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ВСТУП 
Відr.овідно до ст. 190 КПК України, з метою пошуку, знаходження і виявлення слідів злочи

ну та інших речових доказів, з'ясування обстановки злочину, а також інших обставин, які ма
ють значення для справи, слідчий проводить огляд місцевості, приміщення, предметів і доку
ментів - дії, які в кримінальному процесі і криміналістиці називаються слідчим оглядом. 

Об'єктами слідчого огляду можуть бути найрізноманітніші предмети матеріального світу, 
які об'єктивно існують у навколишньому середовищі і їх вид багато в чому залежить від виду 
розслідуємого злочину. При розслідуванні визначеного виду злочину, слідчий повинен обо
в'язково прогнозувати, що об'єктами сnідчого огляду можуть виступати завжди визначені 
предмети, з якими сnідчий теоретично повинен бути знайомий і яким він в першу чергу 

повинен приділяти особливу увагу при проведенні пошуку, знаходження чи виявлення їх. У 
тих випадках, коnи для сnідчого певний вид скоєного злочину на початковому етапі розсnіду
вання не завжди чітко дає уявлення про ті об'єкти, щодо яких при проведенні сnідчого огляду 
необхідно приділяти особливу увагу, ві н, відповідно до ст. 1281 КПК України має право звер
нутися за допомогою до спеціаліста відповідної галузі знань. Визначений спеціаліст в тій чи 
іншій галузі знань належним чином допоможе сnідчому з'ясувати, які неординарні як видимі , 
>ак, особпv.во, невv.дv.мі чv. маловv.дv.мі об' єкти можуть заnишитися на місці скоєння того чv. 
іншого виду злочину, і таким чином буде приділено особливу увагу пошуку, знаходженню і 
виявленню цих об'єктів і в результаті буде правильно проведено їх слідчий огляд. 

Слідчий огляд, як одна із основних слідчих дій, привертав завжди увагу окремих вче
них-криміналістів, які в тому чи іншому аспекті висвітлювали визначені проблемні питання, 
які нерідко зустрічалися в процесі його проведення. Одні вчені-криміналісти приділяли ува
гу загальним питанням тактики проведення слідчого огляду, інші тактичним особливостям 
проведення слідчого огляду окремих видів об'єктів або тактичним особливостям проведен
ня окремого виду слідчого огляду, де здебільшого приділялася увага проведенню такого · 

виду слідчого огляду, яким заслужено є огляд місця події. Оправданим є підхід до дослід
ження тактики проведення такого виду слідчого огляду, як огляд місця події при скоєнні 
відповідного виду злочину. Його дослідження завжди дає слідчому визначені прогностичні 
знання, які в процесі проведення останнього допомагають йому успішно в оптимальні тер
міни провести пошук, знаходження, виявлення і фіксацію важливої доказової інформації з 
розслідуємої кримінальної справи. 

Питанням щодо тактики проведення слідчого огляду приділяли увагу в різні часи такі . 
вітчизняні вчені-криміналісти як: Ю. П. Аnенін, В. П. Бахін, І. Є. Биховський, П. Д. Біленчук , 
М. С. Бокаріус, В. Л. Васильєв, О. М. Васильєв, В. К. Весельський, В. Г. Гончаренко, Г. І . 
Грамович, В. І. Громов, С. П. Дідковська, Н. І. Клименко, О. Н. Колесниченко , в: П. Колма
ков, І. І. Котюк, В. К. Лисиченко, А. К. Мавлюдов, Г. А. Матусовський, С. І. Медведєв, В. І . 
Попов, Д. П. Рассєйкін, М. В. Салтевський, Ю. С. Сапожников, М. О. Селіванов, М. В. 
Терзієв, В. П. Ципковський, В. В. Циркаль, Ю. В. Шепітько, І. М. Якимов та цілий ряд інших. 

Праці зазначених вище вчених-крим іналістів містять аспекти, які мають важливе зна
чення для отримання слідчим визначеної інформації про тактичні особливості проведення 
того чи іншого виду слідчого огляду але вони, як правило, сьогодні є в недостатній кількості , 
а окремі із них можна віднести до бібліографічної рідкості. Тому, як слідчі, так і студенти 
юридичних вузів відчувають цей недостаток, який авторами зроблено спробу компенсува
ти шляхом опублікування цього видання. 
· Автори, вирішили зробити комплексний підхід до дослідження питань, що мають відно
шення до слідчого огляду. Спочатку приділили увагу теоретичним положенням слідчого 
огляду- його визначенню і видам. Особливу теор!3тичну увагу автори приділили висвітлен
ню питань щодо такого виду слідчого огляду, як огляд місця події, де розглядаються його 
завдання, принципи, суб'єкти, основні положення тактики його проведення, а також такти
ка проведення огляду місця події в різних слідчих ситуаціях. 

Немаловажне значення в рекомендованій праці має неординарний підхід авторів до 
аспекту використання в процесі слідчого огляду методів і засобів криміналістичної техніки 
і спеціальних знань при проведенні попереднього дослідження криміналістичних об'єктів як 
з метою пошуку, знаходження чи виявлення доказової інформації, так і з метою їі фіксації. 

Попереднє дослідження - кропіткий , важкий і творчий процес, - може бути здійснене 
слідчим, прокурором-криміналістом та іншими учасниками кримінального процесу, як 
самостійно, так і з залученням спеціалістів. 

