертизи живих осіб є: 
Експертиза у випадку заподіяння тілесних ушкоджень із метою: 
• виявлення наявності, характеру ушкоджень та визначення тяжкості заподіяної шкоди 

здоров’ю; 
• визначення ступеня втрати загальної та професійної працездатності. 
1. Експертиза з визначення стану здоров’я, симуляції, дисимуляції, агравації, штучних хвороб 

та самоушкодження. 
2. Експертиза у випадку спірних статевих станів: 
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• визначення статі; 
• визначення незайманості; 
• визначення плідної спроможності; 
• визначення вагітності, колишньої вагітності чи аборту; 
• визначення зараження венеричними хворобами. 
3. Експертиза у випадку статевих злочинів: 
• визначення ознак статевого акту, що мав місце, та пов’язаних із ним ушкоджень (у випадку 

ґвалтування); 
• визначення ознак розпусних дій. 
4. Інші види експертизи: 
• визначення віку; 
• визначення алкогольного сп’яніння; 
• визначення батьківства та материнства (за справами про спірне батьківство та материнство 

чи про підміну дітей); 
• визначення тотожності особи. 
Освідування – обстеження потерпілих, підозрюваних, обвинувачених або свідків для 

встановлення різних фізіологічних станів та патологічних змін із метою одержання судово-
медичний експертних доказів; одним із видів судово-медичної експертизи, що передбачені КПК.  

В коментованому КПК України авторів В. Я. Тація, В. П. Пшонки, А. В. Портнова та О. М. 
Бандурки висловлюється думка, що, освідування - це слідча дія, що полягає в огляді 
підозрюваного, свідка чи потерпілого для виявлення на їхньому тілі слідів кримінального 
правопорушення або особливих прикмет, якщо для цього не потрібно проводити судово-медичну 
експертизу. 

Метою освідування є виявлення на тілі підозрюваного, свідка чи потерпілого слідів 
кримінального правопорушення або особливих прикмет. 

Освідування як слідчу дію необхідно відрізняти від освідування судово-медичного. Для 
провадження слідчого освідування не вимагається спеціальних медичних пізнань. При 
провадженні ж судово-медичного освідування необхідні спеціальні знання в галузі медицини, 
оскільки вирішенню підлягають спеціальні питання: про причини і давність спричинення тілесних 
ушкоджень, ступінь їх тяжкості, ступінь сп'яніння, з'ясування природи анатомічних або 
фізіологічних аномалій та ін. Такий судово-медичний огляд обвинуваченого, підозрюваного, 
потерпілого або свідка слідчий доручає керівнику медичної установи, судово-медичному експерту 
або лікарю. За його результатами складається акт або видається довідка. У свою чергу, судово- 
медичне освідування не слід ототожнювати із судово-медичною експертизою, яка призначається і 
проводиться у порядку ст. 242 КПК, результати якої оформляються висновком експерта. 

Фактичною підставою для прийняття рішення про освідування є наявність зафіксованих у 
матеріалах кримінального провадження даних про те, що на тілі певної особи є особливі прикмети 
чи сліди злочину, виявлення чи засвідчення наявності яких має значення для кримінального 
провадження, передусім для встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення. 

Ці фактичні дані можуть бути одержані від учасників провадження (свідків, потерпілих та 
ін.), міститися в протоколах слідчих дій (обшуку, огляду тощо), матеріалах оперативно-
розшукової діяльності, повідомлені медичними установами тощо.  

За необхідності проведення освідування особи слідчий звертається до прокурора, який 
виносить про це постанову. Отже, юридичною підставою проведення освідуван- ня є тільки 
постанова про це прокурора. 

Постанова прокурора складається із трьох частин. У вступній частині зазначаються відомості 
про місце і час прийняття постанови; прізвище, ім'я, по батькові, посаду прокурора, який прийняв 
постанову, найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер. 

У мотивувальній частині повинні міститися відомості про: обставини кримінального 
провадження та мотиви прийняття рішення про проведення освідування, їх обґрунтування; мету 
слідчої дії; особу, яка має бути піддана освідуванню та посилання на положення КПК, які є 
юридичною підставою для проведення освідування. 
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Особа, яка провадить освідування, за необхідності вправі залучити до участі у слідчій дії 
судово-медичного експерта або лікаря. 

Закон передбачає цілий ряд гарантій, які спрямовані на захист честі і гідності осіб, що 
піддаються освідуванню. Зокрема, слідчому чи прокурору забороняється бути присутніми при 
освідуванні особи іншої статі, якщо це пов'язано з необхідністю оголення останньої. У такому разі 
за дорученням слідчого освідування може проводитися судово-медичним експертом або лікарем 
(які можуть бути будь-якої статі), а його результати заносяться до протоколу зі слів лікаря чи 
експерта. Або слідчий має право звернутися до прокурора або керівника органу досудового 
розслідування з клопотанням про доручення провадження освідування слідчому тієї ж статі, що і 
освіду- ваний. 

Для участі в освідуванні слідчий чи прокурор зобов'язані запросити не менше двох понятих. 
Закон допускає проведення освідування без участі понятих у випадку застосування безперервного 
відеозапису ходу проведення цієї слідчої дії. Але й у випадку, якщо здійснюється відеозапис ходу 
освідування, поняті також можуть бути запрошені, якщо слідчий, прокурор вважатиме це за 
доцільне (ч. 7 ст. 223 КПК). 

Якщо клопотання про проведення освідування заявляла сторона захисту чи потерпілий, особа, 
яка ініціювала проведення цієї слідчої дії, має право взяти в ній участь, крім випадків, коли через 
специфіку слідчої (розшукової) дії це неможливо або така особа письмово відмовилася від участі в 
ній (ч. 6 ст. 223 КПК). 

Перед початком освідування особі, яка підлягає освідуванню, пред'являється постанова 
прокурора. Після цього особі пропонується добровільно пройти освідуван- ня, а в разі її відмови 
освідування проводиться примусово. 

Шляхом слідчого освідування може бути з'ясовано, чи є на тілі даної особи: а) особливі 
прикмети, які саме і їх локалізація (шрами, татуювання, дефекти статури, родимі плями, рубці, 
бородавки, відсутність певних частин тіла, сліди колишніх хвороб); б) які-небудь пошкодження, 
сліди злочину та їх локалізація (подряпини, синці, укуси, інші тілесні пошкодження); в) частинки 
тих або інших речовин (крові, хімічних речовин, слини тощо); г) ознаки професійної 
приналежності. 

При освідуванні не допускаються дії, які принижують гідність освідуваної особи або є 
небезпечними для її здоров'я. 

Освідування може супроводжуватися фіксуванням наявності чи відсутності на тілі особи, яка 
підлягає освідуванню, слідів кримінального правопорушення або особливих прикмет шляхом 
фотографування, відеозапису чи інших технічних засобів. Зображення, демонстрація яких може 
розглядатись як образлива для освідуваної особи, зберігаються в опечатаному вигляді і можуть 
надаватися лише суду під час судового розгляду. 

Про проведення освідування складається протокол, у якому повинні фіксуватися факти, що 
мають доказове значення. У протоколі не дається пояснень, інтерпретації знайдених фактів, явищ, 
не висловлюються думки слідчого про механізм утворення тих або інших слідів, їх походження. У 
протоколі лише фіксуються знайдені на тілі сліди кримінального правопорушення або особливі 
прикмети. 

У вступній частині протоколу повинно бути вказано: час і місце його складання, час початку і 
закінчення слідчої дії, дані про особу, що провадить слідчу дію (посада, звання, прізвище, ім'я, по 
батькові), і осіб, що беруть у ній участь (прізвище, ім'я, по батькові, а в необхідних випадках і їх 
адреси); посада, звання, прізвище, ім'я, по батькові судово-медичного експерта чи лікаря, що брав 
участь у провадженні освідування. Повинно бути зазначено, що понятим та іншим учасникам 
слідчої дії роз'яснені їх права і обов'язки. 

У описовій частині протоколу зазначаються умови провадження слідчої дії; всі дії слідчого в 
тій послідовності, як вони проводилися, а також фіксується все виявлене під час провадження 
слідчої дії. У ньому також зазначаються, чи мало місце оголення тіла оглянутого, чи заперечував 
він проти цього чи ні, а також вказуються результати освідування, що, в якому вигляді і в якому 
місці тіла виявлено. 

Оскільки в процесі освідування можуть бути виявлені сліди, що швидко змінюються, то їх 
необхідно описати в протоколі максимально детально й точно. Якщо фіксуються сліди тілесних 
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ушкоджень, доцільно описати їх локалізацію, розміри, конфігурацію, колір, характер країв. При 
фіксації особливих прикмет опис їх доцільно здійснювати за правилами словесного портрета. 
Малюнок і колір татуювання також підлягає докладному опису. Указується місцерозташування 
татуювання, повністю відтворюється його текст (якщо він є). 

Також у протоколі слід відобразити, чи застосовувалися технічні засоби фіксування 
освідування, які саме і в чому полягало їх використовування. 

Додатки до протоколу - фотознімки, кінострічки, діапозитиви, фототаблиці та інші матеріали, 
які пояснюють зміст протоколу, повинні бути належним чином виготовлені, упаковані, а також 
засвідчені підписами слідчого, прокурора, експерта, лікаря, інших осіб, які брали участь у їх 
виготовленні. 

Протокол підписують особи, що брали участь у провадженні слідчої дії, поняті і слідчий 
та/або прокурор. 

Якщо освідування проводилося примусово, копія протоколу освідування надається особі, 
щодо якої проводилося освідування. 

Обов'язковим є освідування для визначення: характеру тілесних ушкоджень; психічного стану 
обвинувачуваного або підозрюваного, якщо виникає сумнів щодо їх осудності, а також здатності 
усвідомлювати свої дії, або керувати ними; психічного та фізичного стану свідків або потерпілих, 
якщо виникає сумнів щодо їх спроможності правильно сприймати обставини, що мають значення 
для слідства й суду, та давати про них правильні свідчення; віку обвинувачуваного, підозрюваного 
або потерпілого, якщо це має значення для слідства та суду, а відповідні документи відсутні. 
Необхідність освідування виникає також у разі втрати працездатності, агравації, дезагравації, 
симуляції та дисимуляції, штучних хворобах та ушкодженнях, рубцях внаслідок ушкоджень або 
захворювань, у разі необхідності визначення статевого стану, батьківства та материнства спірного, 
для експертизи статевих злочинів, ідентифікації особи, визначення стану алкогольного сп'яніння 
тощо. Освідування виконується за постановою особи, яка веде дізнання, – слідчого, прокурора, 
судді або за ухвалою суду. В особливо складних випадках воно виконується за участю кількох 
відповідних фахівців. У разі необхідності лікарі надають експертові консультативну допомогу. 
Освідування виконується за відповідними правилами та інструкціями, що затверджені 
Міністерством охорони здоров'я України та відповідними юридичними органами.  

Методика виконання експертизи живих осіб (освідування) передбачає: 
• ознайомлення з постановою про призначення експертизи; 
• визначення тотожності особи, що направлена на опосвідчення, за посвідченням; 
• ознайомлення з обставинами події; 
• опит опосвідчуваної особи; 
• дослідження медичних документів; 
• огляд опосвідчуваної особи; 
• огляд одягу, якщо він був на потерпілому в час заподіяння ушкоджень чи інших дій; 
• додаткові дослідження; 
• підготовка висновків експерта; 
• оформлення акту судово-медичної експертизи. 
 

2. Визначення ступеня тяжкості тілесного ушкодження 
 

Судово-медична експертиза з метою визначення ступеня тяжкості тілесного ушкодження 
виконується експертом шляхом медичного обстеження потерпілого (опосвідчення). Виконання 
цієї експертизи лише за медичними документами (історія хвороби, амбулаторна карта тощо) 
можливе як виняток у разі наявності оригіналів цих документів із повними відомостями про 
клінічний перебіг патологічного процесу. Експерт пересвідчується за паспортом чи іншим 
документом, що на опосвідчення з'явилась саме та особа про яку йде мова в направленні. 

Тілесні ушкодження – порушення анатомічної цілісності та фізіологічної функції органів та 
тканин, що виникає внаслідок дії чинників зовнішнього середовища, у т.ч. внаслідок травми. 
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Тяжкість тілесних ушкоджень – міра завданої шкоди здоров’ю людини; визначається 
судово-медичним експертом у відповідності до чинних "Правил судово-медичного визначення 
ступеня тяжкості тілесних ушкоджень” та залежить від виду тілесних ушкоджень – ступеня 
порушення анатомічної цілісності або фізіологічної функції органів та тканин, що виникли 
внаслідок травми. 

Згідно із КК України тілесні ушкодження бувають: тяжкі; середньої тяжкості; легкі з 
короткочасним розладом здоров'я або короткочасною втратою працездатності; легкі без 
короткочасного розладу здоров'я та без втрати працездатності.  

Ступінь тяжкості тілесних ушкоджень – порівняльна величина, що характеризує розмір 
шкоди, яка завдана здоров’ю внаслідок тілесного ушкодження. Для визначення ступеня тяжкості 
за характером тілесного ушкодження постановою слідчого, прокурора, дізнавача або суду 
призначається судово-медична експертиза. Визначення ступеня тяжкості тілесних ушкоджень 
виконується відповідно до кримінального та кримінально-процесуального законодавства судово-
медичним експертом за "Правилами судово-медичного визначення ступеня тяжкості тілесних 
ушкоджень". 

Ознаки тяжких тілесних ушкоджень: 
• небезпека для життя; 
• втрата певного органа або втрата органом його функції; 
• розвиток психічного захворювання; 
• розлад здоров’я зі стійкою втратою працездатності не менше ніж на 30%; 
• переривання вагітності; 
• незгладне спотворення обличчя. 
Ознаки ушкоджень середньої тяжкості: 
• відсутність небезпеки для життя; 
• відсутність наслідків, що визначають тілесне ушкодження як тяжке; 
• тривалий розлад здоров’я (більше 21-го дня); 
• стійка втрата працездатності від 10% до 30%. 
Ознаки легких тілесних ушкоджень: 
• короткочасний розлад здоров’я (до 21-го дня); 
• незначна стійка втрата працездатності (до 10%); 
• відсутність ознак, що зазначені вище, за наявності тілесних ушкоджень. 
 
Для визначення ступеня тяжкості тілесних ушкоджень досить наявності однієї із 

кваліфікувальних ознак. 
Під час експертизи тілесних ушкоджень у висновках експерт засвідчує: характер тілесних 

ушкоджень із медичної точки зору (садно, синець, рана, перелом тощо), зазначає локалізацію та 
характеристику їх; вид знаряддя або засобу, яким могли бути заподіяні ушкодження; механізм 
утворення ушкодження; давність заподіяння ушкодження; ступінь тяжкості тілесного ушкодження 
із зазначенням кваліфікувальної ознаки – небезпечність для життя, розлад здоров'я, стійка втрата 
працездатності тощо. За наявності в однієї особи кількох ушкоджень різних за походженням або за 
строком утворення кожне з них експерт характеризує окремо за наведеною схемою. 

Судово-медичний експерт повинен утриматися від визначення ступеня тяжкості тілесних 
ушкоджень у разі: невиразної клінічної картини або недостатнього клінічного, чи лабораторного 
обстеження; неясності щодо того, чим закінчиться ушкодження; відмови потерпілого від 
додаткового обстеження; відсутності оригіналів медичних документів. У разі необхідності 
експертом призначається дата повторного опосвідчення. Мотивований висновок про 
неможливість зробити висновок про ступінь тяжкості тілесного ушкодження не звільняє експерта 
від необхідності відповідати на інші поставлені перед ним питання, що передбачені "Правилами 
судово-медичного визначення ступеня тяжкості тілесних ушкоджень". 

Визначення ступеня тяжкості тілесних ушкоджень вимагає від експерта враховувати не лише 
наявність певних ушкоджень, що мають місце, а й скарги на розлад здоров'я, біль, розвиток певних 
ускладнень, порушення функції органів тощо.  
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Розлад здоров'я – порушення структури або функції окремих органів, чи систем, одна з ознак 
легкого та середнього ступеня тяжкості тілесних ушкоджень. Поняття “розлад здоров’я” не є 
аналогічним поняттю “тимчасова непрацездатності”. Розлад здоров'я може супроводжуватися, а 
може й не супроводжуватися втратою працездатності. Визначаючи ступінь тяжкості тілесних 
ушкоджень експерт визначає розлад здоров'я за тривалістю часу, необхідного для одужання 
потерпілого, наприклад, за часом зрощення кісток (табл. 1). У разі ускладненого перебігу 
зрощення кісток, строк наведений у таблиці збільшується в 2-2,5 рази. 

Біль – своєрідний психофізіологічний стан людини, що виникає внаслідок дії надпотужних та 
руйнівних подразників, які спричинюють органічні та функціональні порушення в організмі. 
Виникнення болю супроводжується рядом об'єктивних змін в організмі, які стосуються різних 
функціональних систем (дихання, кровообігу, забезпечення статики та кінетики організму тощо). 
Інтенсивність болю залежить від ряду чинників: типу вищої нервової діяльності людини, її 
психологічного настрою, емоційного фону, умов у яких перебуває людина. Можлива також 
уроджена відсутність болю – аналгія. 

Таблиця 14 
Середнє значення строків неускладненого зрощення кісток скелета  

(Хохлов В.В., Кузнецов Л.Е., 1998) 
 

Назва кістки та рівень перелому Строк 
зрощення 
(тижнів) 

ХРЕБЕТ 
Тіла шийних хребців 14-18 
Відростки шийних хребців 8-9 
Тіла грудних хребців 18-22 
Відростки грудних хребців 5-6 
Тіла поперекових хребців 18-22 
Відростки поперекових хребців 5-6 
Криж, куприк 8-11 
ТАЗ 
Крайові переломи 9-10 
Перелом таза без порушення безперервності тазового кільця 14-18 
Перелом таза з порушенням безперервності тазового кільця 20 
Перелом вертлюжної западини 14-20 
ГРУДНА КЛІТКА 
Груднина 3-4 
Ребра 3-3,5 
ВЕРХНЯ КІНЦІВКА 
Ключиця 6-8 
Лопатка 4,5-7 
Плечова кістка:  
головка 4-6 
шийка анатомічна 4-6 
шийка хірургічна 6-8 
діафіз (верхня та середні 1/3) 12 
діафіз (нижня 1/3) 10 
виростка зовнішнього та внутрішнього, головчастого підвищення 4-6 
надвиростковий 8-10 
черезвиростковий 6-8 
Ліктьова кістка:  
ліктьовий відросток 6 
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вінцевий відросток 4 
діафіз 6 
шилоподібний відросток 3 
Променева кістка:  
головка та шийка 4 
діафіз 8 
у типовому місці 3-4 
Обидві кістки передпліччя:  
діафіз 12 
Зап’ясток:  
човноподібної 8 
півмісяцевої 6-8 
тригранної 6 
горохоподібної 4 
інших кісток 6 
П’ясткові кістки 4 
Фаланги пальців:  
основа проксимальної фаланги 1-го пальця 5-6 
фаланги решти пальців 3-4 
НИЖНЯ КІНЦІВКА 
Стегнова кістка:  
шийка стегна 20-24 
вертлюжна ділянка 8-12 
діафіз 12-16 
Надколінок:  
поперечний 6 
уламковий 8-10 
крайовий 4-6 
Великогомілкова кістка:  
виростки зовнішній чи внутрішній 8-12 
діафіз 10-14 
внутрішня кісточка 4-6 
задній край 4-6 
Малогомілкова кістка 4-6 
Обидві кістки гомілки (діафізи) 14-16 
Двокісточковий перелом:  
двокісточковий перелом 6-10 
двокісточковий перелом із переломом заднього краю великогомілкової 
кістки 

10-12 

Кістки заплесни:  
таранна (надп’ясткова) 6-8 
п’яткова 8-10 
човноподібна 6-60 
кубоподібна 6-10 
клиноподібна 4 
Кістки плеснові 4-6 
Фаланги пальців 3 
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Під час патологічних процесів у внутрішніх органах біль виникає внаслідок порушення 
кровотоку; спазму гладкої мускулатури, розтягання стінок порожнистих органів; у разі запальних 
процесів у органах та тканинах. Патологічні процеси в паренхімі печінки, нирок, селезінки не 
викликають болю, у м'язах біль виникає внаслідок удару. У випадку пошкодження окістя та кісток 
біль має нестерпний характер. Об'єктивно оцінити біль у людини важко. 

Заподіяння болю можна виділяти як самостійний вид ушкодження лише тоді, коли немає 
анатомічних ознак травми. У таких випадках експерт констатує відсутність ушкоджень та 
визначає, чи могло те насильство, яке доведене шляхом слідства (під час слідчого експерименту), 
дійсно заподіяти біль та не залишити морфологічних слідів.  

Іррадіація – поширення больового відчуття за межі безпосередньо ураженої ділянки або 
органа; напр., біль у лівій руці під час стенокардії. 

Ускладнення травми чи захворювання – вторинний відносно наявної хвороби (травми) 
патологічний процес, що виникає в зв'язку з особливостями патогенезу первинного (основного) 
захворювання в даного хворого або як непередбачений наслідок лікувальних заходів, що 
проводилися. 

Значення ускладнення полягає в тому, що воно іноді є причиною смерті. Ускладнення 
поділяють на ранні та пізні. Між основним захворюванням та ускладненням завжди є причинний 
зв'язок (причинність). Вони виникають найчастіше через приєднання інфекції з розвитком 
флегмони, абсцесу, сепсису, остеомієліту тощо, а також процесів, пов'язаних із патологічною 
регенерацією кісток (несправжній суглоб) або неправильним співставленням уламків тощо. 
Незвичайний перебіг процесу через ускладнення зазначається у висновках експерта. 

Самооборона – захист себе власними силами та засобами. Внаслідок самооборони, на тілі 
того, хто захищається, можуть виникати ушкодження, напр., рани на долоні (внаслідок хватання за 
клинок ножа), рани на тилі кисті (внаслідок ударів тупими або рубальними предметами під час 
самозахисту), дугоподібні садна та круглі або овальні синці біля рота, на шиї (у разі закривання 
рота нападником), садна та синці на плечах, руках, внутрішній поверхні стегон у жінок, яких 
ґвалтували, тощо. 

Небезпечні для життя ушкодження (син. смертельне поранення) – ушкодження, що 
загрожують життю потерпілого в момент заподіяння або у випадку звичайного перебігу їх 
закінчуються смертю. Запобігання смерті шляхом надання медичної допомоги не береться до 
уваги в разі визначення рівня небезпеки для життя таких ушкоджень. До ушкоджень, небезпечних 
для життя, належать: проникні поранення черепа, у т.ч. без ушкодження мозку; вивихи шийних 
хребців; рани живота, які заходять у черевну порожнину тощо. Міра небезпеки визначається за 
відповідними "Правилами судово-медичного визначення ступеня тяжкості тілесних ушкоджень". 

Втрата органа та його функцій – належить до ушкоджень, які не становлять небезпеки для 
життя, але є тяжкими за наслідками.  

Під втратою органа слід розуміти: втрату язика (мови), тобто втрату здатності висловити свої 
думки членороздільними звуками, зрозумілими для оточуючих; втрату руки, ноги, тобто 
відділення їх від тулуба, або втрату функцій внаслідок паралічу тощо (відділення всієї кінцівки або 
ампутацію на рівні не нижче ліктьового та колінного суглобів); втрату плідної спроможності. Під 
функцією слід розуміти специфічну діяльність певного органа чи організму.  