Питання відносно попереднього дослідження криміналістичних об'єктів і об'єктів-носіїв 
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доказової інформації розглядалися в криміналістичній літературі і раніше. Цьому дослід
женню проиділено увагу в підручниках з криміналістики, навчальних , навчально-методич
них , практичних і довідкових посібниках для слідчих , де в основному описані методи и 
засоби попереднього дослідження об'єкті в-но-сіїв доказової інформації з метою їх вербаль
ної фі ксації. Разом з тим, по-перше, як правило, видання, присвячені проблемі що розгля
дається, сьогодні в основному є бібліографічною рідкістю. Тому як практичні працівники 
правоохоронних органів при проведенні, наприклад, слідчого огляду, так , особливо, і сту
денти в навчальному процесі при вивченні питань криміналістичної техніки і слідчої тактики 
відчувають відповідні труднощі, що торкаються, наприклад, питань вербальної фіксації до
казової інформації, із-за відсутності достатньої кількості літератури з цієї проблеми. 

В рекомендованій монографїі, яка має мету комплексного розгляду зазначених проблем, 
висвітлюються питання відносно поняпя попереднього дослідження, його видів, мети і зав
дань, а також методів і засобів його здійснення. Основну увагу приділено питанням викорис
тання методів і засобів криміналістичної техніки при проведенні попереднього дослідження 
найбільше розповсюджених криміналістичних об' єктів з метою пошуку, знаходження і вияв
лення в них чи на їх поверхні доказової інформації, а також з метою їх вербальної фіксації. 

Монографію написали: вступ і висновки - Комаха В. 0., кандидат юридичних наук, до
цент кафедри криміналістики ОНЮА; розділ перший- Комаха В. 0 ., Гуцул В. Я.- спеціаліст 
кафедри екології і права Чернівецького факультету ХНТУ (ХПІ); розділ другий - Комаха В. 
0., Кидань С. 0., Любченко Д. 0., Мірошниченко О . В . , Федчишин А. А. , Яковенко І. В. -
заступник прокурора Білгород-Дністровської міжрайонної прокуратури Одеської області; розділ 
третій - Комаха В. 0., Боднар В. І. - заступник прокурора прокуратури Тростянецького 
району Вінницької області ; Комаха В. В.; Лисенко Л . 0., Овчарук О. 0., Семенюк В. А . -
начальник відділу за додержанням законів органами внутрішніх справ при проведенні опера
тивно-розшукових дій, дізнання та досудового слідства прокуратури Вінницької області; розділ 
четвертий - Комаха В. 0., Бадов О . В., Білянський І. А., Герасимчук І. Ю., Криворучко А. 0.; 
розділ п'ятий- Комаха В. 0 ., Каплан Г.А. -декан Нікопольського факультету ОНЮА, канди
дат філософських наук, доцент, Боднар Т. С. - викладач кафедри кримінально-правових дис
циплін Нікопольського факультету ОНЮА, Катрич І. П.- старший експерт-криміналіст відділення 
експертно-криміналістичного забезпечення роботи Нікопольського міського УВС України НДЕКЦ 
Дніпропетровської області при УМВС України, майор міліції, старший викладач кафедри крим
інально-правових дисциплін Нікопольського факультету ОНЮА; розділ шостий - Комаха В. 

0 ., Леонов О . Г. - головний державtJий податковий ревізор-інспектор відділу апеляцій ДПА в 
Одеській області, Леонова О . В . - в.о. начальника відділу роботи з апеляційними судами управ
піння правового забезпечення ДПА в Одеській області, магістр державного управління, Сацький 
А. М. -.магістр менеджменту організацій, методист вищої категорії QHIOA. 

На думку авторів, проведене дослідження в праці, що рекомендується, може бути корис
ним як працівникам правоохоронних органів, які займаються слідством і оперативно-розшу
ковою діяльністю, так і студентам юридичних навчальних закладів, аспірантам, викладачам і 
науковим працівникам , які цікавляться не тільки теоретичними розробками питань, яких тор
каються автори але й практичними досягненнями і можливостями у сфері техн іко-кримінал
істичного забезпечення сучасними науково-технічними засобами вітчизняного (українського) 
виробництва, які здійснюються, зокрема, на базі фірми "Інжен" - м. Ніжин, Черніговеької 
області і Науково-дослідного інституту спецтехніки МВС України (м. Київ) та інших . 

Автори' особливо вдячні співробітникам зазначених фірм за згоду в публікації, розроб
лених ними техніко-криміналістичних засобів і надану допомогу з цього питання інформа
цією, яка зробила видання значно наглядн ішим і таким, що зможе надати в окремих випад
ках допомогу слідчим у виборі тих чи інших техніко-криміналістичних засобів з метою, 
особливо, пошуку, знаходження і виявлення доказової інформації. 

Не меншу вдячність автори висловлюють співробітникам кафедр криміналістики: Київ
ського національного університету імені Тараса Шевченка , Національної академії внутрішніх 
справ України, Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого, Одеської 
національної юридичної академії, кафедри кримінального права, кримінального процесу і 
криміналістики економіко-правового факультету Одеського національного університету імені 
І. І. Мечникова за їх допомогу, критичну оцінку і рецензування даної праці, а також всім тим , 
хто надав посильну допомогу в підготовці рукопису і опублікуванні цього видання. 

В. О. КОМАХА, 
керівник авторського колективу, кандидат юридичних наук, 

доцент кафедри криміналістики ОНЮА. 
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Розділ перший 

СУТНІСТЬ СЛІДЧОГО ОГЛЯДУ 

1.1. Поняття і мета слідчого огляду 
Слідчий огляд- це невідкладна слідча дія, яка за висловленням М. П. Макаренка 

являється "наріжним каменем" слідчих дій". [381, 20] 
Слідчий огляд уявляє собою дію, в процесі якої здійснюється безпосередній пошук, 

знаходження, виявлення і попереднє дослідження об'єктів, які мають значення для розс
лідуємої кримінальної справи, їх ознак, властивостей, стану і взаємного розташування. 

При проведенні огляду слідчий безпосередньо сприймає обстановку місця події й 
інших матеріальних об' єктів, вивчає і досліджує їх, виявляє і досліджує сліди й інші 
речові докази, усвідомлює сутність і механізм події, оцінює результати огляду, фіксує 
обстановку місця події, предмети і сліди з метою подальшого їхнього використання в 
процесі розслідування. 

"Під слідчим оглядом необхідно розуміти процесуальну дію слідчого, у якому він 
за участю зазначених у законі осіб виявляє, безпосередньо сприймає, досліджує, оці
нює і фіксує стан, властивості й ознаки матеріальних об'єктів, зв'язаних з подією, що 
розслідується, з метою виявлення фактичних даних (доказів) і з'ясування обставин, що 
мають значення для встановлення істини в справі". [264, 18] 

Огляд - самостійна слідча дія, яка має подібні риси з деякими іншими слідчими 
діями, наприклад, зі слідчим експериментом чи обшуком, але в той же час принципі
ально відрізняється від них як за своєю процесуальною природою, так і за тактикою 
проведення. Сутність огляду полягає в тому, що слідчий за допомогою своїх органів 
почуття упевнюється в існуванні і характері фактів, які мають доказове значення. Слідчий 
огляд, як і багато інших слідчих дій, відноситься до пізнавальних дій і проводиться за 
допомогою різних методів пізнання. При проведенні слідчого огляду, слідчий не тільки 

спостерігає, але й проводить різні вимірювання і обчислення, порівнює об'єкти, що 
спостерігає як між собою, так й з іншими об'єктами і явищами, у визначених межах 
проводить експерименти з досліджуваними об'єктами і, нарешті, фіксує, шляхом обо
в'язково опису і за допомогою інших похідних методів криміналістичної фіксації, все 
те, що знайшли і виявили він та інші учасники огляду . В процесі проведення слідчого 
огляду широко використовуються спеціальні методи і засоби криміналістики, особливо 

методи і засоби такого специфічного розділу науки криміналістики, що називається 
криміналістична техніка і в якому знайшли втілення і роз-робЛяються те'хніко-криміна
лістичні методи і засоби (юшуку, знаходження, виявлення і фіксації доказової інфор
мації. Результати сприйняття об'єктів, що оглядаються, необхідно піддавати логічній 
обробці з метою встанолвлення їх зв'язку як із самою розслідуємою подією, так й з 
іншими фактичними даними. Тому при огляді ми завжди маємо справу не тільки з 
чуттєвою формою пізнання, хоча вона й відіграє в цій слідчій дії немаловажну роль. ~ 

Значення слідчого огляду в процесі розслідування і розкриття злочинів дуже велике~ \ 
В процесі слідчого огляду знаходиться, виявляється і попередньо досліджується значна 
кількість найважливіших слідів злочину взагалі і слідів злочинця, зокрема . Результати 
слідчого огляду, особливо такого його основного виду, як огляд місця події, дозволяє 
слідчому визначити напрямки подальшого розслідування, уявити механізм розслідуємої 
події, особи злочинця. Однак не дивлячись на те, що тактика слідчого огляду найкраще 
розроблена в криміналістичній науці, в окремих випадках при розслідуванні недоціню

-оться значення і можливості слідчого огляду. В результаті цього він проводиться повер
хово, квапливо або просто формально, і тому нерідко скоєний злочин може залишитися 
ерозкритим. Саме тому на необхідність високоякісного проведення оглядів постійно 1 

звертається увага слідчих працівників і співробітників органів дізнання. '-...-1 
Російський процесуаліст Я. І. Баршев ще в першій половині ХІХ ст. сформулював такі 

оравила слідчого огляду: 1) огляд необхідно проводити у всіх випадках, "коли є зовнішні 
ознаки" і сліди злочину; 2) його необхідно проводити "з такою швидкістю, яка тільки необ
дна для того, щоб уникнути всякої можливої зміни предмету огляду"; 3) огляду підляга
ть як "основні предмети дослідження", так і все те, що з ними пов'язано ("інструмен-
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ти, речі і предмети, які знаходяться рядом з предметом огляду"); 4) необхідно деталь
но дослідити і зафіксувати "зміни проведені вже чи такі, що здійснилися раніше з пред
метом огляду"; 5)фіксація ходу і результатів огляду повинні бути настільки докладни
ми і точними: "щоб ті,. хто повин~н користуватися цим документом, могли одержати за 
допомогою иого насТІльки ясне 1 повне уявлення про предмет огляду, як ніби-то вони 
самі проводили його". [ 19, 149-1 50] 

Інший російський процесуаліст Б. Л. Бразоль на початку ХХ ст. зазначав, що слідчий 
огляд на досудовому слідстві переслідує теи мети [61 , 89- 96]: ознайомлення з місцем 
події або зі знайденими чи виявленими доказами; виявлення особи, яка ско'іла злочин ; 

г
надуння всіЛf!КОГО сприяння наступним судовим інстанціям в з 'ясуванні зібраного по 
сqравІ матерІалу . 
.-1) Перша - ознайомлення з місцем події або зі знайденими чи виявленими речовими 
доказами, підчас якого слідчий особисто і безпосередньо прилучається до атмосфери 
скоєного злочину, до тих неуловимих дрібниць життєвої обстановки, в колі якої, мож
ливо, замишлявся злочин, дозрівала й укріплялася злочинна воля і, нарешті, скоювався 

злочин. Характер людей, їх уподобання й звички, матеріальний достаток, гама люд
ських ідей, - все це і багато іншого з невблаганною логікою фіксується в обстановці, 
наближаючись до якої, слідчий тим самим проникає в серцевину злочину; при цьому 
виявляються не тільки зовнішня сторона злочинної дії, але й таємні його імпульси, 
внутрішній зв'язок між злочинною формою і злочинним змістом, фізичне співвідношен
ня сил між злочинцем та його жертвою. 