Втрата зору – ушкодження, внаслідок якого людина стає сліпою, або не може розрізняти 
контури предметів із близької відстані – гострота зору 0,04 та менше. Мається на увазі невиліковна 
сліпота, а не тимчасова втрата зору. За цією ознакою втрата зору належить до тяжких тілесних 
ушкоджень не лише в разі втрати зору на обоє очей, а й на одне. Але тоді кваліфікувальною 
ознакою буде не втрати зору, а стійка втрата працездатності більше ніж на 1/3, бо втрати зору на 
одне око – це втрата працездатності на 35%. 

Мова – одна з вищих психічних функцій людини, друга сигнальна система; складний 
умовно-рефлекторний динамічний процес, що реалізується голосовим апаратом. Мова тісно 
пов’язана з мисленням та свідомістю людини. Поряд із власне мовою (т.зв. зовнішньою мовою) є 
внутрішня мова; окремий вид мови – читання. Травма, що веде до втрати мови кваліфікується, як 
тяжке тілесне ушкодження.  
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Втрата слуху – повна глухота або такий незворотний стан, коли потерпілий не чує мови на 
відстані 3-5 см від вушної раковини. Втрата слуху належить до тяжких тілесних ушкоджень за 
наслідком травми. Втрата слуху на одне вухо викликає стійку втрату працездатності менше ніж на 
1/3 та за цією ознакою належить до тілесних ушкоджень середнього ступеня тяжкості. 

Спотворення обличчя незгладне – ознака тяжкого тілесного ушкодження. Судово-
медичний експерт не кваліфікує ушкодження обличчя як спотворення, бо це поняття не є 
медичним. Експерт визначає лише характер та ступінь тяжкості тілесного ушкодження, виходячи 
зі звичайних ознак, та визначає, чи є ушкодження згладним. 

Під згладжуваністю ушкодження слід розуміти значне зменшення вияву патологічних змін 
(рубців, деформацій, порушення міміки тощо) із часом або під впливом не хірургічних засобів. 
Якщо для усунення необхідне оперативне втручання (косметична операція), то ушкодження 
обличчя вважається незгладним. 

 
3. Визначення ступеня втрати загальної працездатності 

 
Працездатність – соціально-правова категорія, що відображає здатність людини до праці та 

визначається рівнем її фізичного та духовного розвитку, а також станом здоров'я, професійними 
знаннями, умінням та досвідом. 

Розміри стійкої втрати працездатності, що виникла внаслідок ушкодження визначаються 
судово-медичною комісією після закінчення патологічного процесу, зумовленого ушкодженням, 
на основі об'єктивних даних за таблицями процентів втрати працездатності Головного управління 
державного страхування. У дітей втрата працездатності визначається аналогічно. В інвалідів 
стійка втрата працездатності в зв'язку з одержаними ушкодженнями визначається як у практично 
здорових людей, незалежно від групи інвалідності. 

Судово-медична комісія для визначення стійкої втрати працездатності утворюється при бюро 
судово-медичної експертизи. До складу її входять голова – судово-медичний експерт та члени – 
лікарі-спеціалісти (хірург, терапевт, невропатолог). За необхідності до складу комісії залучають 
також інших фахівців. 

Інвалідність – тривала або постійна (стійка), повна або часткова втрата працездатності. 
Визначення групи інвалідності за наслідками експертизи працездатності виконується медико-
соціальними експертними комісіями (МСЕК). 

Непрацездатність – неможливість через медичні або соціальні протипоказання 
продовжувати звичну професійну діяльність. Залежно від міри втрати працездатності розрізняють 
повну та часткову непрацездатність, за тривалістю – постійну (стійку або тривалу) та тимчасову 
непрацездатність. 

Судово-медична експертиза непрацездатності – виконується у випадку виробничої, 
транспортної, побутової травми та в аліментних справах. Виконання її призначає особа, що веде 
дізнання, слідчий, прокурор або суд. Експертизу виконують у лікарсько-трудовій експертній 
комісії лікарі-спеціалісти, які визначають відсоток загальної та професійної непрацездатності за 
спеціальними таблицями розміру втрати працездатності внаслідок різних травм. У кримінальних 
справах стійка та тимчасова непрацездатність – один із критеріїв визначення ступеня тяжкості 
тілесних ушкоджень. 

 
4. Судово-медична експертиза у випадках мордування, побоїв та мучення  

 
Побої – багаторазові удари; вони не є особливим видом ушкодження. Якщо після побоїв на 

тілі потерпілого залишаються ушкодження, то ступінь тяжкості їх оцінюють за звичайними 
ознаками. Якщо побої не залишили об'єктивних слідів, то судово-медичний експерт у своїх 
висновках зазначає скарги потерпілого, вказує, що об'єктивних ознак ушкодження не виявлено, та 
не визначає ступеня тяжкості ушкоджень. У таких випадках встановлення факту побоїв належить 
до компетенції органів дізнання, досудового розслідування, прокуратури та суду. 

Мордування – дії, що супроводжуються багаторазовим або тривалим заподіянням болю: 
щипання, шмагання, заподіяння значної кількості, але незначних, ушкоджень тупими чи гострими 
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предметами, дія термічних чинників та інші аналогічні дії. Наприклад, щипання може бути 
заподіяне пальцями рук або певним пристроєм (щипцями тощо).  

Судово-медичний експерт не кваліфікує ушкодження як мордування; вирішення цього 
питання належить до компетенції органів дізнання, досудового слідства та суду. Але судово-
медичний експерт повинен визначити: наявність та характер ушкоджень; різницю в давності 
ушкоджень; засіб та ознаки способу заподіяння ушкоджень (за медичними даними).  

Мучення – умисні дії, що спричинюють страждання через тривале позбавлення людини їжі 
(голодування), пиття, що веде до зневоднення організму, позбавлення тепла, що веде до 
переохолодження тіла, або шляхом поміщення, чи залишення жертви в шкідливі для здоров'я 
умови тощо. 

Судово-медичний експерт не кваліфікує ушкодження, що виникли внаслідок цих дій як 
мучення; вирішення цього питання належить до компетенції органів дізнання, досудового слідства 
та суду. Судово-медичний експерт повинен визначити: наявність та характер ушкоджень; давність 
заподіяння кожного з ушкоджень (групи однакових ушкоджень); знаряддя та ознаки способу 
заподіяння ушкоджень (за медичними даними). 

У разі припиненого задушення виникає потреба у виявленні ознак пост странгуляційної 
хвороби, про яку йшлося в розділі про странгуляційну асфіксію. 

 
5. Судово-медична експертиза алкогольного та наркотичного сп’яніння 

 
Алкогольне сп’яніння – гостра алкогольна інтоксикація, що настала внаслідок уживання 

алкоголю залежить від процесів резорбції та елімінації.  
Резорбція алкоголю – процес всмоктування його, поширення та встановлення дифузної 

рівноваги в тканинах організму. Період резорбції триває 1-2-і год. після вживання алкогольних 
напоїв. Підвищують швидкість резорбції напої, що містять вуглекислий газ (шампанське, пиво), 
фізичне навантаження та інші чинники. Резорбція сповільнюється у випадку наповнення їжею 
шлунка, черепно-мозкової травми або вживання солодових напоїв.  

Елімінація алкоголю – видалення з організму алкоголю. Якщо вміст алкоголю в крові 
нижчий, ніж у сечі, яка міститься в сечовому міхурі, то це є ознакою фази елімінації.  

Умовно розрізняють три ступеня сп'яніння за концентрацією алкоголю в крові: легкий – до 
2‰, середній – 2-3‰, тяжкий – більше 3‰ (табл.   .........). Кожен із них має певні клінічні ознаки: 
слабкий – ознаки відсутні або близькі до середнього; середній – розгальмованість, зниження 
інтелекту, сонливість, млявість, зниження м'язового тонусу, порушення координації рухів тощо; 
тяжкий – втрата - здатності орієнтуватись, уповільненість мови, зниження емоцій, у 2/3 випадків 
виявляється блювання, можлива смерть від паралічу дихального та судинорухового центрів, а 
також у стані алкогольної коми. Кількісне визначення алкоголю здійснюється фотометричним 
методом (у крові, сечі, лікворі, умісті шлунка, тканинах) та методом газорідинної хроматографії (у 
крові, сечі та повітрі, що видихається). Кількість алкоголю в даний момент, прийнятого, 
концентрацію алкоголю в певний проміжок або в певний час можна визначити за формулами, що 
рекомендовані Відмарком, які використовуються також під час судово-медичної експертизи трупа.  

Факт алкогольного сп’яніння констатується лікарем-психіатром, наркологом, невропатологом 
або лікарем іншого фаху. 

Забирання крові та сечі для визначення кількості алкоголю в живих осіб слід виконувати з 
дотриманням певних правил, зокрема: кров беруть із м’якуша пальця після попередньої 
дезінфекції цього пальця розчином сулеми 1:1000 (розчин спирту, настойка йоду та бензин не 
використовується) та поміщають її в ємкість об’ємом 5 мл; сечу особа, що обстежується, випускає 
в стакан чи іншу чисту ємкість, а з неї беруть необхідну кількість (5 мл) для дослідження; кров та 
мочу беруть двічі через 30-45 хв. Проби крові та сечі наливаються в абсолютно чистий посуд, 
герметично закриваються та зберігаються чи транспортуються до лабораторії при температурі 
+4. 

Існуючі методи Рапопорта, Архангельської, Мохова, Шинкаренка не є специфічними. 
Клінічні методи визначення ступеня алкогольного сп’яніння теж не завжди достовірні, тому 
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сучасна діагностика ґрунтується на кількісному визначенні алкоголю в крові (табл. 2), сечі, слині 
та повітрі, що видихається. Це дозволяє об’єктивно визначити ступінь алкогольного сп’яніння, 
кількість та давність уживання алкоголю. 

Таблиця 15 
Орієнтовна схема визначення ступеня прояву алкогольної інтоксикації 

 
Концентрація 

алкоголю в крові 
Ступінь інтоксикації 

Менше 0,3‰ відсутній вплив алкоголю 
від 0,3 до 0,5‰ незначний вплив алкоголю 
від 0,5 до 1,5‰ легке сп’яніння 
від 1,5 до 2,5‰ сп’яніння середнього ступеня 
від 2,5 до 3,0‰ сильне сп’яніння 
від 3,0 до 5,0‰ тяжке отруєння алкоголем, можлива смерть 
від 5,0 до 6,0‰ смертельне отруєння 

 
Клінічні прояви алкогольного сп’яніння іноді приходиться диференціювати з наркотичним 

сп’янінням, яке супроводжується підвищенням загального тонусу, бажанням діяти, спілкуватися, 
легкістю рухів та мислення, веселим настроєм, трансом – формою психічного розладу, що 
характеризується автоматичністю дій та вчинків у стані затьмарення свідомості; шкірний покрив 
блідий, слизові оболонки сухі, зіниці розширені, артеріальний тиск підвищений, має місце 
почастішання пульсу й дихання, підвищення м'язового тонусу, посилення рефлексів, збільшення 
діурезу. Шляхом судово-токсикологічного дослідження в крові знаходять наркотичні речовини. 

Іноді помилково за наркотичне чи алкогольне сп’яніння сприймають винятковий стан – 
група тимчасових розладів психічної діяльності, що характеризуються раптовим початком, 
нетривалим паморочним затьмаренням свідомості (протягом хвилин чи годин), амнезією; 
розвиваються в людей без ознак психічної хвороби. До виняткових станів належать: патологічний 
афект, сп’яніння патологічне, патологічне “просоння”, реакція “короткого замикання”. У разі 
діагностики виняткових станів судово-психіатрична експертиза визнає таку людину неосудною.  

 
6. Судово-медична експертиза слідів колишнього поранення 

 
Окремі ушкодження (рани внаслідок механічного ушкодження, опіків тощо) через певний час 

після загоєння залишають слід у вигляді рубців.  
Рубець (син.: шрам, пруг) – ділянка сполучної тканини, що заміщує дефект шкіри, слизової 

оболонки, органа або тканини, яка виникає внаслідок ушкодження або патологічного процесу 
(результат неповної репаративної регенерації тканини). 

Рубці бувають об'єктом судово-медичної експертизи. При цьому з'ясовують причину та 
давність утворення рубця; ступінь тяжкості тілесного ушкодження, що було; згладимість рубця (у 
разі необхідності встановлення органами слідства чи суду факту незгладного спотворення 
обличчя); відповідність версії особи, що її оглядають, об'єктивним даним. Описують морфологічні 
ознаки рубця: локалізацію, форму, розміри, рельєф, колір, судинну сітку поверхневих шарів, 
щільність, рухомість, стан країв рубця та його кінців, стан оточуючої тканини, міру порушення 
функції, обумовленої рубцем. Застосовують капіляроскопію для визначення давності утворення 
рубця, ультрафіолетові промені для виявлення малопомітних рубців тощо. 

Визначити походження рубця – від дії гострого чи тупого предмета, часто буває важкою 
задачею, бо на характер та особливості формування рубців значно впливають індивідуальні 
особливості організму та патогенез загоєння (в т.ч. хірургічна обробка рани, ускладнення, що мали 
місце під час загоєння тощо). Рубці від дії гострого знаряддя частіше мають лінійну форму з 
потоншенням на кінцях, рухливість їх залежить від глибини рани. Рубці від дії тупими предметами 
часто мають неправильну форму, нерівні краї та спаяні з підлеглими тканинами, але можуть бути 
схожими на рубці, що виникають від дії гострих предметів. Загоєння рани вторинним натягом 
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робить рубець не схожим на форму рани. Орієнтовні дані про особливості зовнішнього вигляду 
рубця в різні строки давності його наведені в таблиці 13. 

Для дослідженні рубця на трупі використовують гістологічний метод, що дозволяє не лише 
визначити давність ушкодження за рівнем розвитку регенераторних процесів, але й визначити 
іноді походження рубця за умови виявлення в ньому сторонніх тіл (металу, скла, зерен пороху 
тощо). Для визначення походження рубця використовують також інші додаткові методи 
дослідження, наприклад, спектрального аналізу, рентгенологічне дослідження. 

 
7. Судово-медична експертиза самоушкодження 

 
Самоушкодження – ушкодження, що виникло внаслідок навмисного (калічення членів) або 

ненавмисного заподіяння самому собі травми стороннім предметом, власними руками, ногами чи 
зубами. 

Калічення членів – навмисне заподіяння шкоди своєму здоров'ю; різновид 
самоушкодження. Воно може бути у вигляді механічної травми заподіяної за допомогою 
вогнепальної зброї, тупих та гострих знарядь, транспортних засобів, штучним викликанням ознак 
тієї чи іншої хвороби, а також шляхом штучного погіршенням вже порушеного стану здоров'я з 
використанням або без використання якихось засобів (штучні хвороби). 

У процесі експертизи виконується опосвідчення підозрюваного, а в слідчому експерименті 
бере участь судово-медичний експерт. Судово-медична експертиза вирішує питання, що 
стосуються наявності та характеру ушкодження, механізму його утворення, знаряддя травми, 
ступеня тяжкості тілесного ушкодження, можливості самоушкодження або ушкодження за 
допомогою сторонньої особи за тих умов, на які вказує підозрюваний. Судово-медична експертиза 
не розв’язує питання щодо умислу (тобто про наявність калічення членів) або про необережність; 
це компетенція юридичних органів. 

 
8. Судово-медична експертиза стану здоров’я та удаваних хвороб  

 
Фактично підставою для визначення стану здоров'я судово-медичним експертом є дані, що 

містяться в медичних документах певної особи, а за необхідності дані додаткових консультацій та 
обстежень у відповідних фахівців. Але судово-медичний експерт повинен мати на увазі те, що 
трапляються випадки фіктивних записів до медичних документів, випадки симуляції травм та 
хвороб, що вимагає від експерта критичної оцінки всіх даних, про стан здоров'я певної особи. 

Здоров'я – анатомо-фізіологічний стан організму, за якого морфологічні та функціональні 
показники органів та систем окремо, у взаємозв'язку між собою та в цілому організмі знаходяться 
в межах норми. Протилежний здоров'ю стан – хвороба. 

Хвороба – захворювання окремої людини, випадок захворювання, виникнення захворювання; 
порушення здоров’я, обумовлене дією на організм патогенних чинників.  

Агравація – перебільшення хворим симптомів захворювання. 
Дезагравація – одна з форм агравації, що полягає в навмисному зменшенні (шляхом 

удавання) результатів лікування. 
Симуляція – створення людиною вдаваного уявлення про хворобу, якої насправді в неї не 

існує; у судово-медичній практиці до симуляції також відносять імітацію вагітності, колишніх 
пологів або аборту. Симуляцію слід відрізняти від калічення членів та штучних хвороб, за яких 
має місце заподіяння собі ушкоджень або викликання симптомів тієї, чи іншої хвороби.  

Істинна симуляція – свідоме зображення неіснуючої хвороби.  
Патологічна симуляція – несвідома, що буває в психічно хворих людей.  
Судово-медична експертиза в необхідних випадках об'єктивно визначає наявність або 

відсутність ознак процесу, про який заявила обстежувана особа. Судово-психіатрична експертиза 
виконується у випадках симуляції психічних порушень.  

Судово-медична та судово-психіатрична експертизи у випадках симуляції виконується 
шляхом стаціонарного обстеження. 

Дисимуляція – приховування захворювання чи окремих його ознак; протилежне – симуляція. 



Герасименко О.І., Антонов А.Г., Герасименко К.О. Курс лекцій з судової медицини 
 

140 
 

9. Судово-медична експертиза штучних хвороб 
 
Штучні хвороби – умисне відтворення хвороби або окремих її симптомів шляхом завданням 

шкоди своєму здоров'ю. Штучні хвороби можуть бути наслідком дії механічних, хімічних, 
термічних або інших чинників. Найчастіше вони є наслідком ушкодження шкіри: дерматити, 
виразки, струпи, абсцеси, флегмони, набряки, пухлини, рубці тощо. Зустрічаються такі різновиди 
штучних хвороб: 

Гострі психічні розлади найчастіше спричинюються вживанням значних доз лікарських 
речовин (напр. препарат "Астматол") або трав, що містять атропін (його можна виявити в сечі). 

Штучний дерматит розвивається внаслідок втирання або аплікації на шкіру подразнювальних 
речовин – гасу, бензину, лугів, соку отруйних рослин тощо. 

Штучні набряки виникають внаслідок циркулярного здавлення кінцівки шнуром або 
систематичного травмування її. 

Штучні пухлини виникають після введення під шкіру вазелінового та машинного масел, 
рослинних олій, парафіну тощо. 

Штучні флегмони та абсцеси виникають після введення під шкіру гасу, бензину, скипидару, а 
також сторонніх тіл (ниток, паперу) та інфікованих матеріалів. 

Штучні хвороби легень викликають шляхом тривалого вдиханням цукрової пудри, що 
спричинює зміни, які під час рентгенологічного дослідження нагадують міліарний туберкульоз. 

Штучні хвороби серцево-судинної системи. Найчастіше штучно викликають гіпертонію 
шляхом вживанням ефедрину або його аналогів. 

Штучні хвороби шлунково-кишкового тракту, сечостатевої системи, органу зору тощо 
виникають шляхом механічного та хімічного подразнення. 

Судово-медичну експертизу штучних хвороб виконують, як правило, в умовах стаціонару, 
щоб не було можливості підтримувати стан штучної хвороби. До комісії входять лікарі, що є 
фахівцями з діагностики цього захворювання. Висновки експерта ґрунтуються на даних клінічного 
обстеження з використанням лабораторних та інших методів дослідження. 

 
10. Судово-медична експертиза ушкоджень, що заподіяні під час скоєння сексуальних 

злочинів 
 

У судово-медичній науковій літературі зустрічається два терміни, що характеризують 
злочини пов'язані зі статевим життям людини: сексуальний злочин та статевий злочин, тому 
наведемо дефініції кожного з них. 

Сексуальний злочин – злочин, що ґрунтується на такому типові людської поведінки (та її 
наслідках), яка пов'язана із сексуальним життям та заборонена кримінальним законодавством. До 
сексуальних злочинів, зокрема, належать: зґвалтування, розтлінні дії, педофілія, ексгібіціонізм, 
інцест – кровозмішення, сексуальне вбивство.  

Статевий злочин – злочини, що являє собою замах на статеву недоторканність та статеву 
свободу особи. До статевих злочинів належать: зґвалтування, примус жінки до статевих зносин, 
статеві зносини з особою, яка не досягла статевої зрілості, розтлінні дії стосовно неповнолітніх, 
мужолозтво, умисне зараження венеричною хворобою. 

Статеві збочення (син.: перверсії, парафілії) – хворобливе порушення спрямованості 
статевого потягу або способів його задоволення. Статеві збочення поділяють на збочені 
спрямування статевого потягу та збочення, що визначаються характером дій, які викликають 
оргазм та статеве задоволення. До перших належать: гомосексуалізм, педофілія, зоофілія, 
нарцисизм, фетишизм тощо. До другої групи належать: садизм, мазохізм, ексгібіціонізм, 
трансферцитизм, триолізм, фроттаж тощо. 

Незайманість (син. непорочність) фізична – характеризується наявністю неушкодженої 
дівочої перетинки. Судово-медичне визначення незайманості та ознак злягання має суттєве 
значення для експертизи спірних статевих станів, розслідування більшості статевих злочинів 
(зґвалтування; статевий акт з особою, що не досягла статевої зрілості; розпусні дії), а також 
злочинів проти гідності людини (образа, наклеп). У дівчат, які не займалися мастурбацією та не 
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знайомі зі статевими почуттями, слиз із каналу шийки матки під час гінекологічного дослідження, 
як правило, не виділяється – Бернарда ознака. 

Дівоча перетинка (пліва) – анатомічне утворення, розміщене по колу між присінком та 
порожниною піхви. Розрізняють основу дівочої перетинки, яка прилягає до стінок піхви; вільний 
край, що оточує вхід до піхви; зовнішню (нижню) частину, звернену до присінка піхви та 
внутрішню (верхню), звернену до порожнини піхви. Вільний край пліви може бути гладкий та 
бахромчастий, рівний або хвилястий із поодинокими, або численними виїмками різної глибини. 
Ширина (висота) дівочої перетинки визначається відстанню від основи до вільного краю та 
коливається від 2-3 мм до 1-1,5 см, рідко буває однаковою на всій відстані. 

Особливості будови дівочої перетинки мають дуже велике значення для експертиз, пов'язаних 
зі статевими злочинами, зокрема, у випадку зґвалтування. При цьому виконується дослідження 
дівочої перетинки та детальний опис стану її з позначенням місця ушкодження за аналогією з 
циферблатом годинника. 

Дефлорація – порушення анатомічної цілості дівочої перетинки. Вона, як правило, буває під 
час перших статевих зносинах, у т.ч. внаслідок зґвалтування. При цьому відбувається розрив 
пліви, що супроводжується болем та кровотечею, які швидко зникають. 

Дефлорація буває інструментальна, від розриву пальцем внаслідок розпусних дій, онанізації. 
У цих випадках розриви, як правило, не доходять до основи дівочої перетинки, розміщені близько 
до промежини, назад, у напрямку до човноподібної ямки. 

Зґвалтування – статеві зносини з жінкою, скоєні проти її волі, із застосуванням фізичного 
або психічного насильства, чи використанням безпомічного стану. Покарання за зґвалтування 
передбачене КК; воно посилюється за наявності обставин, що обтяжують провину, наприклад, 
погроза вбивством, заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, скоєння зґвалтування групою осіб, 
небезпечним рецидивістом, зґвалтування неповнолітньої тощо. 