Потім, наприклад, підчас допиту свідка, слідчий, який правильно й старанно прово
див огляд речових доказів або місця події, буде віДчувати під собою твердий грунт і 
зуміє побудувати допит не на випадкових репліках свідка, а на стійких фактичних спо
стереженнях і висновках. Сама схема допиту, яка опирається на результати попреред
ньо проведеного слідчого огляду, буде мати більшу гнучкість і різнобічність. Не може 
бути сумніву, що й обвинувачуваний, чутливо реагуючий на кожен рух думки слідчого, 
буде поставлений в необхідність дати відверті пояснення у тому випадку, коли із харак
теру запропонованих слідчим питань видно, що допит, як наслідок із причини, випливає 
із всебічної і глибоко продуманої оцінки матеріальних слідів злочину. 

\ 

Далі, тільки безпосереднє ознайомлення слідчого з речовими доказами й особливо 
з обстановкою місця події може привести до діИсного збереження слідів злочину. 

~..-- Підчас проведення огляду, слідчий повинен керуватися увагою і спостережливістю. 
Увага- один із основних принципів (умов) слідчого огляду. Необхідно відм ітити , 

що слідчий, на місці події опиняється в такій обстановці, яка почті виключає можливість 
спокійно зосередити увагу на проведенні огляду. На місці події слідчого можуть оточу

вати, поряд з працівниками правоохоронних органів, поняті, просто зацікавлені, родичі 
убитого, якщо розслідується вбивство і воно скоєно у населеному пункті. Всі ці особи 
в тій чи іншій формі відволікають слідчого від уважного і планомірного проведення 
огляду і ненавмисне ускладнюють його працю. 

Зрозуміло, що слідчий не тільки має право, але й зобов'язаний відсторонити, по 

можливості, все те, що буде мішати йому зосередитися на проведенні огляду. Все 
лишнє і всі особи, що не мають відношення до проведення огляду повинні бути відсто
ронені. Слідчий може, наприклад, тільки співчувати ридаючій над трупом вбитого сина 
матері, але не повинен дозволяти їй торкатися трупа до тих пір, пока не буде проведе
но повного огляду трупа і зафіксовано всі необхідні дані щодо його полоЖення, наяв
ності ушкоджень тощо, а також проведено детальний огляд всього місця події навколо 
трупа. Суворо кажучи, при проведенні слідчого огляду, крім слідчого повинні бути 
присутні тільки слідуючі особи; два понятих, при необхідності відповідні спеціалісти і 
прокурор-криміналіст, а також працівники міліції, які будуть надавати допомогу слідчо
му в охороні місця події і проводити розшук злочинця по гарячим слідам. До того ж 
вибір понятих повинен бути не випадковим: поняті повинні бути добре знайомі з місце
вістю , огляд якої проводить слідчий, вони повинні розуміти суть слідчої дії, яка прово
диться, володіти нормальним зоровим, слуховим, запаховим сприйняттям, а також , у 
випадках огляду, наприклад, трупа або його окремих частин нормально сприймати як 
запахова, так і візуально неординарну картину огляду без негативних для них наслідків . 

Найближчі родичі потерпілого, по можливості , повинні бути відстаронені від при-
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сутності при огляді; їх голосіння здатні тільки відволікти увагу слідчого від безпосеред
нього завдання - ретельним оглядом місця .події покласти тверде п ідгрунтя подальшо
му розслідуванню. 

Вміння зосередити свою увагу при огляді місця події набувається слідчим шляхом 
довгої і наполегливої праці. 

Спостережливість слідчого - друга не менше важлива умова (принцип) успішного 
проведення слідчого огляду. Увага не завжди тотожня спостережливості: можна бути 
дуже уважним, однак не мати таланту спостережливості; але остання немислима без 
першої, так як людина неуважна ні в яких умовах не зможе бути спостережливою з 

точки зору проведення слідства. Тому сума досвіду прямо пропорціональна сумі сnо
стереження. Спостережливість є здатність із невеликої кількості фактів шляхом лоГіч
них міркувань і співставлень приходити до правильних висновків. 

Нажаль, молоді юристи, які nочинають працювати слідчими, виявляються не завж
ди підготовленими до nроведення елементарного слідчого огляду; мета огляду для них 

виявляється неясною, а практичні прийоми, які вони використовують при проведенні 
огляду, визивають здивування у спостерігача своєю незграбністю. Нерозуміння мети 
слідчого огляду не тільки nозбавляє цю слідчу дію внутрішнього змісту, не тільки ро- ' 
бить їі бесцільною, але, що значно небезпечніше, інколи спотворює або може спотво-
рити, дійсну природу даної слідчої дії. <.\ 

Другою й самою важливою метою слідчого огляду є виявлення особи, яка скоїла .2І 
злочин. Мета злочину дає засоби до його розкриття. Але тільки ретельне і всебічне 
вивчення картини злочину приводить до правильного визначення мотивів такого. Кож
ному, кому приходилося зустрічатися з так званими немотивованими злочинами, знає, 
з якими неймовірними труднощами у цих випадках nоєднаний розшук злочинця, який 
заховався. Думка слідчого марно губиться в глухих кутах самих суnеречливих дога
док, гіпотези заміняються фактами, і виходить якесь безцільне блукання. 

У всіх сумнівних випадках, якщо до того ж на початковому етапі розслідування 

особи чи осіб, .що скоїли злочин не виявлено і мотив злочину не встано~л~~о, найбли~ 
чою метою слщчого оглі'Іду повинно бути з'ясування мотиву злочинно! дІІ. 