Завдання судово-медичного експерта полягає у виявленні таких медичних даних, які можуть 
слугувати для органів розслідування та суду доказом факту, що відбулися статеві зносини. 
Об'єктивним доказом того, що мали місце статеві зносини з незайманою дівчиною, є порушення 
анатомічної цілості дівочої перетинки (дефлорація). Але слід мати на увазі, що перші статеві 
зносини не завжди супроводжуються дефлорацією. Під час обстеження жінок, що в анамнезі 
мають статеві зносини, суттєвим доказом стає наявність сперми в піхві та на зовнішніх статевих 
органах, сліди тілесних ушкоджень. Судово-медичному оглядові, окрім потерпілої, підлягає й 
підозрюваний чи обвинувачений у зґвалтуванні; на його тілі можна виявити сліди ушкоджень, що 
заподіяні жінкою (садна, крововиливи, сліди укусів; на одязі – плями крові, волосся потерпілої). 
Під час обстеження підозрюваного беруть уміст із-під нігтів, відбитки зі статевого члена, 
препуційного мішка, мазки з уретри для виявлення вагінальних елементів, крові, сперматозоїдів 
тощо.  

Наявність смегми в підозрюваного в скоєнні статевого злочину дозволяє виключити 
можливість того, що він брав участь у статевого акті протягом останніх 1-2-х діб. 

Оскільки зґвалтування є поняттям юридичним, то встановлення факту цього злочину та 
збирання доказів його належить до компетенції органів слідства. 

Мужолозтво (син. педерастія) – статеві зносини в спотвореній формі: чоловіка із чоловіком. 
Мужолозтво здійснюється шляхом введення статевого члена активного партнера в задній прохід 
пасивного партнера. Можливості судово-медичної експертизи мужолозтва обмежені. В активного 
партнера виявляють сліди калу на статевому члені, волосся, сліди крові, які підлягають 
лабораторному дослідженню. У пасивного партнера – гіперемія, садна, розриви в зоні заднього 
проходу, воронкоподібне заглиблення його, зяяння внаслідок розслаблення сфінктерів, 
згладжуваність слизової оболонки прямої кишки. Наявність сперми в прямій кишці (досліджують 
мазки), а також зараження венеричними хворобами та СНIДом може бути доказом мужолозтва. 

Розпусні дії – різні форми фізичного або психічного розтління неповнолітніх: доторкання 
руками або статевим членом до статевих органів, онанування в присутності неповнолітніх, 
ексгібіціонізм, демонстрація порнографічних малюнків, фотографій тощо. Під час обстеження 
потерпілих експертні дані, як правило, незначні. Мають значення ізольовані ушкодження в зоні 
статевих органів: садна, подряпини, крововиливи в слизовій оболонці присінка піхви, на дівочій 
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перетинці, її надриви. Важливим доказом розпусних дій є наявність сперми на зовнішніх статевих 
органах, тілі, одягові того, кого обстежують. Завдання судово-медичної експертизи в таких 
справах – виявити зазначені ушкодження на тілі неповнолітніх та визначення механізму їх 
походження. 

Розтління – перше злягання, позбавлення незайманості під час перших статевих зносинах, 
яке часто супроводжується порушенням дівочої перетинки. Якщо цілість дівочої перетинки була 
порушена не першим статевим актом, а, наприклад, внаслідок розпусних дій, під час 
гінекологічного дослідження, то це не є розтлінням. Як правило, експерт не визначає наявність чи 
відсутність розтління, а визначає, чи відбулися статеві зносини, порушена чи не порушена цілість 
дівочої перетинки.  

Статеві зносини (син.: статевий акт, статеве зближення, злягання, коїтус) – фізіологічний 
процес, який починається з моменту введення в піхву статевого члена та закінчується еякуляцією 
й оргазмом. 

Статеві органи (син. геніталії) – органи статевого розмноження. Статеві органи є частиною 
сечостатевої системи; забезпечують розвиток та виділення статевих клітин, запліднення, захист та 
харчування зародка в тілі матері та впливають через гормони, які продукують, на весь організм. 
Вони мають три відділи: статеві залози, статеві протоки та копулятивні органи. Статеві органи 
поділяють на внутрішні й зовнішні, чоловічі й жіночі. Внутрішні чоловічі статеві органи: яєчка із 
придатками, сім'яний канатик із сім'япроводом, сім'яні міхурці, передміхурова залоза, 
цибулиносечівникові залози. До зовнішніх чоловічих статевих органів належать: мошонка, 
статевий член із сечівником. До внутрішніх статевих органів жінки належать: яєчник, маткові 
труби, матка, піхва. Зовнішні статеві органи жінки (соромку) складають: великі та малі соромітні 
губи, клітор та присінок піхви.  

 
11. Судово-медична експертиза колишніх родів та колишньої вагітності 

 
Вагітність – фізіологічний процес, під час якого із заплідненої яйцеклітини в жіночому 

організмі розвивається плід. 
Приводи для призначення експертизи вагітності різноманітні: визначення тяжкості тілесних 

ушкоджень; розслідування справ про кримінальні аборти та дітовбивство тощо. Практична 
діяльність судово-медичної експертизи полягає, як правило, у вирішенні таких питань: 
розпізнавання наявності вагітності; визначення її строку; аналіз ускладнень вагітності та причин 
смерті (особливо раптової) матері та новонародженого (мертвонародженого); виявлення доказів 
колишньої вагітності. Переривання вагітності внаслідок заподіяння вагітній жінці тілесних 
ушкоджень кваліфікується як тяжке тілесне ушкодження. 

Вагітність позаматкова – патологічна вагітність, при якій запліднена яйцеклітина 
розвивається поза порожниною матки. Залежно від місця імплантації яйця розрізняють трубну, 
яєчникову та черевну вагітність. За такої вагітності можливий розвиток кровотечі, яка може бути 
причиною раптової смерті. 

Колишня вагітність – визначається за ознаками колишнього аборту чи колишніх пологів. 
Аборт – мимовільне або штучне переривання вагітності.  
Аборт кримінальний – штучне переривання вагітності поза лікувальним закладом. Способи 

переривання вагітності поділяють на три групи: загальний вплив на організм, введення в 
порожнину матки сторонніх предметів, уприскування в порожнину матки різних рідин. Завдання 
судово-медичної експертизи у випадку кримінального аборту полягає у вирішенні таких питань: 
чи була жінка вагітною; чи відбувся в неї аборт; у який строк вагітності відбувся аборт; був аборт 
мимовільний чи штучний; коли відбувся аборт; у який спосіб виконано переривання вагітності; 
яку шкоду заподіяв аборт здоров'ю жінки; що є причиною смерті після аборту тощо. 

Спосіб переривання вагітності можна визначити за наявністю механічних ушкоджень шийки 
матки, піхви, опіків (спиртовим розчином йоду, розчином калію перманганату) та за забарвленням 
слизової оболонки піхви. Під час розтину трупа жінки, яка загинула внаслідок аборту, про 
колишню вагітність свідчать збільшення матки, наявність у матці плацентарної площадки, плода 
та його оболонок, істинне жовте тіло в одному з яєчників. Однією з найчастіших причин смерті у 
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випадку кримінального аборту є повітряна емболія. Пробу на повітряну емболію слід провести під 
час розтину. Важливими в діагностиці кримінального аборту є гістологічний та судово-хімічний 
аналіз стінки та вмісту порожнини матки. 

Слід відрізняти аборт та внутрішньоутробна смерть плода від знищення плода – припинення 
життєдіяльності плода, що знаходиться в утробі матері, шляхом цілеспрямованої (навмисної) дії, 
тобто це насильницька антенатальна смерть плода, що з юридичної точки зору не є вбивством.  

Пологи (син. роди) – фізіологічний процес зганяння плода, плаценти із плодовими 
оболонками та навколоплідними водами з матки через пологові шляхи після досягнення плодом 
життєздатності. Роди іноді супроводжуються пологовою травмою дитини, яка може бути 
несумісною з життям та є в новонароджених однією із причин смерті. Пологи можуть 
супроводжуватися рядом патологічних процесів у матері, які іноді ведуть до смерті: шок, емболія, 
еклампсія, кровотеча в післяродовому періоді, сепсис. 

Колишні пологи діагностують шляхом виконання судово-медичної експертизи з метою 
встановлення їх факту та давності в разі розслідування дітовбивства, підкидання та викрадення 
дітей, симуляції вагітності та пологів. До 6-8-го тижня після пологів зберігаються такі ознаки їх: 
збільшена матка, збільшені та мають ознаки секреції молочні залози, у крові є гормони та 
ферменти, що характерні для вагітності тощо. Діагностика колишніх родів складна й повинна 
базуватися на комплексі методів гінекологічного обстеження, лабораторних, у т.ч. гормональних, 
та інших методів дослідження. Наявність лактації (утворення та виділення молока молочною 
залозою) у жінки в судово-медичній практиці є відносною ознакою колишніх пологів.  

Лохії – післяродове очищення, виділення з матки протягом перших 3-6 тижнів після пологів; 
можуть бути об'єктом експертизи в разі визначення колишніх пологів. У перші дні лохії мають 
кров'янистий, а потім сіруватий колір. Шляхом мікроскопічного дослідження в них виявляють 
еритроцити, лейкоцити, клітини епітелію матки та піхви, іноді, що важливо для діагностики, 
ворсинки хоріону та клітини децидуальної тканини. 

Переривання вагітності в зв'язку з тілесним ушкодженням – аборт або передчасні пологи, 
які є наслідком тілесного ушкодження, належать до тяжких тілесних ушкоджень незалежно від 
строку вагітності. Установлення факту переривання вагітності не є складним, але важко визначити 
прямий причинний зв'язок між травмою та перериванням вагітності. Слід виключити можливість 
такого переривання від інших причин (патології вагітності, індивідуальних особливостей вагітної, 
кієматопатій тощо). Для вирішення цього питання іноді необхідне стаціонарне обстеження. 

 
12. Визначення статі особи 

 
Стать – сукупність ознак, що зумовлює специфічний поділ осіб або клітин, ґрунтується на їх 

морфологічних та фізіологічних особливостях, і дозволяє в процесі статевого розмноження 
комбінувати в нащадках спадкові ознаки батьків. Розрізняють стать чоловічу та жіночу. 
Відмінність у зовнішньому вигляді між чоловічими та жіночими особинами називається статевим 
диморфізмом. Однією зі статевих морфологічних ознак є зовнішні статеві органи. У людини 
провідною в статевому диференціюванні є наявність або відсутність Y-хромосоми. Особи, які 
мають Y-хромосому, як правило, чоловічої статі. Така особливість статевого диференціювання 
дозволяє визначити генетичну стать особи за аналізом набору її статевих хромосом. Як експрес-
метод діагностики генетичної статі використовують метод визначення статевого хроматину.  

Статевий хроматин – ділянка ядра соматичної клітини, що перебуває в інтерфазі та являє 
собою конденсовану статеву хромосому; внаслідок конденсації Х-хромосоми утворюється Х-
хроматин; а внаслідок конденсації Y-хромосоми – Y-хроматин. За наявністю цих утворень може 
визначатися генетична стать особи.  

Дослідження статевого хроматину в судово-медичній практиці виконується з метою 
визначення статевої належності слідів крові, слини та інших біологічних рідин, вирваного волосся, 
слідів-відбитків, клітин, тканин та органів, шматочків тканини, які можуть бути знайдені на місці 
події, на різних предметах, одягові, тілі потерпілого та підозрюваного в скоєнні злочину, на 
знаряддях травми, на транспортних засобах, а також у випадку виявлення обгорілих трупів або 
частин розчленованого трупа. Іноді статевий хроматин досліджують для визначення генетичної 
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статі в осіб з аномаліями статевого розвитку, використовуючи загальноприйняті методи. Y-
хроматин виявляється в клітинних ядрах осіб чоловічої статі шляхом фарбування препаратів 
атебрином або його аналогами. В ядрах клітин чоловіків Y-хроматин є в 20-100%. У жінок є 
структури, подібні до Y-хроматину (Ф-тільця) – в 0-4% клітин. Х-хроматин фарбується основними 
барвниками, толуїдиновим синім, азур-еозином тощо. Х-хроматин у жінок виявляється в межах 
20-80% клітин, у чоловіків – 0,6%. 

Статеві стани спірні бувають у кримінальному та цивільному процесах, коли виникає 
необхідність визначення істинного морфофункціонального стану статевих органів 
обвинувачуваного, потерпілого або іншої особи. Змістом судово-медичної експертизи може бути: 
установлення факту наявності вад розвитку статевих органів, наявність або симуляція 
патологічних процесів у них, визначення біологічної статі, статевої спроможності та статевої 
зрілості в осіб обох статей, статевої недоторканності (незайманості), вагітності, факту та давності 
пологів або аборту. 

Гірсутизм – надмірне обволосіння в жінок: з'являються вуса, борода, росте волосся на тулубі 
та кінцівках. Гірсутизм може виникати внаслідок ендокринних та неендокринних захворювань. 
Спостерігається й у здорових осіб (зокрема, як конституціональна особливість у жінок південних 
регіонів).  

Вірилізація – прояв (підсилення) чоловічих рис в організмі. Термін "маскулінізація" 
фактично є синонімом, але стосується переважно чоловіків. Терміни "вірилізм" та "вірильний 
синдром" вживають для визначення патологічного процесу в жінок. Вірилізація виникає від дії 
чоловічих статевих гормонів – андрогенів, при цьому змінюється зовнішність жінки: вона має 
чоловічу статуру, розвинену мускулатуру, молочні залози атрофуються, знижується тембр голосу, 
посилюється ріст волосся (з'являються вуса, борода, волосся на животі, спині, кінцівках), 
припиняються менструації, гіпертрофується клітор. За походженням розрізняють вірилізацію: 
конституційно-спадкову, надниркову, яєчникову, гіпофізарну. Іноді вірилізацію та гірсутизм 
помилково вважають гермафродитизмом. 

Гермафродит – 1) у давньогрецькій міфології син Гермеса й Афродити, з'єднаний богами з 
німфою Саламандрою так, що їхні тіла утворили єдине ціле; 2) особа з ознаками чоловічої та 
жіночої статі. 

Гермафродитизм (син. двостатевість) – наявність в однієї й тієї самої особи ознак чоловічої 
та жіночої статі; його поділяють на істинний та несправжній. 

Гермафродитизм істинний зустрічається дуже рідко. Експертиза гермафродитизму – один із 
видів судово-медичного дослідження спірних статевих станів. Компонентами, що визначають 
стать, є: набір статевих хромосом, генеративні елементи гонад, уміст в організмі статевих 
гормонів, вторинні статеві ознаки, внутрішні та зовнішні статеві органи, психосексуальна 
спрямованість. 

 
13. Визначення віку особи 

 
Вік – 1) період часу від народження організму до теперішнього або іншого моменту; 2) 

характеристика життя організму, яка відображає ріст, розвиток, дозрівання та старіння, тобто його 
біологічну еволюцію. 

 
Вікові періоди в дітей:  
1. Новонародженість – до 4-х тижнів, а в судово-медичній практиці новонародженим 

вважається немовля протягом першої доби життя. 
2. Грудний вік, або немовля – перший рік життя.  
3. Період молочних зубів – від 1-го року до 6-7-ми років.  
4. Молодший шкільний вік – від 7-ми до 12-13-ти років.  
5. Період статевого дозрівання – у дівчаток – від 12-ти до 16-ти років, у хлопчиків – від 13-ти 

до 17-ти років. 
Вікові періоди дорослої людини:  
1. Юнацький – від 17-го до 21-го року в чоловіків; від 16-ти до 20-ти років у жінок.  
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2. Зрілий – від 21-го до 60-ти років у чоловіків; від 20-ти до 55-ти років у жінок.  
3. Літній – від 55-60-ти до 75-ти років у чоловіків та жінок.  
4. Старечий – після 75-ти років. 
Вік хронологічний (паспортний або календарний) – період від народження до обчислення 

віку. 
Вік біологічний – анатомо-фізіологічна характеристика стану організму; може не збігатися із 

хронологічним віком – випереджати або відставати від нього. 
Вік кістковий (син. "скелетний вік") – вік людини, який визначається за станом кісткової 

системи: поява ядер скостеніння та синостозів, розміри кісток, характер мікроструктури та 
мінеральний склад кісткової тканини. 

Судово-медичне визначення віку є обов'язковим: у випадку обстеження обвинувачуваного, 
підозрюваного, потерпілого, особливо якщо вони неповнолітні, та це має значення для справи, а 
документи відсутні. На практиці визначення віку пов'язане з ототожненням особи невідомих, 
розчленованих, скелетованих, спалених трупів тощо. Визначення віку базується на показниках, що 
характеризують фізичний та статевий розвиток, та виконується з використанням комплексу 
методів: анатомо-морфологічних, рентгенологічних, антропометричних, мікроскопічних, 
спектральних тощо. Незалежно від приводу для експертизи вік завжди визначають за сукупністю 
ознак із використанням комплексу методів. 

Антропометрія – метод дослідження в антропології, що базується на вимірюванні частин 
людського тіла. Використовується в судовій медицині для вирішення питань стосовно розвитку 
організму та визначення віку, зрілості плода, статевої зрілості, статі, у т.ч. за кістками 
розчленованих та скелетованих трупів.  

Акселерація – прискорений фізичний розвиток дітей та молоді. 
Зморшки та складки шкіри на обличчі – залежно від місцезнаходження мають такі назви: 

підборідна складка, підротова складка, щічна складка, підорбітальні (суборбітальні) складки, 
зовнішньоорбітальні зморшки ("гусячі лапки"), міжбрівні зморшки, лобні зморшки, 
внутрішньоорбітальні зморшки, передвушні зморшки, носо-губні складки, ротові зморшки. За 
зморшками та складками шкіри можна орієнтовно визначити вік особи. У жінок зморшки на 
обличчі бувають менш виразні та з'являються пізніше ніж у чоловіків. 

Важливе значення для визначення віку особи має дослідження зубів; зокрема, мають 
значення: прорізування молочних та постійних зубів; наявність зубів, кількість їх, характер 
прикусу, ступінь вікових змін (стертість країв, оголення дентину, зміна емалі), випадання зубів у 
зв'язку з віком.  

Визначення віку можливе за даними остеологічного дослідження: за синостозами, ступенем 
скостеніння хрящів, за структурою кісткової тканини тощо.  

Синостоз – щільне зрощення двох кісток за допомогою кісткової тканини (напр., зрощення 
кісток черепа у дорослої людини). Зрощення кісток у суглобі називається кістковим анкілозом, а 
процес зрощення уламків кісток після перелому – консолідацією. Піл час судово-медичної 
експертизи в разі визначення віку застосовується рентгенологічне (або макроскопічне на кісткових 
останках) визначення рівня розвитку синостозів кісток черепа, кисті, передпліччя тощо.  

 
Таблиця 16 

Стирання постійних зубів верхньої щелепи залежно від віку 
(Н.Н. Герасимов) 

 
 Ступінь стирання зубів (у балах)* 

Вік у 
роках 

різці ікла малі 
корінні 

перші великі 
корінні 

другі великі 
корінні 

10-13 Стирання ще не починалося 
13-14 0-1 0 0 0 - 
14-16 1 0 1 0 0 
16-18 1-2 1 1 1 1 
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18-20 2-3 2 2 2 1 
20-25 2-3 2 2 2 2 
25-30 3 2 2-3 2-3 2 
30-35 3 2-3 2-3 3 2-3 
35-40 3 3 3 3-4 3 
45-50 3-4 3-4 3-4 4 3-4 
50-60 4-5 4 4 5 4-5 
60-70 5-6 5 5-6 5-6 6 

 
*Ступінь стирання зубів ураховується в балах: 0 – стирання відсутнє; 1 – стерта лише емаль; 2 

– спостерігається стирання горбків; 3 – стирання поширюється на дентин; 4 – стирання 
поширюється до нервового каналу; 5 – стирання досягає повного поперечного перетину коронки 
зуба; 6 – повне стирання коронки. 

 
Ядра скостеніння – стан остеогенезу плода, за якого починає розвиватися мінералізація 

міжклітинної речовини; поява ядер скостеніння в дітей є одним з основних критеріїв вікового 
диференціювання кісток скелета, за яким відносно легко визначити вік. Вікові зміни кісток мають 
велике значення у визначенні віку в живих осіб, але ще більше значення вони мають під час 
визначення віку загиблої людини. Зокрема, у віці від 3 до 20-22 років іде активне формування 
кісткового скелета зі скостенінням хрящів тощо. Для прикладу наводимо схему розвитку 
гомілковостопного суглоба за даними рентгенологічного дослідження. 

 
14. Визначення статевої зрілості, здатності до статевих зносин 

 та плідної спроможності 
 
Статева зрілість – стан організму, що характеризується загальним фізичним розвитком та 

морфофункціональним станом статевих органів, який дозволяє людині без шкоди для здоров'я 
здійснювати статеві функції. Визначення факту досягнення статевої зрілості може бути предметом 
судово-медичної експертизи у випадку розслідування статевих злочинів. Ураховуючи те, що 
висновок експерта в цьому разі фактично визначає наявність складу злочину або відхиляє його, 
висновок має бути категоричним. Експертне визначення статевої зрілості здійснюється з 
урахуванням даних анамнезу на підставі комплексної оцінки загального фізичного розвитку, 
виразності вторинних статевих ознак (за результатами антропометрії) та здатності (у жінок) до 
злягання, зачаття, виношування плода, пологів, вигодовування та здатності (у чоловіків) до 
запліднення. Експертизу виконує судово-медичний експерт, який пройшов відповідну підготовку, 
або судово-медичний експерт разом з акушером-гінекологом, або урологом. 

Статеве життя – сукупність соматичних, психічних і соціальних процесів та відносин, на 
яких ґрунтуються й через які задовольняються статеві потяги. Розрізняють генітальні та 
екстрагенітальні форми статевого життя. Нормальною формою статевого життя є статеві зносини 
(статевий акт, коїтус) між чоловіком та жінкою, що разом із духовним єднанням становить 
поняття "повноцінне статеве життя". 

Статеві зносини (син.: статевий акт, статеве зближення, злягання, коїтус) – фізіологічний 
процес, який починається з моменту введення в піхву статевого члена та закінчується еякуляцією 
й оргазмом. 

Еякуляція – сім'явипорскування; випорскування сімені (сперми, еякуляту) із 
сечовипускального каналу, яке відбувається під час статевого акту, але може відбуватися й поза 
ним, напр. під час мастурбації та полюції. Еякуляцію слід відрізняти від сперматореї, яка 
характеризується повільним виливом сперми із сечовипускального каналу за відсутності ерекції та 
оргазму та спостерігається під час деяких захворювань. 

Оргазм – відчуття повного задоволення, насолоди, любострастя в момент закінчення 
статевого акту або внаслідок інших форм статевого розрядження. 

Нездатність до статевого життя – найчастіше зумовлена імпотенцією.  
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Імпотенція – стан, за якого чоловік не може виконувати статевий акт, або забезпечити 
досягнення сексуальної задоволеності в обох партнерів. Термін “імпотенція” в сучасній 
сексологічній літературі зникає, вживається в синдромологічному значенні. Аналіз причин 
імпотенції свідчить про її поліетіологічність, зокрема, виокремлюють: псевдоімпотенцію; 
імпотенція в зв'язку з порушенням нейрогуморальних складових копулятивного циклу, психічної 
складової, ерекційної складової, еякуляторної складової. Кожна із цих груп має конкретні клінічні 
форми. 