Нерідко буває, що слідчий огляд навіть окремого речового доказу може надати 
блискучі результати для виявлення особи, яка скоїла злочин і для зрозуміння правдиво-
го характеру події. ---:1 

Третьою корінною метою слідчого огляду є надання всілякого сприяння наступним 3 
судовим інстанціям в з'ясуванні зібраного по справі матеріалу. .-J 

Слідчий ставить, суд вирішує питання про винуватість. Правильне вирішення цього 
nитання судом знаходиться в прямій залежності від того, наскільки повно, різнобічно й 
зрозуміло зафіксовано і оброблено матеріал на досудовому слідстві. Цілком зрозумі
ло, що суд в межах судового слідства позбавлений можливості проводити докладні 
огляди прилучених до справи речових доказів, тільки в окремих, виключних випадках 
розраховує часом і можливістю зробити вихід на місце події з метою його огляду. 

Цілком неправильною, шкідливою і небезnечною є думка окремих слідчих, які ви:J
нають, що вони зобов'язані тільки зібрати і зберегти сліди злочину, без будь-якого 
попереднього дослідження їх і відповідного оформлення. . 

Ця принципіальна недбалість, що висловлюється у фомулі, "суд розберетья", прак
тично може привести до цілого ряду виправдувальних вироків з таких справ, в яких 
справедливо було б очікувати непохитно! відповіді: "да, винуватий!". 

Слідчим, особливо при проведенні оглядів, повинна керувати свідомість про те, що 
пропущено, не прийнято до уваги, не зафіксовано на досудовому слідстві, те безпово
ротно втрачено для суда. Досудове слідство- анатомія, а судове слідство- фізіологія 
кримінального процесу. Тому правильне відправлення правосуддя можливе тільки при 
умові повної відnовідності між органом і функцією; разом з тим, у сфері судової діяль
ності принцип дарвінізму "функція створює орган" виявляється не правильним, так як 

ніколи судове слідство, як би талановито воно не було nроведене, не замінить і · не 
відтворить досудове слідство. Ця nринципіальна недбалість грунтується також на не
знанні окремих слідчих, що в процесі слідчого огляду вони можуть і повинні проводити 
nопереднє дослідження об'єктів. "Необхідно, кажуть такі слідчі, записувати в прото
колі тільки те, що бачиш. Більше старанне дослідження об'єктів, що підлягають огляду 
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повинно проводитися судовими експертами!". По суті така думка цілком безпідставна, 
так як очевидно, до слідчого і не може бути пред'явлено вимогу, щоб він фіксував в 
протоколі такі обставини, які не були зареєстровані його п'ятьма почуттями. Але два 
різних слідчих, при огляді одного і того ж об'єкта, можуть виявити різні ознаки. Суть 
питання в тому, як проводити огляд і на що звертати увагу. У тих випадках, коли 
слідчому приходиться проводити огляд невідомих йому чи складних за змістом об'єктів, 
він має право скористатися допомогою досвідчених осіб, які виступають при прове
денні різних слідчих дій у якості спеціаліста. 

В інших випадках слідчий не тільки має право, але й зобов'язаний проводити огляди 
особисто, а тому для ретельності і повноти огляду він має право і зобов'язаний вико
ристовувати такі техніко-криміналістичні методи і засоби, які дозволяли б відновити 
оглядом все суттєве. 

Слідчий огляд тільки у тому випадку може бути визнаний задовільним і таким, що 
відповідає потребам суду, коли він проведений з абсолютною точністю і вичерпною 
повнотою. Але, незалежно від цього, протокол огляду повинен бути за змістом зрозу
мілиІ\ІІ_ всім. 
г--Іаким чином проаналізовані вище питання щодо мети слідчого огляду не розбіга
І ються за своєю суттю з метою слідчого огляду, що визначена у ст. 190 КПК України, 
яка полягає в: 

1) знаходженні і виявленні слідів злочину- речових доказів; 2) з'ясуванні обстанов-
ки ~nочину; 3) з'ясуванні інших обставин, які мають значення для справи. 

/"....,. Таким чином, мета слідчого огляду взагалі полягає в проведенні пошуку, знаход
І ження, виявлення, попереднього дослідження і фіксації доказової інформації. На заса
' дах цього слідчий формулює версії про характер події і їі учасниках, про місце знаход-
ження злочинця, вкраденого майна та інших об' єктів, що мають доказове значення , 
про наслідки злочину тощо. Крім того, при проведенні слідчого огляду переслідується 
мета встановлення обставин, які сприяли скоєнню злочину. В багатьох випадках слідчий 
огляд може бути засобом отримання таких фактичних даних, які не можуть бути вста
новлені іншим шляхом. Безпосереднє сприйняття слідчим тих чи інших об'єктів і їх 
зв'язків неможливо замінити ні допитом осіб, які візуально сприймали ці об'єкти, ні 
\реконстуюванням обстановки з метою проведення експериментальних дій, ні іншими 
доступними засобами пошуку, знаходження, виявлення і дослідження доказів. 
'-- Інформація про подію, що розслідується міститься в тих доказах, пошук яких, знаход
ження, виявлення і вивчення в процесі огляду проводить слідчий, а також у відомостях, 
які він отримує в процесі підготовки і проведення огляду (опитування очевидців, осо
бисті враження, які виникають при обстеженні місця огляду тощо). Отримана при ог
ляді інформація може носити доказовий характер і тоді вона використовується слідчим 
з метою доказування; може бути почерпнута із непроцесуальних джерел і тоді вона 
виконує роль орієнтира при формулюванні версій по справі або визначенні кола, по
слідовності й тактики слідчих дій, які необхідно провести. 

Таким чином, під слідчим оглядом необхідно розуміти процесуальну дію слідчого, у 
якому він за участю зазначених у законі осіб проводе пошук, безпосередньо сприймає, 
досліджує, оцінює і фіксує стан, властивості й ознаки матеріальних об'єктів, пов'язаних 
з подією, що розслідується з метою виявлення фактичних даних (доказів) і з'ясування 
обставин, що мають значення для встановлення істини в справі. Слідчий огляд пере
слідує мету пошуку, знаходження, виявлення, попереднього дослідження і фіксацію до
казів направлених на подальше успішне розслідування , розшук, встановлення підозрю
ваних і їх причетності до скоєного злочину та успішного розкриття злочину. 

: 1.2. Види слідчого огляду 
Слідчий огляд можна класифікувати за різними підставми. 
Найбільше розповсюдженими підставами класифікації слідчого огляду є: 

) об'єкти огляду- місце події; труп людини на місці його виявлення; труп людини 
на місці ексгумації; предмети і документи; тварини 1 ІХ трупи; ділянки місцевості і 

\
приміщень. поза місцем події; 2) послідовність проведення- початковий і повторний; 3) 
по об'є~у - основний і додатковий; 4) суб'єкти проведення - слідчий, прокурор-кри-
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міналіст, орган дізнання або суд; [315, 457] 5) в залежності від участі спеціаліста -
простий і кваліфікований. 

Слідчий огляд здійснюється відносно різноманітних об'єктів матеріального світу. В 
залежності від характеру об' єктів слідчий огляд ділиться на декілька видів. В Криміналь
но-процесуальному кодексі України, в криміналістичній літературі, а також і в слідчій 
практиці, розрізняють такі види слідчого огляду в залежності від об'єктів огляду: а) слідчий 
огляд місця події; б) зовнішній огляд трупа на місці його виявлення; в) зовнішній огляд 
трупа після його ексгумації; г) огляд слідів; д) огляд предметів; е) огляд документів; 
є) огляд місцевості та приміщень поза місцем подіі; ж) огляд тварин; з) огляд транспортних 
засобів; и) огляд речовин схожих на наркотичні засоби; і) огляд мікрооб'єктів та їх 
носіїв; й) освідування живих осіб. 

Перелічені види слідчого огляду нерідко проводяться одночасно в межах, наприк
лад, огляду місця події, який супроводжується також оглядом слідів і трупа; огляд 
слідів здійснюється разом з оглядом предметів. Однак одночасний огляд різних за своїм 
характером об'єктів не виключає своєрідних тактичних особливостей , вимог і прийомів, 
я~і; використовуються для їх огляду. 

t' Огляд місця події включає в себе огляд визначеної ділянки території або приміщен
ня, де були виявлені ознаки злочину, наприклад, місця, на якому було виявлено труп 
людини чи його останки; зламано вхідні двері чи вікно, що дає можливість передбачати 
проникнення в приміщення з метою скоєння розкрадання тощо . Місць події при розсл
ідуванні однієї і тієї ж кримінальної справи може бути декілька і це багато в чому
залежить від 13иду скоєного злочину. Наприклад при скоєнні вбивства місцями події 
можуть бути: місце підготовки до скоєння вбивства, місце досягнення злочинного ре
зультату - місце вбивства і місце приховування трупа. Але може бути і навпаки -
місце виявлення трупа є місцем події, де могло бути здійснено як підготовку до скоєн
ня вбивства, скоєння вбивства і приховування трупа. 

Необхідно мати також на увазі, що виявлені на перший погляд наявні ознаки злочину, 

наприклад, виявлення трупа людини - подія, з приводу якої проводиться слідчий огляд, 
може і не мати в результаті злочинного характеру. Можливо, що тут могло мати місце 
нещасний випадок, настання природньої смерті, самовбивство, без доведення до нього 
тощо, про що в момент виявлення трупа і його огляду на місці події могло бути ще 
невідомо. У зв'язку з цим, як справедливо зазначав В. П. Колмаков, дану слідчу дію 
доцільніше необхідно називати оглядом місця події, а не оглядом місця злочину. [265, 9] 

>V Зовнішній огляд трупа на місці його виявлення може проводитися як на місці події 

(місце вбивства, місце приховування трупа тощо), так і поза місцем події, наприклад, в 
лікарні, куди потерпілого було доставлено у важкому стані з метою надання йому 
медичної допомоги і він там помер . У всіх випадках огляд трупа проводиться обов'яз
ково за участю спеціалста в галузі судової медицини. Незалежно від цього, огляд трупа 
необхідно розглядати в якості самостійного виду слідчого огляду. Якщо труп виявлено 
на місця події, то його огляд повинен бути самостійною частиною, яка входить в огляд 
місця події. В такому випадку в протоколі огляду місця події необхідно виділяти огляд 
трупа від огляду всієї обстановки місця події, але в зв'язку з нею. Результати такого 
огляду заносяться в "Протокол огляду місця події і трупа" (чи його останків). В осталь
них випадках огляду трупа, наприклад, в лікарні, морзі, приміщенні квартири, куди він 
був доставлений з місця його виявлення, огляду необхідно піддавати тільки труп і на
явні при ньому предмети (одяг, взуття, документи, дрібні речі тощо) без огляду і при
rв'язки його до навколишньої обстановки і 'іі опису. Щодо результатів слідчого огляду в 
nодібних випадках необхідно складати "Протокол зовнішнього огляду трупа". 

Зовнішній огляд трупа піспя його ексгумацІї' (виймання із місця поховання) прово
циться в порядку ч. 2 ст. 192 КПК України на місці ексгумації і за участю спеціаліста в 
галузі судової медицини та двох понятих. 

Ексгумація трупа може здійснюватися після поховання особи на законних підставах 
після таємного поховання особи злочинцями. 