Судово-медичне значення імпотенції полягає в тому, що під час розслідуванні в суді певних 
кримінальних та цивільних справ виникає необхідність у судово-медичній експертизі здатності 
чоловіка до статевих зносин. У кримінальних справах це питання вирішується в разі 
обвинувачення в статевих злочинах (зґвалтування, мужолозтво, статеві зносини з неповнолітніми 
особами, розпусні дії), а також для визначення ступеня тяжкості тілесних ушкоджень статевих 
органів, уретри, тазових кісток, хребта, центральної та периферійної нервової системи, що могли 
спричинити розвиток імпотенції. У цивільних справах встановлення факту розладу потенції може 
бути необхідним для розгляду питання про аліменти, визначення батьківства тощо. Визначення 
розладу потенції виконується відповідно до положень "Правил судово-медичної експертизи 
статевих станів чоловіків". Окрім судово-медичного експерта необхідною є участь сексопатолога, 
а іноді уролога. Висновки про порушення статевої функції мають бути достатньо аргументовані та 
повинні вказувати на причину та форму імпотенції. Якщо під час обстеження не знайдено ознак 
імпотенції, це також має бути відображено у висновках експерта. 

Кастрат (син.: євнух, скопець, вихолощений) – особа чоловічої статі, що позбавлена 
(анатомічно або функціонально) обох статевих залоз шляхом кастрації. 

Кастрація – діяння, що зумовило повне та необоротне припинення функції статевих залоз 
(гонад). До таких дій належать: хірургічне видалення статевих залоз, рентгенівське 
опромінювання, травма або інфекція, що супроводжується деструкцією тканини гонад.  

Втрата однієї статевої залози – гемікастрація не є повною кастрацією, бо збережена залоза 
компенсує функцію втраченої. Наслідком кастрації є імпотенція. 

Плідна спроможність у чоловіків полягає в здатності до статевих зносин та здатності до 
запліднення. Чоловік може бути здатним до статевих зносин та нездатним до запліднення й 
навпаки. Нездатність до статевих зносин, як правило, обумовлена імпотенцією, а нездатність до 
запліднення – патологією сперматогенезу (сперматозоїдів).  

Плідна спроможність у жінок обумовлена можливістю до статевих зносин, зачаття, 
вагітності та пологів. 

У разі визначення плідної спроможності в чоловіків та жінок експертиза повинна 
виконуватися за участю різних спеціалістів (уролога, акушера-гінеколога, сексолога тощо), часто в 
умовах стаціонару. 

Запліднення – процес злиття чоловічої статевої клітини (сперматозоїда) з жіночою 
яйцеклітиною з наступним утворенням зародка. Здатність до запліднення визначається за 
наявністю в чоловіка сперматогенезу та за відсутністю патологічних змін у сперматозоїдах. 

Зачаття – початок формування та розвитку нового організму після сполучення зрілої 
яйцеклітини зі сперматозоїдом. У судово-медичній практиці визначається здатність до зачаття, 
його факт та строк. 

Нездатність до запліднення – обумовлена рядом патологічних процесів, що виключають 
можливість запліднення (напр., травми статевих органів, порушення сперматогенезу, еякуляції 
тощо). Визначення нездатності до запліднення виконується у випадку розгляду справ про статеві 
злочини, розторгнення браку та стягання аліментів, у разі визначення тяжкості тілесних 
ушкоджень тощо. Важливу роль у діагностиці нездатності до запліднення відіграє дослідження 
свіжої сперми, яку одержують у присутності лікаря (використовують метод масажу простати через 
пряму кишку). Якщо в трьох аналізах є ознаки аспермії або некроспермії, то можна зробити 
висновок про нездатності до запліднення. Нездатність до статевих зносин (злягання) не виключає 
здатності до запліднення. 
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15. Спірне материнство та батьківство 
 

Батьківство спірне – оспорювання чоловіком батьківства стосовно певної дитини. 
Найчастіше приводом для експертизи спірного батьківства є цивільні справи про стягнення 
аліментів, підміну дітей тощо. Судово-медична експертиза не визначає батьківства, вона може 
лише виключити батьківство взагалі або стосовно певної дитини. Для вирішення питання про 
спірне батьківство застосовують різні методи судово-медичної експертизи в т.ч. метод 
співставлення ізосерологічних систем та сироваткових груп крові матері, дитини та 
передбачуваного батька, а також генотипоскопічну експертизу. 

Материнство спірне – оспорювання жінкою материнства стосовно певної дитини. 
Необхідність визначення материнства в слідчій та судовій практиці виникає у випадку порушення 
справ про підміну дитини, підкидання дитини, викрадення дитини тощо. Судово-медична 
експертиза визначає можливість, або неможливість жінки бути матір'ю даної дитини. Експертиза 
материнства спірного ґрунтується на визначенні групових (за системою АВ0 або MN), а не 
індивідуальних чинників крові, тому категоричне заперечення материнства можливе лише в тих 
випадках, коли є змога визначити невідповідність групових властивостей крові дитини та жінки, 
яку вважали матір'ю. Застосують також генотипоскопічну експертизу. 

Генотипоскопічна експертиза – метод генної ідентифікації дослідженням міні-сателітів 
ДНК. Метод чутливий та має високу достовірність (понад 90%). Аналіз можна виконати за 
наявності дуже малої кількості біологічного матеріалу – достатньою є одна крапля крові або 
"цибулинка" однієї волосини. Біологічні об'єкти для цього дослідження слід зберігати в сухому або 
замороженому (-10°С) вигляді. Генотипоскопічна експертиза застосовується для ідентифікації 
особи та визначення батьківства спірного та материнства спірного, у справах із викраденням та 
підміною дітей.  

Групи крові – нормальні імуногенетичні ознаки крові, що дозволяють об’єднувати людей за 
схожістю їх антигенів крові.  

Визначення групи крові виконується за сучасними імунологічними, серологічними, 
біохімічними та електрофоретичними методами групової діагностики еритроцитарних, 
сироваткових, ферментних та лейкоцитарних систем крові. Існують ізосерологічні еритроцитарні 
системи крові людини (АВ0, MNSs, P, Rh тощо); сироваткові системи крові (гаптоглобіну, Gm, 
InV, С3, С4 тощо); ферментні системи (еритроцитарної КФ, ФГМ, АК тощо); система антигенів 
HLA. Групи крові в судово-медичній практиці визначають у випадку експертизи спірного 
батьківства та материнства, у справах про підміну дітей, ідентифікації та в інших випадках.  
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Тема 7. СМЕ у випадках механічної асфіксії, інших 
чинників та отруєнь. 

 
План лекції: 

 
1. Механічна асфіксія (загальні питання) 
2. Асфіксія странгуляційна 
3. Задушення внаслідок закриття повітроносних шляхів сторонніми предметами 
4. Асфіксія внаслідок стиснення (здавлення) грудей та живота 
5. Утоплення  
6. Асфіксія внаслідок перебування в обмеженому просторі 
7. Загальні поняття про транспортну травму 
8. Автомобільна травма 
9. Рейкова травма 
10. Ушкодження внаслідок падіння людини  
11. Ушкодження внаслідок дії високої та низької температури  
12. Електротравма 
13. Баротравма 
14. Основи судово-медичної токсикології  

 
1. Механічна асфіксія (загальні питання) 

 
Викликане механічними чинниками різке порушення зовнішнього дихання людини, що 

унеможливлює нормальний доступ до організму кисню та призводить до накопичення в ньому 
вуглекислоти, називається механічною асфіксією (від грец. asphyxіa – відсутність пульсу, ядуха).  

Механічна асфіксія буває внаслідок стиснення органів шиї (странгуляційна асфіксія), закриття 
дихальних отворів та дихальних шляхів (обтураційна та аспіраційна асфіксія), перебування в 
обмеженому просторі. 

У перебігові асфіксії розрізняють два періоди: перший – передасфіксичний (триває до 1-ої 
хвилини), коли внаслідок гострої нестачі кисню та накопичення вуглекислоти посилюються й 
поглиблюються дихальні рухи; другий – асфіксичний (триває 5-6 хвилин) має такі стадії: 
інспіраторна та експіраторна задишка, короткочасна зупинка дихання, термінальні дихальні рухи, 
ядуха (задуха) (табл. 17). 

Таблиця 17 
Головні симптоми розвитку асфіксії 

 
Стадії  

асфіксії 
Трива-
лість 

Дихання Кровообіг М’язи ЦНС 

Інспіраторної 
задишки 

1-ша хв. задишка з 
переважанням 
вдиху 

сповільнене 
серцебиття, 
зниження АТ, 
початок 
розвитку 
ціанозу 
обличчя та шиї 

зростання 
біоелектричної 
активності 
скелетних 
м’язів 

десинхронізація 
біоелектричної 
активності 
головного 
мозку, 
оглушеність 

Експіраторної 
задишки 

2-га хв. задишка з 
переважанням 
видиху 

зростання 
брадикардії, 
порушення 
ритму, зміна 
АТ, посилення 
ціанозу 

судороги, 
розслаблення 
сфінктерів, 
дефекація та 
виділення сечі 

повна втрата 
свідомості 



Герасименко О.І., Антонов А.Г., Герасименко К.О. Курс лекцій з судової медицини 
 

150 
 

Тимчасової 
зупинки 
дихання 

3-тя хв. відсутність 
дихання 

виразна 
брадикардія, 
падіння АТ 

розслаблення 
м’язів 

непритомний 
стан 

Термінального 
дихання 

4-та хв. рідкі дихальні 
рухи «вдихи» 
із 
відкриванням 
рота (ґаспінг) 

коливання 
частоти 
серцевих 
скорочень, 
коливання 
рівня АТ 

розслаблення 
м’язів 

непритомний 
стан, відсутність 
ознак 
біоелектричної 
активності 
головного мозку 

Стійкої 
зупинки 
дихання 

на 3-5-тій 
хв. 

відсутність 
дихання 

брадикардія, 
мінімальний 
АТ 

розслаблення 
м’язів 

непритомний 
стан, відсутність 
ознак 
біоелектричної 
активності 
головного мозку 

Зупинки 
серцебиття 

на 5-30-
тій хв. 

відсутність 
дихання 

 розслаблення 
м’язів 

непритомний 
стан, відсутність 
ознак 
біоелектричної 
активності 
головного мозку 

 
Асфіксія (задуха) на трупі має так звані загальноасфіксичні ознаки: 
• зовнішні: ціаноз шкіри, особливо обличчя; поширені трупні плями; розширені зіниці; 

крапчасті крововиливи в кон'юнктиву; ознаки мимовільної дефекації, сечовипускання, виливання 
сперми та вихід слизової пробки шийки матки;  

• внутрішні: значне повнокров’я внутрішніх органів; рідка темно-червона кров, розширення 
та переповнення кров'ю правої половини серця (асфіксичний тип серця); крововиливи під 
легеневою плеврою та в епікарді (плями Тардьє); часто альвеолярна емфізема легень; іноді 
недокрів’я селезінки (ознака Сабінського).  

Але ці ознаки також бувають і в разі швидкого розвитку смерті без асфіксії. 
 

 ТИПОВІ ПИТАННЯ ДО ЕКСПЕРТА ДЛЯ ВИРІШЕННЯ ПІД ЧАС СУДОВО-
МЕДИЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ  

 
1. Вид механічної асфіксії. 
2. Зажиттєвість ушкоджень. 
3. Давність заподіяння ушкоджень. 
Решта питань вирішується залежно від виду механічної асфіксії. 
 
Повішення та задушення петлею 
1. Властивості петлі (вид предмету, що ушкоджував; кількість обертів; будова петлі – рухома 

чи нерухома; відкрита чи закрита; наявність вузла; матеріал петлі – м’який, напівжорсткий, 
жорсткий; товщина; рельєф).  

2. Механізм утворення ушкоджень: 
• місце прикладення сили, що травмувала; 
• напрямок дії петлі, її переміщення; 
• сила, рівномірність або нерівномірність тиску; 
• можливість утворення странгуляційної борозни внаслідок дії конкретної петлі; 
• можливість повішення за даних обставин; 
• можливість задушення петлею за даних обставин. 
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Стиснення шиї руками (ногою) 
1. Частина тіла, що травмувала шию (пальці, кисть, плече-передпліччя, стегно-гомілка). 
2. Механізм утворення ушкоджень:  
• місце прикладення сили; 
• орієнтація частин тіла відносно шиї; 
• можливість задушення за даних обставин (за умови певного положення частин тіла). 
 
Стиснення грудної клітки та живота 
1. Властивості предмета, що травмував: 
• вид предмета, що ушкоджував; 
• характеристика поверхні, що ушкодила (розміри, форма, рельєф, накладення); 
• маса; 
• матеріал; 
• можливість заподіяння ушкодження предметом даного типу; 
• конкретний екземпляр. 
2. Механізм заподіяння ушкоджень: 
• місце прикладення сили; 
• напрямок дії сили, що травмувала; 
• вид ушкоджуючої дії (стиснення); 
• сила тиску; 
• можливість заподіяння травми за конкретних умов. 
 
Закриття дихальних отворів та дихальних шляхів  
1. Властивості чинника, що ушкоджував: 
• властивості стороннього тіла або вмісту; 
• консистенція; 
• число (для твердих тіл); 
• об’єм (для рідини). 
2. Механізм впливу: 
• закриття дихальних отворів; 
• закриття дихальних шляхів; 
• можливість смерті за даних умов. 
 
Утоплення 
1. Доказ смерті внаслідок утоплення. 
2. Визначення середовища втоплення. 
3. Версія перебування трупа у воді. 
4. Можливість утоплення в конкретному середовищі втоплення. 
 
Смерть у обмеженому просторі 
1. Можливість загибелі за конкретних умов у обмеженому просторі. 
 

2. Асфіксія странгуляційна 
 

Странгуляційна асфіксія (син. странгуляція) – асфіксія внаслідок стиснення органів шиї 
шляхом задушення, защемлення, задавлення петлею.  

Повішення – вид механічної асфіксії від стиснення шиї петлею, що затягається під дією маси 
всього тіла людини або його частини, а інколи повішення відбувається внаслідок стискання шиї 
тупими твердими предметами (розгалуженням дерева, штахетною огорожею тощо). При цьому 
може бути: самоповішення (самогубство); повішення сторонньою особою (убивство); повішення 
випадкове (нещасний випадок); підвішування трупа; приховування іншої причини смерті 
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(інсценування). Положення трупа під час повішення буває: повне висіння; неповне висіння – у 
положенні стоячи, сидячи, на колінах, лежачи. 

Механізм смерті під час повішення є складним патофізіологічним процесом, який зумовлений 
дією багатьох чинників, зокрема, порушенням зовнішнього дихання, рефлекторними механізмами, 
порушенням кровообігу в головному мозкові тощо. Танатогенез у разі повішення має 4 стадії: 
задишки та судом; відносного спокою; термінального дихання; припинення дихання та 
поступового згасання діяльності серця. Тривалість кожної стадії біля 3-5-ти хв. 

Іноді має місце "припинене задушення" – за термінологією окремих авторів – смерть, що 
настала під час повішення до розвитку повної картини задушення (механічної асфіксії) через тиск 
петлі на блукаючий нерв та розвиток шоку. 

Головними діагностичними ознаками повішення є наявність ознак асфіксії, характерні 
особливості странгуляційної борозни та інші видові ознаки повішення: 

• висунутий та защемлений між зубами язик;  
• трупні плями, розміщені на нижній частині тіла в разі вертикального положення 

повішеного;  
• ушкодження тканин шиї під странгуляційною борозною;  
• надриви внутрішньої оболонки загальних сонних артерій нижче рівня біфуркації (ознака 

Амюссе);  
• крововиливи в зоні кріплення до груднини груднино-ключично-соскоподібного м'яза у 

випадку вільного висіння трупа (Вальхера ознака);  
• крововиливи в адвентицію каротидів (Мартіна ознака). 
На трупі можуть бути ушкодження у вигляді саден, синців та навіть ран, що іноді виникають 

від ударів тіла об навколишні предмети під час судом. Іноді внаслідок дії петлі буває перелом 
під'язикової кістки та щитовидного хряща, що потребує диференціації із задушенням руками. Під 
час експертизи трупа з переломами хрящів гортані й трахеї слід для опису ушкоджень 
використовувати схему, яка запропонована Є.С. Мішиним. 

Петля (зашморг) – складений та зав'язаний кінець мотузки, ремінця, дроту, тканини тощо – 
засіб для повішення або задушення петлею. Вона найчастіше має дві гілки, що утворені ходовим 
та корінним кінцями й вузлом. Є велика кількість петель та вузлів (морські, альпіністські, 
рибальські тощо), що використовуються певними фахівцями. 

За характером вузла іноді можна зробити припущення щодо фаху того, хто його зав'язував, 
тому на місці події вузли не розв'язують, а зберігають для експертизи. За будовою розрізняють 
петлі, що можуть і не можуть затягатися (рухомі та нерухомі; відкриті й закриті); за матеріалом – 
жорсткі (із дроту), напівжорсткі (ремінь) та м'які (тканина). Петля, що здатна затягатися 
(зашморгуватися), називається зашморгом. За числом обертів петлі бувають одинарні, подвійні, 
потрійні та багатообертові. Петля з “вуздечкою” – тип багатообертової петлі, коли один з її турів 
проходить через рот. В окремих випадках петля затягається за допомогою стороннього предмета – 
закрутки.  

Положення петлі під час повішення буває типовим (на передній та бічній поверхні шиї, а 
вузол – на задній поверхні шиї або потилиці); бічним (вузол справа або зліва); атиповим (вузол на 
підборідді).  

За іншою класифікацією положення петлі буває: переднє (петля стискає передню та дещо 
менше бічні поверхні шиї); заднє (стискається задня та частково бічні поверхні шиї); бокове 
(стискається в основному права або ліва бічна поверхня шиї); оперізуюче (петля повністю 
охоплює шию); положення, що зустрічаються рідко (між підборіддям та ротом, через рот – 
"вуздечка", нижче носа тощо). 

Внаслідок тиску петлі утворюється странгуляційна борозна, яка є однією з головних ознак 
стиснення шиї петлею та являє собою поверхневе ушкодження шкіри у вигляді негативного сліду 
петлі. 

У випадку повішення або задушення странгуляційна борозна ретельно досліджується та 
описується за таким планом: розміщення та напрямок, які відповідають положенню сліду петлі; 
кількість окремих вдавлень; наявність та виразність проміжних валиків; ширина та глибина 
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кожного вдавлення вздовж борозни; колір, щільність та особливості рельєфу її дна; наявність 
саден, крововиливів по краю борозни або поряд із нею.  

Глибина странгуляційної борозни залежить від товщини петлі та сили тиску її на шию, 
часто нерівномірна в різних місцях.  

Дно странгуляційної борозни буває м'яким та щільним. Внаслідок сильного тиску 
наприкінці доби странгуляційна борозна стає щільною на дотик, жовтувато-сірою, буруватою або 
навіть темно-бурого кольору. Виразність борозни посилюється із часом перебування в петлі.  

Рельєф странгуляційної борозни буває дуже характерним, що дозволяє визначити матеріал 
петлі (кручена мотузка, плетена мотузка тощо).  

Переривчастість странгуляційної борозни іноді буває обумовлена потраплянням під петлю 
під час повішення сторонніх предметів (елементів одягу: комірця, шарфа, краватки тощо) або 
пальців внаслідок наміру потерпілого звільнитися від петлі.  

Природні бліді зморшки шкіри на фоні трупних плям або смуги від тиску комірця іноді 
помилково сприймаються як странгуляційна борозна. 

Ознаки зажиттєвості странгуляційної борозни: крововиливи в поверхневих шарах шкіри 
по верхівці проміжних валиків; крововиливи в підшкірній клітковині та м'язах шиї, іноді надриви в 
груднино-ключично-соскоподібному м'язові біля груднини; переломи хрящів гортані або ріжків 
під'язикової кістки із крововиливом у прилеглу тканину; крововиливи в капсулу лімфатичних 
вузлів та тканину, що їх оточує, вище странгуляційної борозни, а нижче странгуляційної борозни 
ця ознака відсутня; надриви інтими сонної артерії в зоні біфуркації з крововиливами (дослідження 
виконується до вилучення органів шиї під час розтину трупа); анізокорія у разі сильного 
одностороннього давлення шиї петлею; прикус (або крововиливи) на кінчику язика; крововиливи 
та надриви м'язів плечового пояса; крововиливи в передньобокові відділи міжхребцевих дисків 
шиї. 

Під час гістологічного дослідження странгуляційної борозни помітне повнокров'я капілярів, 
екстравазати на межі шкіри та підшкірної клітковини по краю странгуляційної борозни, стаз, 
“маргінальне стояння” лейкоцитів, інфільтрація клітинами, набряк шкіри скраю странгуляційної 
борозни та в проміжних валиках, тромби в артеріях, дистрофія епідермісу в странгуляційній 
борозні та м'язів під нею (у м’язах зникає поперечна покресленість). Виразні реактивні зміни 
нервових сегментів шкіри та нервових стволів. Гістохімічно виявляється зміна ферментного стану 
тканин під странгуляційною борозною. 

Під час повішення або задушення петлею між витками петлі утворюються підвищення шкіри 
– проміжні валики, на гребенях яких бувають пухирі від набряку та крововиливи – проміжні 
валики, що є ознака зажиттєвості странгуляційної борозни. 

Повішення слід диференціювати із задушенням петлею та підвішуванням трупа. Питання про 
категорію смерті у випадку повішення (самогубство, убивство, нещасний випадок) судово-
медична експертиза не вирішує, це – компетенція юридичних органів. 

Підвішування трупа в петлі, як правило, злочинець здійснює з метою приховування 
причини смерті, введення слідчих органів в оману (інсценування повішення). Висновок про 
підвішування трупа робиться судово-медичним експертом у разі, коли є всі морфологічні (макро- 
та мікроскопічні) ознаки того, що смерть настала не від дії виявленої на шиї петлі. Смерть у 
даному випадку могла бути наслідком різних ушкоджень у т.ч. від задушення петлею чи руками, 
що часом ускладнює диференційну діагностику підвішування трупа та повішення. 

Задушення петлею – різновид механічної асфіксії, яка розвивається внаслідок стиснення 
органів шиї петлею (зашморгом), що затягається рукою (сторонньою чи своєю) або стороннім 
предметом. Задушення петлею може бути наслідком нещасного випадку, коли, наприклад, до 
частин машини, що рухається, потрапляють кінець шарфа, косинки, галстук тощо. 

Морфологічні зміни в організмі внаслідок задушення петлею характеризуються ознаками 
асфіксії. Странгуляційна борозна часто міститься на рівні щитовидного хряща або нижче, 
рівномірно глибока, горизонтальна, але може бути й переривчастою, якщо під петлю потрапив 
одяг або вона була відкритого типу. 

Задушення руками – різновид механічної асфіксії, що виникає внаслідок стиснення шиї 
однією чи двома руками. Специфічними ознаками, які свідчать про задушення руками, є численні 
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ушкодження нігтями у вигляді саден, що мають вигляд півмісяця, та крововиливи на шкірі 
передньобокової поверхні шиї. У м'яких тканинах шиї спостерігаються обширні крововиливи (в 
т.ч. у корені язика); типовими є переломи під'язикової кістки та щитовидного хряща. 

Якщо рука нападника була в рукавиці, або між рукою та шкірою шиї під час задушення був 
одяг, то внаслідок дії шерехатої поверхні цих предметів виникають згруповані дрібні садна на 
боковій поверхні шиї потерпілої особи, у підщелепній, підборідній ділянці та в зоні гортані. Іноді 
віддзеркалюється рельєф матеріалу у вигляді внутрішньошкірних крововиливів. 