В протоколі про ексгумацію трупа слідчий зазначає місце поховання (на цвинтарі -
~ілянка, ряд, номер місця). Якщо труп біло поховано в іншому місці, то описуються 
ознаки навколишнього середовища, за якими можна буде у необхідних випадках знай

це місце. Потім описуються ознаки і стан могили. При необхідності після відкриття 
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кришки труни проводиться впізнання трупа. В процесі розкриття могили і виймання 
труни спеціаліст в галузі судової медицини повідомляє слідчому з метою фіксації такі 
відомості : стан могили і грунту, глибину знаходження труни і їі стан (наявність або 
відсутність деформації, наявність механічних пошкоджень та інших змін, характер об
бивки труни). Після відкривання кришки труни відзначається положення і поза, на
явність та стан одягу і самого трупа . 

При ексгумації трупа, таємно похованого злочинцями, фіксація грунту, місця по

ховання, його глибина, наявності і стану одягу, а також пази і стану самого трупа 
повинні бути проведені особливо старанно. 

Пред'явлення трупа для впізнання і огляд трупа можуть бути проведені на місці 
ексгумації. РеЗультати цих слідчих дій, а також їх послідовність фіксуються в загаль
ний протокол ексгумації трупа. 

Огляд слідів знайдених чи виявлених на місці події чи вилучених при проведенні 
обшуку (наприклад, на знаряддях злочину, виявлених і вилучених у підозрюваного), 
має надзвичайно важливе значення. Ці сліди оглядаються, перед усім, на місці їх зна
ходження чи виявлення. Крім того, виходячи із змісту ч. 5 ст. 191 КПК України, у 
випадках, коли неможливо провести їх огляд на місці їх знаходження, виявлення чи 
вилучення, огляд слідів може бути проведений на місці провадження по справі. На 
місці події чи обшуку нерідко неможливо достатньо повно і всебічно провести огляд і 
оцінку слідів. Огляд слідів в умовах спокійної обстановки і зосередженності дозволяє 
слідчому значно глибше вивчити стан і властивості (ознаки) слідів, всебічно їх оцінити і 
зрозуміти місце, яке вони займають в ланцюзі доказів. Але в такому випадку їх фікса
ція і упаковка повинні здійснюватися в присутності понятих. 

Огляд предметів, знайдених на місці події, вилучених при проведенні виїмки чи 
обшуку або наданих потерпілим (іншими особами) також повинен проводитися деталь
но як на місці їх знаходження чи вилучення, так і на місці провадження по справі. 
Уважне і докладне вивчення предметів дозволяє значно точніше визначити їх значення 
для справи, що розслідується. В тих випадках, коли ці предмети не піддаються деталь
ному огляду, виникають промахи в розслідуванні злочинів, які нерідко негативно впли
вають на термін розслідування і розкриття злочинів. 

Огляд предметів проводиться з метою встановлення ознак і властивостей, які мо
жуть вказувати на зв'язок предмета, що оглядається з обставинами, які підлягають 
доказуванню зі справи, що розслідується. 

Огляд предметів здійснюється в присутності понятих. Слідчий має право залучити 
до огляду обвинуваченого, підозрюваного, потерпілого, свідка. Якщо огляд предметів 
проводиться за участю обвинуваченого чи підозрюваного, то в проведенні огляду має 
право брати участь його захисник. 

В необхідних випадках для участі в проведенні огляду предметів слідчий може зап
росити спеціаліста визначеної галузі знань. 

Огляд предметів проводиться слідуючим чином . Слідчий спочатку встановлює вид 
предмета, його призначення і загальний стан. При цьому особи, які приймають участь 
в огляді можуть дати пояснення щодо призначення і правилах користування предметів 
огляду, якщо це має значення для справи, що розслідується. В необхідних випадках 
встановлюється об'єм, розміри та інші дані, що характеризують предмети огляду і 
мають значення для визначення його віднношення до даної справи. Потім проводиться 
попереднє дослідження ознак предмета, його дефекти і ознаки, які вказують на зв'язок 
предмета огляду з подією, що розслідується. Особливу увагу при цьому необхідно 
звертати на виявлення можливих слідів злочину. 

Підчас огляду предметів можуть використовуватися вимірювальні прилади (лінійка, 
кронцир~уль, штангенциркуль тощо), а також різні техніко-криміналістичні засоби по
шуку, виявлення і фіксації слідів і об'єктів, що мають значення для справи. 

Предмети огляду повинні бути сфотографовані за правилами детальної фотозйомки. 
Про проведений огляд предметів слідчий складає протокол, в якому повинно бути 

зазначено, зокрема: назва предмета огляду, його індивідуальні ознаки, характер по
шкоджень, наявність будь-яких фактичних даних, які можуть мати значення для спра

ви, що розслідується. 
Якщо предмети оглядаються в ході проведення виїмки, обшуку, огляду місця події, 
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місцевості чи приміщень, то хід і результати огляду предметів описуються в протоколі 
відповідної слідчої дії. При цьому в протоколі повинно бути вказано місце знаходження 
чи виявлення предмета, який оглядається. 

Предмети огляду, які мають значення для справи, визнаються речовими доказами і 
прилучаються до справи шляхом винесення про це постанови. [540, 352-353; 541, 
386-388] 

Огляд документів необхідно проводити у всіх випадках, коли такі документи зустрі
чаються у справі, що розслідується. Цей огляд проводиться з тією метою, щоб вивчити 
форму і зміст документа, матеріали, що використовувалися при його виготовленні, знайти 
ознаки, що вказують на підробку, визначити необхідність призначення техніко-кримінал
істичної експертизи документів і сформулювати питання перед судовим експертом. 