Задушення ногами можливе у випадку, коли потерпілий лежить на якійсь поверхні, а йому 
на шию тиснуть коліном, верхньою частиною гомілки або стопою. 

3. Задушення внаслідок закриття повітроносних шляхів сторонніми предметами 
 

Обтураційна асфіксія розвивається внаслідок випадкового або навмисного закриття 
дихальних отворів, закупорювання дихальних шляхів м'якими, твердими тілами та сипучими 
речовинами, що призводить до гіпоксії та швидкого розвитку смерті від асфіксії. 

Інколи злочинець своїй жертві силою вводить до порожнини рота для запобігання крику або 
кусання шматок текстильної тканини, або твердий предмет – кляп, що може спричинити 
обтураційну асфіксію. Кляп може бути також засобом убивства. 

Часто бувають нещасні випадки внаслідок того, що людина давиться їжею (шматком хліба, 
м'яса тощо), у такому випадку під час розтину їх знаходять у глотці. Іноді сторонні тіла 
проникають значно глибше – у трахею та крупні бронхи й смерть може розвиватися внаслідок 
бронхо-кардіального рефлексу.  

"Присипання" – вид обтураційної асфіксії, при якій дихальні шляхи (рот і ніс) немовляти 
випадково закриваються молочною залозою, білизною матері або постіллю, напр., коли мати 
засинає під час годування дитини. Окремі дослідники вважають, що присипання здорової дитини 
(без ознак органічного ушкодження головного мозку) практично не можливе. Присипання слід 
диференціювати з раптовою смертю немовляти. 

Аспіраційна асфіксія розвивається внаслідок проникнення сторонніх речовин у дихальні 
шляхи під час вдиху. 

Можлива аспірація твердих та сипучих речовин, рідини (напр., крові, блювотиння, 
навколоплідних вод у новонароджених тощо). Виявлення під час розтину трупа крові в дихальних 
шляхах та характерний вигляд легень при цьому (роздуті, бугристі, строкаті на поверхні та на 
розрізі) є ознакою зажиттєвого походження травми. 

Зустрічаються випадки смерті внаслідок потрапляння до дихальних шляхів сипучих речовин: 
піску, зерна, цементу тощо, тобто має місце аспірація сипучих речовин. Морфологічні зміни в 
організмі відповідають ознакам смерті від задухи.  

Небезпечним для життя може бути значне порушення зовнішнього дихання внаслідок 
перелому щелепно-лицьових кісток (механічна асфіксія). Такий стан настає внаслідок западання 
язика із закриттям входу до гортані внаслідок зміщення уламків нижньої щелепи (дислокаційна 
асфіксія), закриття верхніх відділів трахеї кістковими уламками, згустками крові (обтураційна 
асфіксія), стиснення трахеї через набряк, гематому, емфіземи шиї (стенотична асфіксія), а також 
внаслідок закриття клаптиком м’якої тканини входу до гортані (клапанна асфіксія). Для 
вирішення питань пов’язаних із таким переломом бажаною є участь в експертизі лікаря-
стоматолога. 

 
4. Асфіксія внаслідок стиснення (здавлення) грудей та живота 

 
Здавлювання грудей та живота твердими тілами та сипкими речовинами викликає розвиток 

компресійної асфіксії. 
Здавлювання тіла людини – один з видів травми, що виникає внаслідок стиснення 

організму людини між рухомими предметами значних розмірів (напр., між буферами залізничних 
вагонів) або між рухомим та нерухомим предметом значних розмірів (напр., між вагоном та 
платформою). 
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Для сильного здавлювання тіла характерними є ушкодження : переломи ребер, хребта, 
лопаток, розриви, відриви й переміщення внутрішніх органів живота та грудної порожнини. 

У випадку помірного здавлювання тіла грудей та живота, що не спричиняє тяжких переломів, 
але порушує акт дихання, розвивається смерть від асфіксії. При цьому виявляється значна 
кількість дрібних крововиливів, екхімози на верхній частині грудей, на шиї та обличчі – т.зв. 
„екхімотична маска”; буває "карміновий набряк" легень – вони збільшені за об'ємом, з набряком, 
мають помірну кількість повітря та яскраво-червоний колір на поверхні та в розрізі, що 
обумовлене застоєм у них насиченої киснем крові. 

 
5. Утоплення 

 
Утоплення – вид насильницької смерті (механічної асфіксії), яка розвивається внаслідок дії 

на організм рідкого середовища в разі занурення всього тіла або лише голови. Середовищем 
утоплення найчастіше є вода (водойми, ванни, діжки, відра тощо), а іноді інші рідини (бензин, 
нафта, пиво тощо). За механізмом розвитку втоплення може бути таких типів: аспіраційне 
(істинне), спастичне (асфіксичне) та рефлекторне (синкопальне), а також змішаного типу. 

Утоплення аспіраційне – вода заповнює дихальні шляхи та альвеоли легень. Огляд трупа у 
випадку аспіраційного утоплення дає можливість помітити в перші 2-3 дні після настання смерті 
лише дрібнопухирчасту піну біля отворів рота та носа. 

Утоплення спастичне пов'язане з виникненням стійкого рефлекторного ларінгоспазму 
внаслідок подразнення водою рецепторів дихальних шляхів.  

Утоплення синкопальне обумовлене швидкою рефлекторною зупинкою дихальної та 
серцевої діяльності як відповідною реакцією організму на водне середовище в екстремальних 
умовах (водяний шок, алергійна реакція на воду тощо). 

Під час розтину трупа особи, що загинула внаслідок утоплення спостерігається:  
• гостра водяна емфізема легень, легені збільшені за об'ємом, роздуті, особливо із країв, сіро-

рожевого кольору, зі значною кількістю підвищень (альвеолярна емфізема) та заглиблень, що 
відповідають ребрам, іноді це – єдина ознака втоплення;  

• субплевральні крововиливи (плями Рассказова-Лукомського);  
• наявність рідини середовища втоплення в пазухах основної кістки (ознака Свєшникова); 
• розрідження крові та гемоліз (у морській воді гемоліз не спостерігається);  
• набряк стінки та ложа жовчного міхура (ознака Русанова-Шкаравського);  
• накопичення рідини (100 мл та більше) у черевній порожнині (ознака Моро);  
• наявність дрібнопухирчастої піни в дихальних шляхах (ознака Крушевського) з 

повнокров'ям їх слизової оболонки.  
Важливим у діагностиці втоплення є аналіз тканин внутрішніх органів (печінка, нирка, 

селезінка, крім легень) та кісткового мозку на наявність діатомей. Діатомеї (син. діатомові 
водорості) – одноклітинні мікроскопічні рослинні організми у формі диска, еліпсоїда, нитки, 
призми, стрічки, ланцюга, зірочки, кущика тощо, покриті кремнеземною оболонкою – панциром. 
Діатомеї становлять основу планктону. Завдяки наявності панцира діатомові водорості стійкі до 
різних зовнішніх впливів, у т.ч. до гниття, витримують дію високих температур, концентрованих 
розчинів кислот та лугів, що слід брати до уваги під час їх виявлення, у т.ч. під час діагностики 
утоплення. Для визначення джерела походження діатомеї застосовують генотипоскопічну 
експертизу. 

Для діагностики втоплення можна застосовувати "нафтову пробу" – визначення наявності 
нафтопродуктів у проковтнутій воді, що міститься в шлунку особи, яка затонула; визначається 
методом люмінесцентного дослідження. Негативний результат цієї проби не виключає втоплення, 
бо воно могло відбутися у водному середовищі, яке не містить цих домішок.  

Утоплення слід відрізняти від перебування трупа у воді та від смерті у воді. 
Перебування трупа у воді може бути обумовлене: утопленням, смертю у воді від 

захворювань, смертю у воді від травми, викиданням злочинцем трупа у воду тощо. Ознаками 
перебування трупа у воді є: мокрий одяг, мокре волосся, "гусяча" шкіра, зморщування сосків, 
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навколососкових кружал та мошонки, червоний колір трупних плям та мацерація шкіри. 
Перебування трупа у воді не є ознакою утоплення. 

Внаслідок перебування трупа у воді (чи в іншій рідині) розвивається мацерація шкіри – 
набухання, розпушування та поступове відшаровування епідермісу шкіри, яке розвивається на 
трупі під час перебування його у воді внаслідок просочування шкіри рідиною; найбільше 
проявляється там, де епідерміс найтовщий (долоні, підошви, коліна). Виразність мацерації шкіри 
значною мірою залежить від температури води (табл.    ). Через 2-3 год. перебування трупа у воді 
епідерміс набухає, набуває сірувато-білого кольору, а через 2-3 дні мацерація займає всю шкіру 
долоні ("рука прачки")  та ступні. На 5-8-й день епідерміс білого кольору відшаровується та через 
2-3 тижні перебування трупа у воді відторгається разом із нігтями ("рукавичка смерті"), надаючи 
руці вигляд випещеної. Через 30-40 діб шкіра відшаровується навіть у стоячій воді, течія та 
підвищена температура прискорюють мацерацію, а одяг та взуття – затримують. 

Внаслідок тривалого перебування трупа у воді відбувається мацерація у вигляді поступового 
відшарування епідермісу шкіри на долонях та підошвах. Через 2-4 год. епідерміс набрякає, набуває 
сірувато-білого кольору. На 3-4-й день перебування трупа у воді набряк епідермісу добре 
помітний на всій поверхні трупа; особливо виразна зміна долонь – "рука прачки" (значна 
кількість зморшок); з 8-15-ї доби до кінця 1-го місяця епідерміс відшаровується та на руках 
знімається разом із нігтями у вигляді рукавички – т.зв. "рукавичка смерті". Процес мацерації та 
поступового відшарування епідермісу залежить від багатьох чинників, але одним із головних є 
температура. За характером морфологічних змін на трупі є можливість визначити терміни 
перебування трупа у воді. 

Утоплення може бути наслідком нещасного випадку або ж убивства, тому важливим є огляд 
трупа на місці виявлення його та з’ясування обставин до виконання розтину трупа. Іноді має місце 
інсценування утоплення або викидання трупа у воду з метою приховування злочину. 

 
Таблиця 18 

Строки розвитку мацерації шкіри кистей рук залежно від температури води  
(В.Н. Крюков) 

 
Температура 

води (°С) 
Строк появи ознак 

мацерації 
Строк 

закінчення 
розвитку 
мацерації 

2-4 1-2 доби 30-60 діб 
8-10 12-24 год. 17-20 діб 
14-16 від 1 до 8 год. 5-10 діб 
20-23 від 0,5 до 6 год. 3-5 діб 

 
 
 

Таблиця 19 
Строк розвитку мацерації шкіри залежно від температури води (Э.Л. Тунина, С.П. 

Дидковский, И.А. Концевич) 
 

Температура води,  
+ºС 

Початок появи 
мацерації  

(годин) 

Кінець появи мацерації  
(діб) 

2-4 24-48 годин 30-60  
8-10 14-24 години 15-20 
14-16 від 40 хв. до 8 годин 5-10 
20-23 від 20 хв. до 1 години 3-5 
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Таблиця 20 
Терміни перебування трупа у воді (А.Д. Адрианов, 1957 із доповненням) 

 
Термін 

перебування 
у воді 

 
Ознаки 

Теплий період року (квітень-вересень) 
2-6 год. Шкіра на долонних і підошовних поверхнях незначно набухає, світлішає, кінці 

пальців зморщуються, бліднуть 
6-9 год. З'являється рідина в плевральній і черевній порожнинах 

біля 24 год.  Нерізка виразність ознак мацерації шкіри кистей і стоп. Наявність 
дрібнопухирчастої піни в отворах носа й рота. Намічаються ознаки гниття трупа. 

біля 2 діб  Мацерація шкіри кистей і стоп посилилася. Трупне задубіння збережене. Ознаки 
гниття більш інтенсивні. Різке здуття легень. 

2-3 доби Зникнення дрібнопухирчастої піни в отворах носа, рота, трахеї й бронхах. 
Слизувата дихальних шляхів рожево-червона. Просочування рідини в плевральну і 
черевну порожнини. 

3-5 діб  Мацерація поширюється на всю шкіру кисті ("рука прачки"). Виразне гниття трупа. 
Значне газоутворення. Транссудація гемолізованої крові в тканини, серозні 
порожнини. Ділянки здуття легень. 

6-8 діб  Мацерація поширюється на всю шкіру підошовної поверхні. Шкіра біліє та 
зморщується на тильній поверхні кистей. Ознаки утоплення зникають. 
Послаблюється зв'язок волосся й нігтів зі шкірою. Спадання легень. 

8-15 діб  Епідерміс починає відокремлюватися від власне шкіри. 
10-21 доба  Зменшення газоутворення. Часткове випадання волосся. Сповзання шкіри з 

долонних і підошовних поверхонь. 
21-28 діб  Утворення жировоску на кінцівках. Обростання трупа водоростями відбувається 

циклічно через кожні 2-3 тижні. 
15-25 діб  Шкіра сповзає внаслідок дії течії води. Зникають плями Рассказова-Лукомського-

Пальтауфа. 
30-40 діб  Шкіра в стоячій воді сповзає самостійно ("рукавичка смерті"). Гниття 

сповільнюється. Шкіра кистей і стоп, у також волосся та нігті повністю відпадають. 
Намічається омилення шкіри голови та вух. 

20-60 діб  Шкіра сповзає з інших ділянок тіла. Зберігаються татуювання. 
1 рік  Труп цілком перетворюється в жировіск 

Холодний період року (жовтень-березень) 
1-2 міс.  Трупне задубіння відсутнє. Мацерація виражена незначно. Нігті й волосся не 

відпадають. Шкіра зеленувато-коричнева. Епідерміс відділяється ділянками. 
Помірно виражена трупна емфізема. Іноді спостерігаються ділянки різкого здуття 
легень. 

3-4 міс.  Епідерміс майже цілком відпав. Волосся й мацерована шкіра кистей та стоп разом 
із нігтями відпали. Внутрішні органи розм'якшені. У плевральній і черевній 
порожнинах грязно-бура рідина. 

5-6 міс.  Іноді спостерігається утворення жировоску в шкірі обличчя. 
 
Смерть у воді може розвиватися не лише внаслідок утоплення, а й від інших причин: 

захворювань серцево-судинної системи; травми голови та шийних хребців; від перегрівання тіла 
на сонці; холодового шоку; переохолодження тіла тощо. 

Визначення причини смерті у випадках смерті у воді є складним експертним завданням; 
діагноз повинен ґрунтуватися на даних розтину трупа з гістологічним дослідженням внутрішніх 
органів та інших лабораторних дослідженнях зі співставленням з обставинами події. 
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6. Асфіксія внаслідок перебування в обмеженому просторі 
 

Перебування людини тривалий час у обмеженому просторі (герметично закритому 
приміщенні чи певному об'ємі без відповідного доступу кисню) супроводжується поступовим 
зменшенням кисню, що вдихається, і коли концентрація його в навколишньому середовищі 
досягає критичної межі – розвивається асфіксія.  

Часто за аналогічних умов розвивається задушення димом внаслідок перебування 
потерпілого в зоні пожежі з розвитком смерті від гіпоксії та отруєння оксидом вуглецю. У такому 
випадку окрім ознак асфіксії в крові померлої особи знаходять карбоксигемоглобін, а в дихальних 
шляхах кіпоть. 

 
7. Загальні поняття про транспортну травму 

 
Типові питання до експерта при транспортній травмі 

 
1. Зажиттєвість та давність ушкодження. 
2. Властивості предметів, що травмували: 
• вид предмету, що травмував; 
• травмувальна поверхня: розмір, форма, рельєф, накладення, висота розміщення відносно 

дорожнього покриття; 
• можливість утворення ушкоджень внаслідок дії конкретної деталі автомобіля. 
3. Механізм утворення ушкоджень: 
• місце прикладення сили; 
• напрямок травмувальної дії; 
• вид травмувального впливу (удар, стиснення, розтяг, тертя чи їх поєднання); 
• сила травмувальної дії; 
• можливість одночасного утворення ушкоджень; 
• послідовність утворення ушкоджень; 
• можливість заподіяння ушкоджень певними частинами автомобіля та його деталями; 
• можливість заподіяння ушкоджень транспортним засобом певного типу чи марки; 
• можливість заподіяння ушкоджень конкретним автомобілем; 
• можливість утворення всіх ушкоджень за певних умов дорожньо-транспортної пригоди. 
Транспортна травма – ушкодження, що заподіяні зовнішніми або внутрішніми частинами 

транспорту (машини, поїзда, літака, човна тощо) під час його руху, а також ті, які виникають під 
час падіння із транспорту, що рухається. Залежно від виду транспорту, який заподіяв ушкодження, 
транспортну травму поділяють на: автомобільну, мотоциклетну, велосипедну, тракторну, рейкову 
(трамвайну чи залізничну), авіаційну, космічну, воднотранспортну, гужову. Виділяють ряд 
різновидів транспортної травми. Подія, що супроводжується транспортною травмою на дорозі 
називається дорожньо-транспортною пригодою.  

Комбінована транспортна травма – вид травми, коли ушкодження у потерпілого 
виникають внаслідок двох або більше видів травми, що утворюються послідовно один за одним 
(напр., наїзд з наступним переїздом; падіння з машини з наступним переїздом; удар з наступним 
здавлюванням між машиною та нерухомим предметом тощо). 

 
Таблиця 21 

Класифікація транспортної травми 
 

За характерною ознакою Різновиди транспортної травми 
За конструктивними 
особливостями деталей, що 
рухаються, та ходової частини 
транспортного засобу 

• колісна  
• гусенична  
• рейкова (ширококолійна, вузькоколійна) 
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• гвинтомоторна 
• реактивна 
• лопатами гвинта  
• підводними крилами 

За видом транспорту • автомобільна 
• мотоциклетна 
• мопедна 
• велосипедна 
• тракторна 
• залізнична 
• трамвайна 
• внутрішньошахтними й відкаточними механізмами 
• авіаційна 
• літакова 
• вертолітна  
• водна 
• гужова 
• комбінована 

За середовищем пересування  • наземна  
• підземна  
• повітряна  
• водяна 
• космічна 

За учасниками  • людина, що йде, стоїть або сидить 
• водій 
• пасажир на сидінні рядом із водієм 
• пасажир заднього сидіння  
• пасажир салону автобуса 
• пасажир коляски мотоцикла 
• екіпаж та пасажири морського чи річкового судна 
• екіпаж повітряного судна 
• пасажири повітряного судна 
• парашутист  

За типовістю • типова  
• атипова 

 
Специфічними ознаками у випадку транспортної травми можуть бути: слід від протектора, 

радіатора, фари тощо. Специфічність ознаки визначається експертом на підставі знання механізму 
утворення ознаки та досвіду виконання експертиз. У випадках дорожньо-транспортної або 
залізничної травми іноді зустрічаються випадки переміщення тіла потерпілої особи транспортним 
засобом, що називається волочінням.  

Сліди волочіння – ушкодження, що виникають під час автомобільної та залізничної травми 
внаслідок протягання тіла. Вони мають вигляд обширних саден, значну кількістю паралельних 
подряпин, іноді з т.зв. "спилюванням" м'яких тканин і навіть кісток. Під час огляду трупа 
звертають увагу на локалізацію, напрямок ушкоджень (за відшаруванням епідермісу), наявність 
сторонніх часточок (пісок, гравій, земля). 
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8. Автомобільна травма 
 

Автомобільна травма – механічні тілесні ушкодження, заподіяні зовнішніми або 
внутрішніми частинами автомобіля, що рухається, а також ті, які виникають внаслідок падіння з 
машини, що рухається. 

Зіткнення автомобіля з людиною (наїзд, удар автомобілем) – вид транспортної травми; 
сукупність механічних дій на тіло людини з утворенням ушкоджень внаслідок удару зовнішніми 
частинами транспортного засобу, що рухається. Початок наїзду – удар людини транспортом. 
Потім відбувається падіння людини на транспорт, відкидання й падіння на ґрунт, ковзання тіла по 
покриттю дороги. Іноді за незначним ударом наступає тиск. Тому виділяють наїзд із переважною 
дією ударом та наїзд із переважною дією тиском. Специфічною ознакою наїзду є відбиток частин 
транспорту (облицювання радіатора, фари тощо); характерними є бампер-ушкодження, локальні 
ушкодження голови, тулуба, кінцівок, струси тіла, локалізація ушкоджень, з одного боку, тощо.  

Перелом кісток кінцівок (гомілки, стегна) від удару бампером (буфером) автомашини під час 
автомобільної травми називається бампер-переломом. Це характерна ознака наїзду (удару) 
автомобіля. Морфологічні особливості його залежать від швидкості автомобіля, форми та ширини 
бампера, від товщини м'яких тканин на місці удару та інших чинників. Якщо швидкість руху 
автомобіля була значною, то за рахунок деформації зсуву виникають поперечні або поперечно-
косі переломи з незначним відколом компактної речовини на місці удару та значною кількістю 
віялоподібних тріщин, які утворюють кути, відкриті до місця прикладення сили. Якщо швидкість 
машини була незначною (до 45-50 км/год), то виникає перелом за рахунок згинання трубчастої 
кістки й поперечно-уламковий перелом зі значним уламком неправильно-ромбоподібної форми з 
боку удару, який має клиноподібну форму, а основа клинця вказує на місце прикладення сили – 
Месерера трикутник.  

Внаслідок переїзду колесом автомобіля виникають ушкодження, що зумовлені ударом та 
зворотно-поступальним рухом колеса й стисканням тіла. Переїзд буває повним (в разі 
перекочування колеса) і неповним (в разі накочування колеса). 

Переїзд голови – сплющення, розчавленя речовини мозку, численні переломи кісток 
(ушкодження масивніші з боку зіткнення з колесом).  

Переїзд грудної клітки – чисельні двобічні непрямі переломи ребер (особливо з боку 
первинного дотику коліс), переломи остистих відростків хребців, відрив та переміщення 
внутрішніх органів. 

Переїзд живота – розриви, розтрощування та відриви органів черевної порожнини, значні 
крововиливи в заочеревинну клітковину. 

Переїзд кінцівок – переломи кісток і значне розминання м'язів. 
Переїзд таза – двосторонні переломи тазових кісток, сплющення таза. 
Важливим показником переїзду є наявність слідів протектора на тілі та на одягові. Протектор 

розрізняють за малюнком, його формою, величиною та іншими особливостями. Слід від 
протектора на одягові чи тілі трупа є важливим речовим доказом транспортної травми. Відбиток 
протектора може бути об'ємним (нашарування грязюки з характерним малюнком) чи 
поверхневим, площинним. Площинні відбитки бувають негативні й позитивні. Ушкодження, що 
відтворюють лише частини протектора, які западають, називають негативними відбитками, а ті, 
що відтворюють лише частини, що виступають, – позитивними. Чіткий відбиток протектора 
дозволяє вирішити питання про модель, марку автомашини, мотоцикла, колісного трактора, 
виконати ідентифікацію. 

Автомобільна травма від падіння з автомобіля, що рухається, характеризується утворенням 
ушкоджень, аналогічних до ушкоджень внаслідок падіння зі значної висоти. 

Автомобільна травма всередині автомобіля буває внаслідок зіткнення машин між собою, з 
нерухомим предметом, під час перевертання автомобіля. Основні ушкодження локалізуються на 
передній поверхні тіла, іноді – на бічній (лівій – у водія, правій – у пасажира), найчастіше 
травмуються голова та ноги. Характерним є ушкодження щитком приладів управління: садна та 
рани від забиття, переломи надколінника, розриви хрестоподібних зв'язок колінного суглоба, 
переломи виростків стегнових кісток та непрямі ушкодження: переломи діафіза стегна, 
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ушкодження кульшового суглоба, переломи таза. Удар об руль у водія супроводжується 
утворенням саден, крововиливів дугоподібної форми на грудях, переломами грудини та ребер, 
розривами між першим і другим пальцями рук тощо, чого не буває в пасажирів. У пасажирів і 
водія бувають хлистоподібні переломи хребта, або переломи у вигляді підборідного гачка. 

Ушкодження ременями безпеки виникають на грудях і животі: крововиливи, садна, 
переломи ребер, ключиць, розриви груднино-ключичного суглоба, а в разі значної швидкості 
автомобіля – розриви аорти, серця, відривання серця від судин. 

Сліди, що виникають на підошві взуття під час дорожньо-транспортних пригод, зокрема, у 
випадку автомобільної травми, називаються слідами ковзання. Вони мають вигляд паралельних 
борозен та валиків лінійної або дугоподібної форми й розміщені відносно довжини підошви 
вздовж, навскіс або впоперек. Аналіз цих слідів допомагає визначити напрямок руху травмованої 
особи та транспортного засобу. 

Травма внаслідок випадання з автомобіля, що рухається можлива внаслідок раптового 
гальмування, раптового руху з місця або раптового повороту автомобіля. Не зважаючи на те, що 
автомобільні пригоди відбуваються протягом дуже короткого проміжку часу, у кожному випадку 
має місце певний порядок фаз травмування, кожна з яких має свій механізм утворення ушкоджень 
у потерпілих (табл. 22). 

 
Таблиця 22 

Види автомобільної травми та механізми утворення ушкоджень 
 

Вид автомобільної травми Фаза заподіяння травми Механізм утворення 
ушкоджень 

Травма внаслідок зіткнення 
автомобіля, що рухається, з 
людиною (удар автомобілем) 

1. Зіткнення частин 
автомобіля з тілом  

1. Удар частинами 
автомобіля та струс тіла. 
 

2. Падіння тіла на автомобіль 2. Той самий. 
3. Відкидання тіла та падіння 
його на ґрунт. 

3. Удар об ґрунт. 

4. Ковзання тіла по ґрунтові. 4. Тертя об ґрунт. 
Травма внаслідок переїзду 
колесами автомобіля 

1. Зіткнення колеса з тілом. 
 

1. Удар колесом. 

2. Штовхання, іноді 
перевертання тіла колесом. 
 

2. Тертя об ґрунт та колесо. 

3. Накочування колеса на тіло.  3. Тертя та обертальний 
рух колеса. 

4. Перекочування колеса через 
тіло. 

4. Стиснення та розтяг. 

 5. Волочіння тіла. 5. Тертя об ґрунт.  
Травма внаслідок випадання з 
автомобіля, що рухається 

1. Зіткнення тіла з частинами 
автомобіля. 

1. Удар об частини 
автомобіля. 

2. Падіння на ґрунт. 2. Удар об ґрунт та струс 
тіла. 

3. Ковзання по ґрунтові. 3. Тертя об ґрунт. 
Травма внаслідок дії внутрішніх 
частин автомобіля (травма 
всередині автомобіля) 

1. Зіткнення тіла з частинами 
автомобіля. 

1. Удар об частини 
автомобіля. 

2. Стиснення тіла частинами 
кабіни, що змістилася. 

2. Стиснення. 
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Травма внаслідок стиснення 
тіла між автомобілем та іншими 
предметами чи ґрунтом 

1. Зіткнення частин 
автомобіля з тілом. 

1. Удар та струс тіла. 

 2. Притискання тіла до різних 
предметів. 

2. Стиснення. 

Комбіновані види травми Кількість фаз та механізм утворення ушкоджень 
визначаються залежно від комбінації основних видів 
травми.  

Інші випадки Фази та механізм утворення ушкоджень визначаються 
конкретними умовами пригоди. 

 
4. Рейкова травма  

  
 ТИПОВІ ПИТАННЯ ДО ЕКСПЕРТА ДЛЯ ВИРІШЕННЯ ПІД ЧАС СУДОВО-

МЕДИЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ 
 

1. Зажиттєвість та давність ушкодження. 
2. Властивості предметів, що травмували: 
• вид предмету, що травмував; 
• травмувальна поверхня: розмір, форма, рельєф, накладення, висота розміщення 

відносно баластового шару шляху або головки рейки; 
• можливість утворення ушкоджень від дії конкретної деталі залізничного транспорту. 
3. Механізм утворення ушкоджень: 
• місця прикладення травмувальної сили; 
• напрямок травмувальної дії; 
• вид травмувального впливу (удар, стиснення, розтяг, тертя чи їх поєднання); 
• сила травмувальної дії; 
• можливість одночасного утворення ушкоджень; 
• послідовність утворення ушкоджень; 
• можливість заподіяння ушкоджень певними частинами вагона, локомотива та їх 

деталями; 
• можливість заподіяння ушкоджень конкретним вагоном чи локомотивом; 
• можливість утворення всіх ушкоджень за певних умов транспортної пригоди. 
До рейкового транспорту належать перевізні засоби, що рухаються з використанням 

рейок (стальних балок спеціального профілю); до нього належать – залізничний (в т.ч. метро), 
трамваї, фунікулер, внутрішньошахтний транспорт тощо. 

Залізнична травма – механічні ушкодження тіла людини, що виникають внаслідок дії 
рейкового транспорту, що рухається. Розрізняють п’ять видів залізничної травми: удар 
поїздом, що рухається; переїзд колесами; падіння з поїзда, що рухається; стиснення вагонами; 
травма всередині вагона під час залізничних катастроф. 

"Скидальні ушкодження” виникають від удару передньою поверхнею локомотива: 
відкриті поперечно-уламкові переломи кісток гомілки; садна й рани в зоні сідниці й стегна та 
переломи таза. Локалізація ушкоджень з боку удару дозволяє визначити положення тіла в 
момент травми. 

Переїзд колесами залізничного транспорту – найбільш характерне ушкодження для 
залізничної травми, що утворюється внаслідок сильного тиску та розтрощування тканин разом 
із ножицеподібною дією колісного гребеня (реборди), що призводить до відокремлення частин 
тіла або поділу тіла на частини. На шкірі буває смуга тиснення та смуга осаднення, а поруч – 
ділянка обтирання, що може бути й на одягові. 
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Важливою ознакою переїзду залізничним транспортом є клиноподібний дефект, який 
характеризується тим, що, під час зіставлення розчленованої частини тіла, яка прилягала до 
рейки, дефект не визначається, а та, що контактувала з колесом, має дефект. 

Розчленування тіла під час залізничної трави внаслідок переїзду відбувається лише в разі 
перекочування декількох коліс. Часто розчленування супроводжується волочінням. 

Переїзд залізничним транспортом часто супроводжується волочінням, внаслідок чого 
утворюються садна, подряпини, рани, які містять мастило та частини баластного шару колії. 
Іноді виникає значне відшарування м'яких тканин до кісток, а також часткове або повне 
зривання одягу. У випадку залізничної травми на верхньому одягові буває т.зв. “складчасте 
запрасування”, утворене внаслідок стиснення одягу між колесом та рейкою; верхні кути 
складок указують на напрямок обертання колеса. 

Падіння із залізничного транспорту, що рухається, має ознаки падіння зі значної висоти. 
Падінню з даху електропоїзда іноді передує електротравма. 

Здавлювання між буферами залізничних вагонів супроводжується ушкодженнями, що є 
характерними для здавлювання тіла (див. вище). 

 
5. Ушкодження внаслідок падіння людини 

 
 Типові питання до експерта при ушкодженнях внаслідок падіння людини 

 Зажиттєвість ушкодження. 
 Давність заподіяння ушкодження. 
 Властивості предмета, що травмував: 
• вид предмета, що травмував; 
• травмувальна поверхня (розміри, форма, рельєф, накладення); 
• маса; 
• матеріал; 
• можливість заподіяння конкретних ушкоджень предметом, що пред’явлено як речовий 

доказ. 
 Механізм утворення ушкодження: 
• місце прикладення сили; 
• напрямок впливу, що спричинив травму; 
• вид впливу, що спричинив травму (удар, стиснення, розтяг, тертя); 
• число впливів, що спричинили травму; 
• сила впливу; 
• послідовність заподіяння ушкоджень; 
• взаємне розміщення  частини тіла, що ушкоджена, та предмета, яким ушкоджено; 
• можливість заподіяння ушкоджень за конкретних умов: 
• вид падіння (вільне, невільне, пряме, ступінчасте, з попереднім прискоренням); 
• поверхня та частина тіла на яку відбулося «приземлення»; 
• за умови ступінчастого падіння: можливість утворення певних ушкоджень на певних 

частинах траєкторії падіння; 
• початкове положення тіла (вертикальне, горизонтальне, зігнуте, униз чи вгору 

головою); 
• за умови наявності чи відсутності попереднього прискорення; 
• за умови координованого та некоординованого падіння. 
 
Падіння зі значної висоти це падіння з висоти, більшої за зріст; буває прямим, коли тіло 

до моменту "приземлення" не торкається будь-яких предметів, та послідовним (ступінчастим), 
коли тіло під час падіння б'ється об предмети, розміщені на різній висоті. Падіння буває 
вільним (без предметів) та невільним (разом з якимись предметами). Залежно від співударяння 
з поверхнею бувають такі види падіння зі значної висоти: на випрямлені ноги, на сідниці, на 
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голову, плиском (на задню, бічну або передню поверхню тіла). Кожному із цих видів падіння 
відповідає певна сукупність первинних прямих, первинних непрямих та вторинних 
ушкоджень. 

Фази падіння з висоти: 
1. поворот тіла відносно точки опори без проковзування; 
2. обертання тіла та проковзування ніг та інших частин по поверхні, на якій вони 

знаходяться; 
3. відрив тіла від поверхні, на якій вони знаходяться; 
4. політ тіла – вільний (не вільний) чи ступінчастий (не ступінчастий), з обертанням чи 

без нього; 
5. приземлення тіла у вертикальному, горизонтальному чи іншому положенні (місце 

первинного співударяння із площиною); 
6. переміщення (обертання) тіла навколо точки первинного зіткнення його з поверхнею 

приземлення – уперед, назад, у бік; 
7. місце вторинного співударяння із площиною. 
Особливості ушкоджень визначаються висотою падіння, траєкторією падіння, характером 

поверхні співударяння та положенням тіла в момент удару об поверхню.  
"Відлітання тіла" під час падіння зі значної висоти – відстань між перпендикуляром (до 

площини з точки падіння) та центром маси тіла людини в разі падіння плиском або точкою 
приземлення – у разі падіння на ноги, руки, сідниці.  

Відлітання тіла залежить від стартового положення (вертикальне – стоячи; вертикальне – 
висіння на руках; горизонтальне – перевалювання через балкон, підвіконня; вертикальне – 
нахил-падіння з положення стоячи) та від початкового прискорення (прискорення відсутнє; є у 
вигляді стрибка; поштовх близько до центру маси; поштовх у голову й ноги) (табл. 23).  

 
Таблиця 23 

Залежність відстані відлітання тіла від умов падіння 
 

Стартове 
положення тіла 

Початкове 
прискорення 

Вид траєкторії Положення тіла на 
поверхні співударяння  

Вертикальне (стоячи) Має місце (стрибок) Парабола Далеко від 
перпендикуляру падіння 
(відстань «відлітання» 
залежить від висоти та 
наданого прискорення) 

Вертикальне (стоячи) Має місце (поштовх 
біля центру ваги) 

Парабола Те ж саме 

Вертикальне (стоячи) Має місце (поштовх 
далеко від центру 
ваги – у голову чи 
ноги) 

Пряма лінія В точці перетину 
перпендикуляру падіння 
з площиною 
співударяння або рядом з 
нею 

Вертикальне 
(висіння) 

Відсутнє Пряма лінія Те ж саме 

Горизонтальне 
(перехил через 
підвіконня, перила 
балкону тощо) 

Відсутнє Пряма лінія Те ж саме 

Вертикальне (нахил-
падіння зі стоячого 
положення) 

Відсутнє Парабола За перпендикуляром 
падіння (відстань 
«відлітання» залежить 
від висоти падіння) 
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Під час вирішення питання про наявність чи відсутність початкового (стартового) 
горизонтально спрямованого прискорення слід ураховувати багато чинників, зокрема точне 
положення тіла на площині, співударяння та локалізацію первинного удару на тілі (за 
результатами розтину трупа). Експерт може висловити припущення щодо обставин падіння, 
що зазначені в матеріалах справи. 

Установлення факту координованості падіння ("групування" тіла) є свідченням того, що 
потерпілий під час падіння був притомним та активним. Характерними ознаками падіння зі 
значної висоти є: невідповідність зовнішніх ушкоджень внутрішнім зі значною перевагою 
останніх, симетричні переломи кінцівок, кільцеподібний перелом основи черепа, переломи 
п'яткової кістки (ступака), таранних кісток, симетричні переломи ребер біля місця 
прикріплення їх до хребта та грудини, розміщення ушкоджень з одного боку; наслідки струсу 
тіла: крововиливи в брижу та зв'язки внутрішніх органів, надриви їх, розриви паренхіми 
органів, іноді відриви їх. Якщо під час падіння тіло билося об якісь предмети, що виступають, 
то можуть бути ушкодження у вигляді саден, синців тощо. Послідовне (ступінчасте) падіння зі 
значної висоти може супроводжуватися розчленуванням тіла. 

Падіння з висоти 20-25 м є смертельним, але трапляються випадки, коли після падіння з 
висоти, за певних обставин, у сотні й тисячі метрів людина залишалася живою. 

Внаслідок падіння з висоти виникають два різновиди ушкоджень – місцеві та віддалені.  
Місцеві ушкодження (первинні та вторинні) виникають безпосередньо на місці дії 

травмувальної сили в момент співударяння тіла з поверхнею предметів під час польоту та з 
поверхнею приземлення. Місцеві первинні ушкодження виникають у момент співударяння 
тіла з поверхнею приземлення, а місцеві вторинні – внаслідок наступних ударів тіла після 
переходу його з вертикального в горизонтальне положення.  

Віддалені ушкодження утворюються на відстані від місця прикладення сили, та часто 
супроводжують місцеві первинні ушкодження. 

У випадку вільного або ступінчастого падіння після приземлення тіло потерпілої особи 
може переміщатися з утворенням додаткових ушкоджень, які можна назвати третинними 
місцевими ушкодженнями.  

Падіння з висоти власного зросту на площину, на якій перебував потерпілий, 
характеризується утворенням саден, синців, іноді вивихів та переломів. Сила удару голови об 
площину може досягати значної величини (до 2000 кг), що призводить до перелому кісток 
черепа (частіше основи), забиття та струсу головного мозку. Ознаки струсу тіла відсутні.  

Різновидом падіння з висоти власного зросту є падіння навзнаки (горілиць) – падіння на 
площину з положення стоячи на спину; під час мимовільного падіння навзнаки головне ударне 
навантаження припадає на спину в зоні лопаток, що амортизує удар потилицею об площину. 
Якщо падінню передує удар, який збільшує швидкість падіння і, як наслідок, силу удару 
головою об площину, то на потиличній ділянці виникають переломи, що мають тенденцію до 
поширення в задній та передній черепних ямках. Розвивається струс головного мозку, а за 
рахунок протиудару ушкоджуються базальні поверхні лобних часток головного мозку. На 
місці удару буває забита рана. 

 
 

Падіння на східцевому марші 
 
Падіння на східцевому марші характеризується утворенням різних і часом значних 

ушкоджень, що зумовлене біомеханікою травми. У разі падіння навзнаки можлива смертельна 
черепно-мозкова травма. 

Розрізняють такі варіанти падіння на східцевому марші: 
• падіння на східцевій площадці; 
• падіння навзнаки чи вперед із нижніх східців східцевого маршу; 
• падіння навзнаки чи вперед із середніх східців східцевого маршу; 
• падіння навзнаки чи вперед із верхніх східців східцевого маршу. 
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Більш тяжкі ушкодження виникають у випадку падіння назад, бо падіння вперед 
супроводжується інстинктивним викиданням рук уперед, що пом’якшує силу удару. 
Важливим чинником є також наявність додаткового прискорення, що може мати місце у 
випадку поштовху, удару тощо. 

Падіння з нижніх східців супроводжується утворенням саден, забитих ран на потилиці, 
утворенням тріщин та переломів кісток склепіння черепа. 

У разі падіння із середини східцевого маршу спостерігається удар голови об площадку, а 
тулуба об східці. Окрім ушкодження потилиці мають місце крововиливи в м’язах спини в 
міжлопатковій ділянці та вздовж хребта. Можливі ізольовані переломи ребер, лопаток. 

Якщо падіння відбулося з верхніх східців, то голова співударяється із краєм східця та 
призводить до утворення забитої рани, яка розміщена горизонтально та має осаднення 
нижнього краю. Садна та крововиливи на задній поверхні тіла переважають на задній поверхні 
тіла. Можливі переломи окремих ребер, що виникають внаслідок удару об край східців.  

 
 

Падіння в обмеженому просторі 
 

Падіння в ствол шахти, у шахту ліфта тощо, які мають глибину від десятків до сотень 
метрів, має певні особливості з точки зору механізму утворення ушкоджень. Характерною 
особливістю такого падіння є те, що тіло людини багаторазово б’ється об стіни обмеженого 
простору та об певні предмети в стволі (балки, канати тощо). Механізм падіння зумовлює 
розвиток чисельних саден у вигляді смуг внаслідок тертя об стіни, крововиливів, забитих ран 
із відшаруванням країв, а ушкодження шкіри переважають над іншими ушкодженнями. 
Можливий також відрив частин тіла та розчленування трупа. Трапляються випадки, коли тіло 
під час падіння затримується на певній висоті на якомусь предметі (балці).  

 
 

11.  Ушкодження внаслідок дії високої та низької температури 
 
 

 Ушкодження внаслідок дії високої температури 
  

 ТИПОВІ ПИТАННЯ ДО ЕКСПЕРТА ДЛЯ ВИРІШЕННЯ ПІД ЧАС СУДОВО-
МЕДИЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ  

 
Загальне перегрівання організму 

 Характеристика навколишнього середовища: 
• температура; 
• вологість; 
• наявність чи відсутність вітру; 
• тривалість впливу. 
 Індивідуальна характеристика потерпілого: 
• обмундирування (одяг); 
• характер та тривалість фізичної праці; 
• стан здоров’я; 
• стан адаптованості до несприятливих чинників навколишнього середовища; 
• характер реакції на несприятливу дію навколишнього середовища. 
 Можливість перегрівання за даних умов. 

Місцеве ушкодження високою температурою 
1. Зажиттєвість та давність травми. 
2. Характеристика чинників, що ушкоджують: 
• вид ушкоджувального впливу; 



Герасименко О.І., Антонов А.Г., Герасименко К.О. Курс лекцій з судової медицини 
 

167 
 

• за умови контактного впливу – форма та розміри контактувальної поверхні. 
3. Механізм утворення опікової травми: 
• ступінь впливу; 
• тривалість впливу; 
• окремі умови (наявність чи відсутність одягу тощо); 
• можливість отримання травми за даних умов. 
 
Ушкодження організму можливе внаслідок дії позамежної високої температури 

навколишнього середовища, полум'я, гарячої води та інших рідин, пари, розплавлених 
речовин, розжарених тіл тощо. 

Перегрівання тіла – патологічний стан, який розвивається внаслідок загальної дії на 
організм високої температури навколишнього середовища (тепловий удар), або дії сонячних 
променів (сонячний удар). Крім температури навколишнього середовища перегріванню тіла 
можуть сприяти ще такі чинники, як стан дихальної, серцево-судинної, видільної, нервової 
систем. Особливо швидко розвивається перегрівання тіла в дітей віком до одного року. 
Помирає людина від зупинки дихання, коли температура тіла досягає 42,5-43,5°С. 

Під час судово-медичної експертизи трупів осіб, що загинули від перегрівання тіла 
специфічних макроскопічних морфологічних ознак немає. Виявляється набряк та гіперемія 
головного мозку та його оболонок, переповнення кров'ю венозних синусів, дрібні крововиливи 
в тканину головного мозку, під серозні оболонки, значне повнокров’я та крововиливи у 
внутрішніх органах, накопичення слизу в дихальних шляхах. Для вирішення питання про те, 
чи смерть настала внаслідок перегрівання тіла, треба знати обставини події та клінічні вияви 
до настання смерті. 

Опіки – ушкодження тканин організму, що виникає внаслідок місцевої дії високої 
температури (обварювання, опіки полум’ям), а також хімічних речовин, електрики або 
іонізуючих променів (опромінення). За обставинами опіки бувають: виробничі, побутові та 
воєнного часу. За глибиною ушкодження тканин виділяють такі ступені опіків: І ст. – еритема 
шкіри; II ст. – утворення пухирів; IIIА ст. – з некрозом шкіри до камбію; IIIБ ст. – з некрозом 
підшкірних тканин; IV ст. – з обвуглюванням тканин. Клінічно за тяжкістю опіки поділяють на 
легкі, середньої тяжкості, тяжкі, занадто тяжкі. Тяжкість стану хворого визначається ступенем 
опіку та площею враженої поверхні тіла. 

Опіки в судово-медичному відношенні мають значення у разі дослідження трупів та 
опосвідченні живих осіб. Смерть розвивається внаслідок шоку, інтоксикації, сепсису, 
опікового виснаження, пневмонії тощо. Під час обстеження живих осіб ступінь опіку, його 
поширеність визначають за клінічними ознаками. Судово-медичну кваліфікацію ступеня 
тяжкості тілесних ушкоджень визначають відповідно до чинних "Правил судово-медичного 
визначення ступеня тяжкості тілесних ушкоджень". У разі значної площі та глибини, 
ушкодженні органів дихання, розвитку шоку, опіки кваліфікуються як тяжкі тілесні 
ушкодження, що небезпечні для життя в момент їх утворення. Особливо складною є судово-
медична експертиза трупів. Перш за все необхідно вирішити питання про зажиттєвість 
ушкодження або його посмертність. Про зажиттєвість опіку свідчать: незначне ушкодження 
шкіри в складках біля очей (наслідок мруження); виявлення кіптю на слизових оболонках 
дихальних шляхів; наявність карбоксигемоглобіну в крові із глибоких вен та серця; 
гістологічне виявлення запалення в зоні опіку; жирова емболія легень тощо.  

Опіки полум'ям – опіки, що виникають внаслідок прямої дії полум’я на організм 
людини. Вони переважно циркулярні, майже завжди пошкоджуються кисті рук та обличчя. 
Змертвіла шкіра суха, щільна, коричневого кольору, на окремих ділянках обвуглена та може 
розтріскуватися, що нагадую різані рани. На шкірі обличчя та інших відкритих частин тіла, а 
також в отворах рота та носа, у дихальних шляхах, іноді в стравоході та шлунку є кіпоть. Часто 
буває обпалювання волосся та опік дихальних шляхів; одяг обгорілий. Під час експертизи 
трупа слід визначити зажиттєвість ушкодження. Виявлені на трупі ушкодження слід 
диференціювати зі спаленням трупа. 
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Обварювання – опік, який розвивається внаслідок дії гарячої рідини (води, молока тощо) 
чи пари; часто не викликає глибоких (тим більше IV ст.) опіків, бо температура рідини, як 
правило, не перевищує 100°С, бо в момент дії на одяг та тіло вона швидко охолоджується. У 
випадку вертикального положення тіла людини рідина стікає вниз і найчастіше ушкодження 
виникає на передній поверхні тулуба, на статевих органах та ногах.  

У випадку опіків ІІІ ст. шкіра попелясто-сірого або білуватого кольору. На одягові, який 
не пошкоджується, можна знайти рештки рідини, що спричинила опік. Із часом у живих осіб 
різниця між дією полум’я та обварюванням зникає. 

Опікові рани після загоювання не мають ознак ушкоджувального агента.  
Значні за площею та глибиною опіки супроводжуються розвитком опікової хвороби – 

сукупності порушень функцій різних органів та систем. Опікова хвороба виникає тоді, коли 
площа опіків ІІ-ІV ст. перевищує 10-15% загальної площа поверхні тіла (І ст. – 50%) і 
потерпілий не помирає в короткий строк.  

Опікова хвороба має 4 періоди: опікового шоку, гострої токсемії, септикотоксемії та 
реконвалесценції (одужання). Перебіг її часто ускладнюється сепсисом, іноді в шлунку та 
кишках виникають гострі виразки (виразки Карлінга), гострий холецистит, тромбоз брижових 
артерій. Особливо тяжкий перебіг опікової хвороби в дітей та осіб, старших 55-60-ти років.  

Важливим критерієм для оцінки тяжкості опіку є обсяг ураженої площі поверхні тіла. Для 
визначення якої застосовують різні методи, зокрема, метод "дев'ятки", який ґрунтується на 
тому, що окремі ділянки тіла мають певний відсоток від загальної поверхні шкіри: площа 
однієї руки – 9%, стегна – 9%, гомілки зі стопою – 9%, передньої поверхні тулуба – 18%, 
задньої – 18%, шиї – 1%, промежини – 1%. Площа дихальних шляхів – 10%. Площа окремих 
ділянок, зокрема опіку, може визначатися за допомогою долоні, площа долоні потерпілої 
особи дорівнює 1-1,1% загальної поверхні її тіла. У дітей площа окремих частин тіла має інше 
співвідношення та залежить від віку. 

Площу опіку можна визначати планіметричним методом і співвідносити її із загальною 
площею тіла людини, яку доцільно визначати за графіком Дюбуа, що враховує довжину та 
вагу тіла людини. Опіки внаслідок дії високої температури слід диференціювати із 
променевими та хімічними опіками. 

 
 

Ушкодження внаслідок дії низької температури 
 

ТИПОВІ ПИТАННЯ ДО ЕКСПЕРТА ДЛЯ ВИРІШЕННЯ ПІД ЧАС СУДОВО-
МЕДИЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ 

 
1. Властивості холодового чинника: 
• загальна дія холодового чинника (охолодження на повітрі за умови негативної чи 

позитивної температури; охолодження у воді; охолодження в скрапленому газі); 
• місцева дія холодового чинника (зажиттєвість, давність, умови виникнення). 
2. Механізм утворення холодових ушкоджень: 
• положення потерпілого під час розвитку холодової травми; 
• одночасність чи різночасність впливу холодового чинника (чинників); 
• тривалість впливу холодового чинника (чинників); 
• властивості та особливості організму людини, що зазнала впливу холодового чинника 

(чинників); 
• сполучення загальної та місцевої дії холодового чинника (чинників); 
• комбінований вплив зовнішніх ушкоджувальних чинників; 
• можливість розвитку холодової травми за даних умов. 
Ушкодження у вигляді обмороження або переохолодження організму розвиваються 

внаслідок тривалого впливу низької температури навколишнього середовища та у випадку 
контакту зі значно охолодженими предметами, рідинами, чи газами. 
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Відмороження – ушкодження тканини у вигляді запалення або некрозу, зумовлене 
охолодженням її. 

За особливостями розвитку розрізняють такі види відмороження: 1) за температури 
навколишнього середовища менше 0°С; 2) за температури навколишнього середовища, вищій 
0°C, у разі тривалого (кілька діб) охолодження за умов високої вологості (уражаються 
переважно стопи); 3) контактне відмороження – від безпосереднього дотикання шкіри або 
слизової оболонки до сильно охолодженого предмета, або речовини. 

За глибиною ураження розрізняють відмороження: I ст. – ушкоджений поверхневий шар 
епідермісу; II cт. – ушкоджений базальний шар епідермісу з утворенням пухирів; III ст. – 
некроз шкіри та підшкірної клітковини; IV ст. – некроз досягає кістки. 

У судово-медичній практиці відмороження бувають об'єктом експертизи. Судово-медичне 
опосвідчення потерпілих та обвинувачуваних у разі відмороження ведеться за 
загальновизнаною методикою. Характер тілесних ушкоджень при цьому кваліфікується 
відповідно до "Правил судово-медичного визначення ступеня тяжкості тілесних ушкоджень" з 
урахуванням втрати органа або його функції, розміру стійкої втрати працездатності, тривалість 
розладу здоров'я. Наявність на трупі ділянок відмороження є ознакою зажиттєвої дії холоду на 
організм людини.  

Переохолодження тіла людини відбувається у випадку зниження температури тіла 
нижче 35°С (гіпотермія), якщо воно виникло від дії холоду, як чинника ушкодження 
навколишнього середовища, у т.ч. під час перебування у воді. Зниження температури тіла до 
25°С (у прямій кишці) є небезпечним для життя; до 20°С – має незворотний стан, до 17°-18°С – 
смертельне. Термін "замерзання" є умовним, бо людина гине за значно вищої ніж 0°С 
температури її тіла. 

У разі смерті від переохолодження тіла труп має характерну позу людини, що замерзла, – 
"калачиком", але якщо до смерті людина була п'яною, то така поза відсутня; має місце 
підтавання снігу під трупом; наявність бурульок біля носа та інею на віях; трупні плями – 
червоні або червоно-рожеві; можливе обмороження I та II ступеня; іноді спостерігається 
“гусяча шкіра”, значне скорочення мошонки та підтягання яєчок до входу в паховий канал 
(ознака Пупарєва). У разі перетворення мозку на лід, череп може тріснути навіть із розривом 
шкіри, що слід відрізняти від черепно-мозкової травми. Під час розтину (після того, як труп 
повільно розмерзнеться) виявляється значне повнокров'я внутрішніх органів, набряк головного 
мозку, його оболонок, легень. У поверхневому шарі слизової оболонки шлунка можуть бути 
крововиливи у вигляді численних плям округлої форми від незначних до 0,5 см у діаметрі 
темно-коричневого або буро-червоного кольору (плями Вишневського), які бувають у 75-90% 
випадків. Переповнене рідкою кров'ю із тромбами ліве серце й артерії; легені в розрізі червоні; 
нирки в розрізі червоні, на слизовій оболонці ниркових мисок спостерігаються яскраво-червоні 
точкові крововиливи (ознака Фабрикантова).  

Замерзання трупа – відбувається в разі, коли труп певний час перебуває при температурі 
нижчій 0°С. Не слід ототожнювати замерзання трупа зі смертю від переохолодження тіла. 
Замерзання спричинює пошкодження: розриви м'яких тканин та внутрішніх органів; 
розтріскування або розходження кісток черепа; під час танення в пошкоджені тканини 
проникає кров і це помилково може сприйматися як зажиттєве ушкодження. Перед розтином 
трупів, які замерзли, їх треба розморозити при кімнатній температурі. 
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12. Електротравма 
 

 ТИПОВІ ПИТАННЯ ДО ЕКСПЕРТА ДЛЯ ВИРІШЕННЯ ПІД ЧАС СУДОВО-
МЕДИЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ  

 
1. Властивості електричної енергії: 
• атмосферна електрика; 
• технічна електрика (електролінія); 
• електричний розряд; 
• електрична дуга; 
• сполучення окремих видів. 
2. Окремі властивості електричної енергії: 
• високоенергетичний струм; 
• низькоенергетичний струм. 
3. Особливості струмонесучих частин, що контактували: 
• матеріал; 
• форма; 
• розмір; 
• рельєф. 
4. Механізм утворення ушкоджень: 
• місце прикладення електричної енергії; 
• шлях струму в організмі («петля струму»); 
• особливості біологічного впливу електричної енергії на організм; 
• тривалість впливу; 
• можливість отримання електротравми за даних умов. 
Електротравма – травма, спричинена дією на організм електричного струму; її слід 

відрізняти від ушкодження вольтовою дугою (опік, світлове ураження очей). Електротравма 
виникає внаслідок дії на організм технічної та атмосферної електрики (блискавки). У разі 
смертельного ураження призначається судово-медична експертиза для визначення причини 
смерті та обставин, у випадку несмертельного ураження – для визначення ступеня тяжкості 
тілесного ушкодження, а також ступеня стійкої втрати працездатності. 

Результат дії електрики на організм людини визначається багатьма чинниками: силою 
струму, що проходить через організм (смертельним є струм понад 0,05-0,1 ампер); станом 
організму; „петлею струму” (найнебезпечнішим є варіант, коли струм проходить через серце 
чи голову). Окрім наведених варіантів „петель струму” можливо проходження струму й через 
інші ділянки тіла, у т.ч. й через голову чи тулуб людини. Смерть розвивається внаслідок 
зупинки дихання чи серцевої діяльності. 

Трапляються випадки ураження «шаговою напругою» – внаслідок наявності різниці 
потенціалів на ґрунті, що утворюється біля обірваної високовольтної лінії електромережі чи 
розряді блискавки в землю. У таких випадках струм проходить від однієї ноги до другої – по 
нижній «петлі струму», але коли внаслідок судом людина падає, то нижня петля 
перетворюється в повну, яка є більш небезпечною. 

Для діагностики електротравми найбільше значення мають знаки струму або 
електромітка – своєрідне ушкодження шкіри, яке виникає на місці контакту із джерелом 
струму, найчастіше на кистях рук. Електромітка являє собою ущільнені, сірувато-жовті, гладкі, 
підвищені ділянки запалі в центрі. Форма її часто відповідає формі провідника електроструму. 
Якщо мало місце ураження вольтовою дугою, то розвивається обвуглювання тканин. 
Відбувається металізація шкіри. Електромітка може мати вигляд садна, поверхневої рани, 
нагадує колено-різані та колені рани, іноді рани з обвугленими краями, що робить схожими їх 
на вогнестрільні рани, але вони не мають ранового каналу. 

У діагностиці електротравми важлива роль належить гістологічному дослідженню 
електромітки, під час якого виявляється в роговому шарі епідермісу багато порожнин, клітини 



Герасименко О.І., Антонов А.Г., Герасименко К.О. Курс лекцій з судової медицини 
 

171 
 

базального та частково шипуватого шару мають подовжену форму. Спектральне дослідження 
виконують із метою виявлення металізації.Несмертельна електротравма може ускладнюватися 
розвитком електрогенного набряку та електрогенного некрозу.  

Електрогенний некроз – некроз шкіри, м’яких тканин та кісток, який розвивається через 
3-4 тижні після ураження електрикою. Він зумовлений ураженням судин. 

Електрогенний набряк виникає внаслідок дії електрики на тканину (шкіру); 
локалізується найчастіше навколо електромітки, але іноді займає відносно значну поверхню – 
усе обличчя або цілу кінцівку. 

Під час огляду осіб, які постраждали від дії електрики, часто виявляються такі наслідки: 
рубці, психічні порушення, різні функціональні розлади ц.н.с. та внутрішніх органів. У таких 
випадках судово-медична експертиза виконується за участю відповідних фахівців. На тілі 
людини в разі ураження атмосферною електрикою утворюються "фігури блискавки" 
(кераніографія, фульгурація) – деревоподібні розгалужені лінії темно-червоного кольору на 
поверхні шкіри. У живих осіб вони зберігаються кілька днів, а на трупі швидко зникають.  

 
13. Баротравма 

  
 ТИПОВІ ПИТАННЯ ДО ЕКСПЕРТА ДЛЯ ВИРІШЕННЯ ПІД ЧАС СУДОВО-

МЕДИЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ  
1. Характеристика чинників, що ушкоджують: 
• дія перепадів барометричного тиску (декомпресія, баротравма легень, баротравма 

додаткових порожнин черепа, обжимання тіла водолаза, обжимання грудної клітки); 
• зміна парціального тиску газів (гіпоксія, гіперкапнія, асфіксія, гіпероксія, отруєння 

інертним газом, отруєння азотом); 
• дія токсичних домішок дихальних сумішей (оксиду вуглецю, оксиду азоту); 
• наявність механічних ушкоджень, їх зажиттєвість; 
• наявність переохолодження чи перегрівання організму; 
• наявність опіків дихальних шляхів продуктами хімічної реакції регенеративних 

патронів. 
2. Механізм утворення ушкоджень: 
• швидкість розвитку ушкоджень; 
• вплив різних умов на розвиток ушкоджень (загального тиску, стомлення, особливості 

дихальної суміші, тиску дихальної суміші, тривалості перебування на глибині, зіпсованості 
водолазного спорядження); 

• можливість утворення ушкоджень за даних умов. 
Баротравма – ушкодження, спричинене значними змінами (перепадами) атмосферного 

тиску; буває в умовах професійної діяльності людини (льотчиків, підводників, кесонників 
тощо) і супроводжується ушкодженням органів, які містять у собі повітря, або гази (барабанна 
перетинка, придаткові пазухи носа, легені). 

Баротравма вуха та придаткових пазух носа характеризується крововиливами в слизових 
оболонках, кровотечею, розривом барабанної перетинки (перфоративний отвір має гострі кути, 
на відміну від перфоративного отиту, коли отвір круглий).  

Баротравма легень характеризується порушенням цілісності легеневої тканини та 
кровоносних судин, внаслідок чого виникають умови для проникнення пухирчиків повітря в 
тканини. У випадку раптового зменшення тиску розчинені гази звільняються й накопичуються 
у вигляді кульок у судинах, що спричиняє розвиток газової емболії.  

Баротравма від низького атмосферного тиску (гіпобарія) зумовлює гіпоксію (висотна, 
гірська хвороба). 

Баротравма різного походження може закінчитися смертю або декомпресійною хворобою. 
Декомпресійна хвороба (кесонна хвороба) – патологічний стан, який виникає через 

утворення в крові й тканинах живих організмів пухирців газу в зв’язку зі зменшенням 
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зовнішнього тиску (під час виходу з кесона, випливання із глибини на поверхню, підіймання 
вгору). 

Клінічними ознаками декомпресійної хвороби є: біль у м'язах, кістках і суглобах, свербіж 
шкіри, паралічі, парези, головний біль із локалізацією в лобній ділянці, біль у вухах, 
вестибулярні порушення (Меньєра синдром), задуха, біль за ходом шлунково-кишкового 
тракту ("висотний" метеоризм), підшкірна емфізема («висотна» підшкірна емфізема). 

Під час розтину осіб померлих внаслідок декомпресійної хвороби помітні синьо-фіолетові 
трупні плями, крововиливи під шкірою всього тіла ("екхімотична" маска), крововиливи в 
кон'юнктиву, ознаки мимовільної дефекації та сечовиділення; можлива підшкірна емфізема 
(здебільшого внаслідок баротравми легень). У внутрішніх органах: повнокров'я, крововиливи 
під оболонки органів, у слизові оболонки, у внутрішнє вухо тощо. У венах – значна кількість 
пухирців газу 

  
14. Основи судово-медичної токсикології 

 
Людина постійно перебуває в умовах токсикологічного напруження, що зумовлене 

екологічними та технологічними катастрофами, професійними шкідливостями, нещасними 
випадками в побуті, розвитком із суїцидальних та кримінальних причин різних захворювань 
хімічної етіології, які іноді закінчуються смертю. Саме отруєння є одним із частих приводів 
для виконання судово-медичної експертизи. 

 
 ТИПОВІ ПИТАННЯ ДО ЕКСПЕРТА ДЛЯ ВИРІШЕННЯ ПІД ЧАС СУДОВО-

МЕДИЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ  
 

1. Властивості ушкоджувального чинника (отрути): 
• агрегатний стан (рідкий, твердий, порошкоподібний, газоподібний, пароподібний); 
• розчинність у воді, спиртах, жирах тощо; 
• кількість (доза); 
• концентрація; 
• здатність до розкладу під час зберігання. 
2. Механізм дії отрути: 
• шляхи надходження отрути: 
• через шлунково-кишковий тракт, 
• через слизові оболонки порожнини рота, носа, прямої кишки, піхви, кон’юнктиву ока, 
• через легені, 
• через неушкоджену шкіру, 
• підшкірно, 
• внутрішньом’язово, 
• внутрішньовенно; 
• перетворення отрути в організмі, можливість утворення інших отруйних речовин; 
• шляхи виведення отрути: 
• нирками, 
• слизовими оболонками, 
• легенями, 
• з жовчу; 
• введення лікарських речовин, розчинів; 
• застосування апаратних методів лікування (гемодіаліз, гемосорбція тощо); 
• наповнення шлунка їжею та характер її; 
• одночасне приймання інших речовин, що посилюють чи послаблюють дію отрути; 
• підвищена чи понижена чутливість до отрути, звикання; 
• можливість отруєння конкретною отрутою. 
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Під отруєнням розуміють – патологічні процеси, які розвиваються внаслідок дії хімічних 
речовин (отрут), що потрапили до організму та здатні спричинити порушення різних 
фізіологічних функцій та призвести до небезпеки для життя. Отруєння слід відрізняти від 
ендогенних та інфекційних інтоксикацій. Розвиток отруєння залежить від багатьох чинників. 

 
Загальна класифікація чинників, що визначають розвиток  

отруєння 
І. Головні чинники, що притаманні отрутам: 
• фізико-хімічні властивості; 
• токсична доза та концентрація в біосередовищі; 
• характер зв’язку з рецепторами токсичності; 
• особливості розподілу в біосередовищі; 
• ступінь хімічної чистоти та наявність домішок; 
• стійкість та характер змін під час зберігання. 
ІІ. Додаткові чинники, що належать до конкретної «токсичної ситуації» 
• спосіб, вид та швидкість надходження до організму; 
• можливість накопичення та привикання до отрути; 
• сумісна дія з іншими речовинами. 
ІІІ. Головні чинники, що характеризують потерпілого 
• видова чутливість; 
• маса тіла, угодованість та характер фізичного навантаження; 
• стать; 
• вікові особливості; 
• індивідуальна варіабельність та спадковість; 
• вплив біоритмів тощо; 
• можливість розвитку алергії та токсикоманії. 
IV. Додаткові чинники, що впливають на потерпілого 
• температура та вологість навколишнього повітря; 
• барометричний тиск; 
• шум та вібрація; променева енергія тощо. 
У судово-медичній практиці трапляються такі отруєння: побутові, випадкові або 

цілеспрямовані; медикаментозні; професійні; у разі наркоманії та токсикоманії; харчові. У 
випадку несмертельного отруєння виконується судово-медичне опосвідчення потерпілого в 
амбулаторії або стаціонарі, а в разі смертельного отруєння виконується судово-медичне 
дослідження трупа з повним дотриманням особливостей такого дослідження, з лабораторним 
аналізом речових доказів, зібраних на місці події та вилучених із трупа. Для обґрунтування 
висновку про отруєння велике значення має вірна оцінка результатів судово-токсикологічного 
аналізу.  

Єдиної універсальної класифікації отруєнь не існує. Сучасні класифікації отруєнь 
базуються на трьох принципах:  

І. Етіопатогенетичний  
• за причиною розвитку: випадкові, цілеспрямовані; 
• за умовами (місцем) події: виробничі, побутові, ятрогенні; 
• за шляхом проникнення отрути до організму; 
• за походженням отрути, тощо. 
ІІ. Клінічний  
• за клінічним перебігом; 
• за тяжкістю захворювання; 
• за наявністю ускладнень; 
• за закінченням захворювання тощо. 
ІІІ. Нозологічний 
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• за назвою окремих отрут, їх груп та класів. 
Для судово-медичної практики зручною є етіопатогенетична класифікація отруєнь: 
І. Випадкові отруєння 
• нещасний випадок на виробництві (аварія) або в побуті; 
• алкогольна або наркотична інтоксикація; 
• передозування лікарських засобів (ятрогенні). 
ІІ. Цілеспрямовані отруєння  
• кримінальні: з метою вбивства; з метою створення в людини безпорадного стану; 
• суїцидальні: істинні; демонстративні; 
• "поліційні"; 
• бойові отруйні речовини (БОР). 
Особливості отрути (фізико-хімічні та ін.), дію її на організм, засоби боротьби з отруєнням 

та можливості використання отрут різними галузями біології та медицини вивчає наука 
токсикологія. 

Отрута – речовина, що може спричинити отруєння. До отрут належать деякі промислові 
речовини, природні токсини, бойові отруйні речовини тощо, а також лікарські засоби, що 
внесені до списку А Державної фармакопеї. Віднесення певних речовин до отрут залежить від 
дози або концентрації їх, а речовин ендогенного походження (біологічно активних речовин, 
гормонів, медіаторів тощо) – лише за умови, коли вони потрапляють до організму ззовні. 

Загальноприйнятої класифікації отрут немає. За біохімічною класифікацією розрізняють: 
отрути, що денатурують білки (кислоти, луги); інгібітори ферментів (фосфорорганічні 
сполуки); отрути, що блокують функціональні групи білків та коферментів (ціанисті сполуки, 
сірководень тощо). За патофізіологічною ознакою отрути поділяють на такі, що зумовлюють: 
тканинну гіпоксію (ціанисті сполуки); гемічну гіпоксію (метгемоглобінутворюючі сполуки, 
оксид вуглецю тощо); циркуляторну гіпоксію (арсин, дихлоретан тощо). За органотропністю: 
гепатотропні, нефротропні, нейротоксичні тощо. 

Для прояву токсичної дії необхідно, щоб токсична речовина досягла «рецепторів 
токсичності» в достатній дозі, ще й протягом короткого часу. Характер взаємодії токсичної 
речовини з організмом визначається багатьма чинниками. 

Важливими чинниками, що визначають настання отруєння є шлях потрапляння отрути до 
організму, доза отрути, токсикокінетика та токсикодинаміка. Є.О. Лужников головними 
чинниками отруєння вважає: просторовий, концентраційний та часовий. 

Під дозою отрути розуміють певну кількість токсичної речовини, що потрапила до 
організму; відповідності ситуації розрізняють:  

• терапевтичну дозу – кількість речовини, яка зумовлює лікувальний ефект; 
• токсичну дозу – кількість речовини, яка спричинює інтоксикацію. 
• смертельну (летальну) дозу – кількість отруйної речовини, яка спричинює смерть. 
Оцінка ступеня тяжкості отруєння в потерпілих та дослідження трупів померлих від 

отруєння є предметом судово-медичної експертизи. В експертній практиці діагностика 
отруєння передбачає, окрім „судової токсикометрії”, визначення взаємозв’язку клінічних 
проявів чи смерті за визначеним рівнем концентрації токсичної речовини в крові, чи іншій 
тканині організму. Такий взаємозв’язок зумовлений трьома рівнями взаємодії отруйної 
речовини з організмом: пороговий – є прояви лише початкової симптоматики отруєння; 
критичний – виникають невідкладні стани, що потребують медичної допомоги; незворотний 
(смертельний) – зумовлений повним виснаженням компенсаторних можливостей організму.  

Тяжкість отруєння визначається токсичністю речовини – отруйністю; здатністю деяких 
хімічних речовин шкідливо діяти на організм людини, спричиняти інтоксикацію та отруєння. 
Дані про токсичність наведені в таблиці 24. 
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Таблиця 24 
Гігієнічна класифікація отрут 

 
Ступінь (розряд) 

токсичності речовини 
 

Шлях, яким отрута потрапляє до організму 
 

 Інгаляційний 
 

ентеральний 

 CL50, мг/м3 ГДК,мг/м3 DL50, мг/м3 
І. Надзвичайно токсична 
 

<1,0 <1,0 <15 

II-ІІІ. Високотоксична 
 

1–10 <10,0 15–150 

ІV-V. Помірно токсична  
 

11–40 <100,0 151–1500 

IV-VIII. Малотоксична 
 

>40 >100,0 >1500 

 
У токсикології отрути за характером токсичної дії класифікують з урахуванням клінічних 

проявів, які вони спричиняють (табл. 25). 
 

 
 

Таблиця 25 
Токсикологічна класифікація отрут 

 
Загальній характер токсичної дії Характерні представники 

 
Нервово-паралітична дія (бронхоспазм, 
задушення, судоми та параліч) 

Фосфорорганічні інсектициди (хлорофос, 
карбофос тощо), нікотин, анабазин, БОР (Ві-
ІКС, зарін тощо) 
 

Шкіряно-резорбтивна дія (місцеве запалення 
та некротичні зміни поєднане з 
загальнотоксичними резорбтивними 
явищами) 

Дихлоретан, гексахлоран, БОР (іприт, люїзит), 
оцтова есенція, арсен та його сполуки, ртуть 
(сулема) 
 

Загальнотоксична дія (гіпоксичні судоми, 
кома, набряк мозку, паралічі) 

Синильна кислота та її похідні, чадний газ, 
алкоголь та його сурогати, БОР (хлорціан) 
 

Задушлива дія (токсичний набряк легень) Оксиди азоту, БОР (фосген, дифосген) 
 

Сльозоточива та подразнювальна дія 
(подразнення зовнішніх слизових оболонок) 

Хлорпікрин, БОР (Сі-Ес, адамсит тощо), пара 
міцних кислот та лугів 
 

Психотропна дія (порушення психічної 
активності – свідомості) 

Наркотики (кокаїн, опій), атропін, БОР (Бі-Зет, 
ЛСД) 
 

 
Велике значення для практики має класифікація отрут за їх «вибірковою токсичністю» (табл. 

26). 
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Таблиця 26 
Класифікація отрут за «вибірковою токсичністю» 

 
Характер «вибіркової токсичності» Характерні представники 

 
«Серцеві» отрути 
Кардіотоксична дія – порушення ритму та 
провідності серця, токсична дистрофія 
міокарду 

Серцеві глікозиди (дигіталіс, дигоксин, лантозид 
тощо); трициклічні антидепресанти (іміпрамін, 
амітриптилін); рослинні отрути (аконіт, чемериця, 
заманиха, хінін тощо); тваринні отрути 
(тетродоксин); солі барію, калію 
 

«Нервові» отрути 
Нейротоксична дія – порушення психічної 
активності, токсична кома, токсичні 
гіперкінези та паралічі 

Психофармакологічні засоби (наркотичні 
аналгетики, транквілізатори, снодійні засоби);  
фосфорорганічні сполуки; чадний газ; похідні 
ізоніазиду (тубазид, фітивазид); алкоголь та його 
сурогати 
 

«Печінкові» отрути 
Гепатотоксична дія – токсична дистрофія 
печінки 
 

Хлоровані вуглеводні (дихлоретан тощо); отруйні 
гриби (бліда поганка); феноли та альдегіди 

«Ниркові» отрути 
Нефротоксична дія – токсична нефропатія  

Сполуки важких металів; етиленгліколь; щавлева 
кислота 
 

«Кров’яні» отрути 
Гемотоксична дія – гемоліз, 
метгемоглобінемія 
 

Анілін та його похідні; нітрити; арсеноводень 

«Шлунково-кишкові» отрути 
Гастроентеротоксична дія – токсичний 
гастроентерит 
 

Міцні кислоти та луги; сполучення важких металів 
та арсену 

 
Під час отруєння необоротність порушення функцій органів та систем розвивається за 

трьома основними напрямками: сам ушкоджувальний вплив токсичної речовини; гіпоксія 
органів та тканин спричинена отруєнням; порушення, що виникли в соматогенній фазі як 
результат сполученого ушкодження органів та систем. Необоротність порушення органів та 
систем під час отруєння певною мірою зумовлена патогенетичною взаємопов’язаністю 
окремих синдромів: ураження ЦНС – токсична енцефалопатія (кома, делірій, порушення 
лікворо- та кровообігу, судомний статус); порушення гемодинаміки – судинна дистонія, 
відносна та абсолютна гіповолемія, недостатність регіонального кровообігу, порушення 
скорочувальної та ритмічної функцій серця; порушення дихання – параліч дихального 
центру, механічна асфіксія, тканинна гіпоксія, «шокові легені», пневмонія; патологія крові – 
перенесення ендо- та екзотоксинів, зміна реологічних властивостей крові, токсична імунна 
депресія, зміна кислотно-лужного стану, гемоліз, коагулопатія, гіперкатехоламінемія, 
гемічна гіпоксія, порушення електролітного балансу; ушкодження печінки та нирок – 
«шокова печінка», «шокові нирки», порушення антитоксичної та видільної функцій, 
токсична дистрофія, азотемічний та гепатаргійний токсикоз; ушкодження шлунково-
кишкового тракту – хімічний опік, порушення всмоктування, порушення антибактерійного 
бар’єру, бактерійний ендотоксикоз, шлунково-кишкові кровотечі. Клінічне визначення 
необоротності стану під час отруєння є складною клінічною задачею, воно визначається 
також віком, рівнем токсичних речовин у крові. Окрім даних судово-токсикологічного 
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дослідження важливо під час виконання експертизи отруєння врахувати клінічні дані. 
Відомості про окремі симптоми та синдроми наведені в таблиці 27. 

 
Таблиця 27 

Диференційна діагностика гострих отруєнь за основними  
клінічними синдромами та симптомами 

 
Клінічна 
ознака 

Токсична 
речовина  

Особливості клінічного прояву 
Диференційно-діагностична ознака 

Алопеція 
(випадіння 
волосся) 

Талій (хлорид, 
сульфат, 
карбонат талію) 

Характерна діагностична ознака – чорне 
веретеноподібне потовщення волосся довжиною 0,1-
0,15 мм у прикореневій частині 

Амавроз Спирт 
метиловий 
(метанол, 
деревний спирт) 

Мерехтіння „мух” перед очима, втрата чіткості зорі, 
повна втрата зору. Зіниці розширені. Психодинамічні, 
гемодинамічні, дихальні розлади 

Етиловий спирт Хронічний алкоголізм, алкогольні ексцеси. Порушення 
зіничних реакцій не спостерігається 

Анурія 
(олігурія) 

Нефротоксичні 
речовини: 
етиленгліколь, 
щавлева кислота, 
сполуки важких 
металів (ртуть, 
хром, свинець, 
арсен) 

Нефропатії передує біль у животі, диспепсичні явища, 
гостра серцево-судинна недостатність 
 
 

Гемолітичні 
речовини: оцтова 
есенція, 
арсеноводень, 
мідний купорос, 
біхромат калію 
тощо 

Гемоглобінурія, нудота, блювання, понос, біль у 
животі, гостра серцево-судинна недостатність, 
жовтяниця 

Гепатотоксичні 
речовини: 
хлоровані 
вуглеводні 
(чотирьоххлорист
ий вуглець, 
дихлоретан, 
хлороформ), 
алкоголь та його 
сурогати, 
рослинні токсини 
(бліда поганка 
тощо) 

Супутні ушкодження печінки та ознаки токсичного 
ушкодження ЦНС 
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Продовження таблиці 27 

1 2 3 
Аритмії серця Серцеві глікозиди 

(дигіталіс, 
дигоксин, 
лантозид) 
 
 

Біль у ділянці серця, неміч, порушення зору. 
Фібриляція шлуночків, аритмії, зупинка серця 

Обзидан (індерал) Швидке зменшення серцевого викиду, колапс. 
Брадикардія, атріовентрикулярна блокада різного 
ступеня 
 
 
 

Трициклічні 
антидепресанти 

Сопорозний або коматозний стан. Тахікардія, 
сповільнення внутрішньошлуночкової провідності, 
внутрішньошлуночкова блокада, фібриляція 
шлуночків, зупинка серця 
 
 
 

Окситоцин Тахікардія, сповільнення внутрішньошлуночкової 
провідності, внутрішньошлуночкова блокада. Значне 
скорочення матки. 
 

Пахікарпін Коматозний стан, порушення зору та слуху. Тахікардія, 
шлуночкові екстрасистоли, фібриляція шлуночків, 
зупинка серця 
 
 
 

Аконітин 
(алкалоїд 
аконітин) 
 
 
 

Тахікардія (рідко брадикардія), групова екстрасистолія 
або аритмія, що закінчується фібриляцією шлуночків, 
атриіовентрикулярна блокада 
 

Чемериця біла 
(алкалоїд 
вератрин) 
 
 
 

Тахікардія, атриіовентрикулярна блокада, фібриляція 
шлуночків 
 

Заманиха 
(флавоногліко-
зиди) 
 
 
 
 

Брадикардія, розвиток колапсу 
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Продовження таблиці 27 
 

1 2 3 
Аритмії серця Хінін (алкалоїд 

хінідін) 
 

Політопні екстрасистоли, сповільнення передсердно-
шлуночкової та внутрішньошлуночкової провідності 

Героїн Специфічне порушення ритму – блискавичний 
розвиток фібриляції передсердь, колапс та набряк 
легень 
 

Солі калію Екстрасистолія, мерехтлива аритмія. Якщо було 
стрімке внутрішньовенне введення, то розвивається 
зупинка серця. 
 

Аритмії серця Солі барію Брадикардія, бігемінія, політопні екстрасистоли, 
фібриляція шлуночків. Множинні крововиливи 
 

 Фосфорорганічні 
сполуки 
(антихолінестераз
ні засоби) 
 

Брадикардія, порушення передсердно-шлуночкової 
провідності з посиленням електричної систоли. Іноді 
фібриляція шлуночків  
 

Асфіксія 
внаслідок 
порушення 
зовнішнього 
дихання 
(«механічна 
асфіксія») 

Речовини 
наркотичної, 
снодійної та 
деструктивної 
дії (викликають 
атонію м’язів 
язика та гортані, 
парез 
надгортанника, 
порушення 
дренажу верхніх 
дихальних 
шляхів, 
бронхорея, 
бронхоспазм, 
опіки та набряк 
гортані 
 

Ціаноз обличчя та акроціаноз, порушення ритму 
дихання та задишка, розширення зіниць та набухання 
верхніх вен шиї 

Асфіксія 
внаслідок 
ураження 
нервової 
системи 

Наркотичні та 
снодійної 
речовини, 
вдихання 
фізіологічно 
інертних газів 
(азот, метан, 
гелій) 
 
 
 

Глибока кома, арефлексія, параліч дихання. Виняток: 
препарати опію, які викликають параліч дихання без 
втрати свідомості. Внаслідок вдихання газів – миттєва 
зупинка дихання.  
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Продовження таблиці 27 
 

1 2 3 
Асфіксія 
внаслідок 
ураження 
нервової 
системи 

Речовини 
антихолінестера
зного 
(фосфорорганічні 
інсектициди 
тощо), нікотино- 
або 
курареподібної 
(пахікарпін, 
хлорид барію, 
цикута тощо) дії 
 

Фібриляція та гіпертонус м’язів грудної клітки, 
обмеження дихальних екскурсій, пізніше – значне 
зниження тонусу м’язів грудної клітки, стан 
максимального видиху з повною втратою здатності до 
самостійного дихання 

 «Судомні 
отрути» 
(тубазид, 
стрихнін, 
етиленгліколь, 
чадний газ) 
 

Параліч дихання супроводжується судомами 

Блефароспазм Сірководень Блефароспазм з різзю в очах, ринітом, бронхітом; за 
тяжкого перебігу – токсичний набряк легень  
 

Бронхорея Фосфорорганічні 
сполуки (тіофос, 
хлорофос, 
карбофос, 
дихлофос, 
меркаптофос, 
метафос тощо) 
 

Разом з бронхореєю міофібриляції, міоз, брадикардія, 
ригідність грудної клітки 

Барбітурати Бронхорея супроводжується комою, порушенням 
дихання 
 

 Авадекс (діаллат, 
ДХДТ, ДАТК) 

Бронхорея супроводжується клоніко-тонічними 
судомами, пригніченням ЦНС 
 

 Мухомор Бронхорея супроводжується диспепсичними явищами, 
задишка, ціаноз, марення галюцинації, міоз 
 
 

Гіпертензія Адреналін Підвищення артеріального тиску супроводжується 
мідріазом, розпливчастістю 
 

 Нафтизін Підвищення артеріального тиску, що супроводжується 
значною блідістю шкіряних покривів, розширенням 
зіниць та головним болем 
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Гіпертензія Норадреналін Різке підвищення артеріального тиску та брадикардія 
 Фосфорорганічні 

сполуки 
Гіпертензивний синдром не постійно спостерігається в 
ранньому періоді інтоксикації, коли спостерігаються 
міофібриляції, міоз, брадикардія, бронхорея  

 Аміак, пара хлору 
та інші гази та 
пари, що 
викликають 
подразнення та 
опік верхніх 
дихальних 
шляхів 
 

Підвищення артеріального тиску з ознаками опіку 
верхніх дихальних шляхів 

Гіпотензія 
(колапс) 

Найчастіше це 
прояв 
декомпенсованог
о екзотоксичного 
шоку, значно 
рідше – наслідок 
несумісної з 
життям хімічної 
травми 
(первинний 
токсикогенний 
колапс) або дія 
судинорозширюв
альних 
препаратів 
 

 

Глухота 
(зниження 
слуху) 

Антибіотики 
групи 
аміноглікозидів 
(стрептоміцин, 
мономіцин, 
канаміцин тощо) 

Значне зниження слуху або глухота (стрептоміцин) з 
одночасним розвитком гострої ниркової недостатності 

 Саліцилати 
(похідні 
саліцилової 
кислоти) 

Зниження слуху та наявність шуму у вухах, розлад 
зору, загальне збудження 

Діарея Борна кислота 
(боракс), бура 
(натрію 
тетраборат) 
 

Діарея супроводжується значним болем у животі, 
дегідратацією організму, генералізованим 
посмикуванням м’язів обличчя, кінцівок 

Вовче лико (вовчі 
ягоди звичайні) 
 
 

Тривка діарея, іноді випорожнення з домішкою крові; 
печія в роті, тахікардія, зниження артеріального тиску 
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Діарея Графозан  Прогресуюча діарея, нейротоксичні прояви, токсичні 

нефро- та гепатопатії 
 
 

Бліда поганка Діарея, випорожнення з домішкою крові та 
безперервним блюванням, порушення водно-сольового 
балансу, колапс, пізніше приєднується нефро- та 
гепатопатія 
 
 
 

Дихлоретан 
(хлористий 
етилен, 
етилендихлорид) 

Рідкої консистенції пластівцеподібні випорожнення із 
запахом дихлоретану з одночасними нейротоксичними 
та гемодинамічними розладами; потім приєднується 
нефро- та гепатопатія 
 
 

Колхіцин Діарея, випорожнення з домішкою крові, печія в горлі, 
відчуття задухи та стиснення в грудній клітці; 
зневоднення організму та колапс 
 
 
 

Літій (карбонат 
літію) 
 
 
 
 

Діарея, м'язова слабкість, адинамія, сопорозний стан, 
порушення ритму серця; характерним є хвилеподібний 
перебіг інтоксикації 
 
 

 Мідь (мідний 
купорос, 
бордоська рідина, 
купронафт тощо) 
 
 

Багаторазові випорожнення, нейротоксичні та 
гемодинамічні розлади, гемоліз 
 

 Молочай 
палкоподібний 
 
 
 
 

Багаторазові випорожнення, судоми 

 Арсен та його 
органічні сполуки  
 
 
 

Печія у стравоході, біль в животі, холероподібний 
понос, розвивається нефро- та гепатопатія 
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Діарея Арсен та його 

неорганічні 
сполуки (арсенід 
натрію, кальцію 
тощо) 

Слабість, відчуття страху, глухота, судоми, кома, шок, 
зупинка дихання та смерть. 

 Свинець (хлорид, 
нітрат, ацетат, 
свинцеві білила, 
глазур) 

Багаторазові випорожнення чорного кольору, 
металевий смак у роті, різка біль в животі (свинцева 
коліка) 

Жовтяниця Гепатотоксичні 
речовини: 
хлоровані 
вуглеводні 
(хлороформ, 
чотирьоххлорист
ий вуглець, 
дихлоретан); 
ароматичні 
вуглеводні 
(бромбензол); 
хлорорганічні 
пестициди, 
етиловий 
алкоголь, феноли, 
альдегіди 
(паральдегід), 
аміни  

Диспепсичні розлади, шок, жовтяниця 

Гемолітичні 
речовини: оцтова 
есенція, 
арсеноводень, 
мідний купорос, 
біхромат ртуті 
тощо 

Гемоглобінурія, біль в животі, диспепсичні розлади, 
гостра серцево-судинна недостатність 

 Нефротоксичні 
речовини: 
фосфорорганічні 
сполуки, 
наркотики, 
аміназин тощо 

Ознаки токсичного ураження ЦНС 

Кома Барбітурати 
Похідні 
бензодіазепіну. 

Початок повільний: сонливість, зниження больової 
чутливості, запаморочення свідомості, кома. Значна 
пітливість, бронхорея, гіпотермія 

Фосфорорганічні 
сполуки (тіофос, 
хлорофос, 
карбофос, 
дихлофос, 
метафос тощо) 

Клінічні прояви схожі з отруєнням барбітуратами, але 
спостерігається міофібриляція, судоми, брадикардія, 
специфічний ароматичний запах з рота та від 
блювотиння 
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Кома Спирт етиловий Клінічні прояви схожі з отруєнням барбітуратами, 

спостерігається специфічний ароматичний запах з рота 
та від блювотиння 
 
 

 Атропін 
(беладона, 
блекота, дурман) 
аерон, астматол 
 
 

Комі передує гіперемія, психомоторне збудження, 
марення, галюцинації. Гіперемія, сухість шкіри  

 Похідні 
фенотіазіну 
(аміназин, 
дипразин, 
левомепропазин, 
трифтазин, 
френолон тощо) 
 

Комі передує значна слабкість, запаморочення голови, 
сухість у роті, міоз; зниження артеріального тиску 

 Наркотичні 
аналгетики групи 
опію (опій, 
морфій, 
промедол) 
 
 

Кома з міозом та послабленням реакції на світло, 
гіпертонус скелетних м’язів, пригнічення та параліч 
дихання, гіперемія шкіри 

 Спирт 
метиловий 

Комі передує запаморочення свідомості, судоми, 
зростаюча спрага, мідріаз, гіперемія, сухість шкіри з 
ціанозом; порушення зору є характерною ознакою 
отруєння 
 

 Оксид вуглецю 
(чадний газ) 

Відчуття тиску в скронях, рожево-червоний колір 
шкіри, збудження та оглушення; кома, гіперемія, 
мідріаз, гіперкінези, порушення дихання 
 
 

 Хлоровані 
вуглеводні 
(дихлоретан, 
тетрахлорид 
вуглецю) 
 

Стійке блювання та понос з ароматичним запахом; 
кома, гіперемія склер, мідріаз, гемодинамічні розлади 

 Інсулін Комі передує відчуття голоду, страху, посилене 
потовиділення; під час коми спостерігаються клоніко-
тонічні судоми 
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Кровотеча Антикоагулянти 

(гепарин, 
дикумарин, 
фенілін тощо) 
 
 
 
 

Носова, маткова, шлункова, кишкова кровотеча; 
гематурія, крововиливи в шкіру, м’язи, склери 
 
 

Бензол (пара) Кровотеча з носа та ясен, маткова кровотеча, 
крововиливи в шкіру, задишка, судоми; обличчя бліде, 
слизові оболонки червоного кольору, мідріаз 
 
 
 

Глюкокортикоїди 
(гідрокортизон, 
кортизон, 
преднізолон, 
дексаметазон)  
 
 

Кровотеча з гострих виразок шлунково-кишкового 
тракту, порушення нервово-психічної сфери, 
підвищення артеріального тиску 

Залізо (сульфат, 
глюконат, лактат 
заліза тощо) 

Кровотеча з гострих виразок шлунково-кишкового 
тракту; загальне підвищення кровоточивості; стійке 
блювання та понос; тахікардія, зниження артеріального 
тиску 
 
 

Кислоти міцні 
(неорганічні – 
азотна, сірчана, 
соляна тощо та 
органічні – 
оцтова, щавлева 
тощо)  
 
 

Ранні та пізні шлунково-кишкові кровотечі, що 
супроводжують опікову хворобу та гемоліз 

 Хлоровані 
вуглеводні 
(дихлоретан, 
чотирьоххлорист
ий вуглець) 
 
 

Крововиливи під кон’юнктиву, шлунково-киш-кові та 
носові кровотечі; порушення функцій ЦНС, серцево-
судинної системи, печінки, нирок 

 Луги їдкі Повторні стравохідно-шлункові кровотечі, що 
супроводжують опікову хворобу 
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Міофибриляці
я 

Нікотин Міофибриляція, звуження зіниць, розлад зору та слуху 

 Пахікарпін Міофибриляція, розширення зіниць, атаксія, розлад 
зору та слуху, гемодинамічні розлади 

 Фосфорорганічні 
сполуки  

Міофибриляція, звуження зіниць, брадикардія, 
бронхорея, ригідність грудної клітки 

Зупинка серця 
(раптова 
смерть) 
 

Серцеві глікозиди, 
трициклічні 
антидепресанти, 
пахікарпін, 
фосфорорганічні 
інсектициди, 
оксид вуглецю, 
синильна 
кислота, 
сірководень, пара 
хлорвмісних 
розчинників – 
трихлоретилен 
тощо 

Зупинці серця передують: ціаноз шкіри, раптове 
зниження артеріального тиску зменшення частоти 
пульсу, поступове подовження на ЕКГ інтервалів Р-Р та 
G-T 

Судоми 

Стрихнін Тетанічні судоми, тризм, посилення серцебиття, ціаноз, 
гіркий присмак у роті та відчуття страху 

Ізоніазид 
(тубазид, 
риміфон тощо) 

Судоми епілептиформного типу з втратою свідомості 
та порушенням дихання 

Етиленгліколь Дихання глибоке з шумом, втрата свідомості, 
ригідність м’язів потилиці, клоніко-тоничні судоми 

Полин цитварний Судоми епілептиформного типу, галюцинації, бачення 
предметів у жовтому кольорі 

Ціаноз через 
порушення 
транспорту 
кисню 

«Кров’яні 
отрути» 
(метгемоглобінут
ворювачі –
похідні бензолу, 
нітрити), 
карбоксигемогло
бінутворювачі 
(оксид вуглецю) 

Сіро-синій колір шкіри та слизових оболонок, кома та 
зупинка дихання 

 
За умови відсутності відомостей про обставини події та ознак дії на організм конкретної 

хімічної речовини питання про діагностику отруєння іноді є складним і воно вирішується лише на 
підставі хімічного (судово-токсикологічного) аналізу органів та вмісту органів трупа. Діагностика 
хронічних отруєнь у судово-медичній експертній практиці є складною проблемою, що вимагає 
врахування не лише даних токсикологічного дослідження, але й клінічних даних, обставин події 
тощо. 
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