Огляд документів проводиться за правилами огляду предметів. Огляд документів 
проводиться в слідую чому порядку: 

1 . Проводиться попереднє дослідження тексту документа, наявність і зміст рекві
зитів, необхідних для даного виду документів (назва документа; кому, коли, ким, де і з 
я-кою метою було його видано; дата його підпису; реєстраційні дані). При цьому необ
хідно вияснити, чи узгоджуються між собою реквізити документа з його цільовим при
значенням і змістом; 

2. Проводиться попереднє дослідження загального стану лицьового і зворотнього 
боків документа. При цьому виясняється, чи є на документі помарки, пошкодження, 
закреслювання, втиснені рельєфні сліди кулькової ручки або олівця та інші сліди, які 
можуть мати значення для справи. 

Особливу увагу підчас огляду документа необхідно звертати на можливу його підроб
ку, про що свідчать слідуючи ознаки: 

1 . Відсутність належних реквізитів або їх невідповідність змісту і визначеній формі 
документа; 

2. Протиріччя в тексті, невідповідність змісту документа яким-небудь відомим фак
там, орфографічні помилки в реквізитах документа; 

З. Ознаки підчистки (пошкодження паперу, на якому виготовлено документ, втрата 
його блиску в місцях підчистки, шорсткість волокон, відшарування окремих ділянок 
поверхні паперу тощо); 

4. Ознаки видалення запису шляхом витравлювання або змивання (наявність жов
туватих або сіруватих плям і мікротріщин, шороховатість і хрупкість паперу в місцях 
можливого витравлювання або змивання, люмінесцентне світіння окремих ділянок па
перу при освітленні ультрафіолетовими променями, наявність обезбарвлених штрихів, 
а також появлення на документі значно світліших плям, розпливи тексту тощо); 

5. Ознаки дописки і внесення нових записів на місці видаленого тексту (незвичайне 
розташування записів, відмінність букв почерку або друкарського шрифту документа 
тощо); 

6. Наявність ознак вклеювання нових знаків на місце попередньо знищених (потов
щення паперу в місцях вклеювання, люмінесценціЯ слідів клею, при освітленні місця де 

припускають що було вклеювання ультрафіолетовими променями, порушення пара
лельності цифр, нерівність рядків тощо); 

7. Наявність ознак заміни фотографії (відсутність відбитку печатки або неспівпа
дання частин відбитка печатки на фотографії і документі, ознаки домальовування відбитка 
печатки тqщо); 

8. Наявність ознак підробки відбитків печаток і штампів (нестандартність знаків і 
неоднакова їх величина; відхилення осі букв в круглих відбитках від радіусів, непере
пендикулярність знаків до лінії рядка у відбитках штампів; розташування елементів 
одного знака в межах сусіднього; викривлення форм малюнків і знаків, відмінність в 
зображеннях однакових букв і цифр; хвилястість ліній рамок і окружностей; помилки в 
тексті; відсутність характерних дрібних деталей, розпливи в лініях відбитків тощо); 

9. Наявність ознак підробки підписів (очевидна невідповідність підпису, що дослід
жується, справжньому, копіювання підпису на просвіт шляхом натискання або через 
копіювальний папір з наступним обведенням перекопійованих штрихів тощо). 

Огляд місцевості та приміщень поза місцем подІЇ: Фактичні дані, які мають значен
ня для справи, що розслідується, можуть бути знайдені або виявлені при огляді не 

11 



тільки місця події, але й ділянок місцевості або приміщень, які не являються місцем 
події . 

Огляд місцевості може бути складовою частиною огляду місця події, якщо це необ
хідно для пошуку слідів злочину . Разом з тим огляд місцевості поза місцем події прово
диться також з метою пошуку яких-небудь ознак, як і можуть, наприклад, допомогти у 
встановленн і особистості виявленого на даній місцевості невпізнаного трупа людини . В 
таких випадках здійснюється так зване "прочісування місцевості", в ході проведення 

якого огляду піддаються значні за розмірами ділянки (лісові масиви, долини, узбереж
жя річок, лани тощо) з метою знаходження чи виявлення об'єктів, що можуть вказувати 
на ті чи інші обставини скоєного злочину. 

Огляд місцевоеті може бути проведено з метою усунення суттєвих протиріч у свідчен

нях обвинуваченого, потерпілого або свідка, а також для перевірки об ' єктивнесті їх 
свідчень. 

Огляд приміщень може бути проведено в ході огляду місця події і обшуку . Як само
стійна слідча дія огляд приміщень проводиться в тих випадках , коли приміщення не 

являється місцем події, в ньому не передбачається проведення пошукових дій і в той 
же час огляд приміщення необхідно провести з метою усунення обставин, які мають 
значення для правильного вирішення справи, що . розслідується. 

Огляд приміщень проводиться, зокрема, з метою перевірки свідчень обвинувачено
го про те, що довірені йому товарно-матеріальні цінності прийшли в непридатність у 
зв'язку з поганим технічним станом сховища; для вивчення умов життя і виховання 
неповнолітнього обвинуваченого тощо. 

Огляд. виробничих і складських приміщень, які зайняті підприємствами і організація
ми, повинен проводитися в присутності представника даного підприємства, установи 

чи організації. 
Огляд житлових приміщень може бути проведено тільки при умові дотримання кон

ституційного права громадян на недоторканість житла - за згодою і в присутності 
власника житла або дорослих членів родини. У випадках незгоди зазначених осіб на 
огляд житлового приміщення і при наявності підстав думати, що в приміщенні можуть 
знаходитися які-небудь об' єкти , що мають суттєве значення для справи , яка розслі
дується, необхідно винести постанову і провести обшук за правилами , передбаченими 
ст. 183 КПК України. 

Інколи під час проведення огляду житлових прим іщень (зокрема , коли проводиться 
в рамках огляду місця події) може виникнути ситуація, коли для пошуку слідів злочину 

необхідно проникнути в закриту кімнату або відкрити замкнений ящик стола або шафи, 
але проти цього заперечують громадяни, які проживають в даному приміщенні . В тако
му випадку після порушення кримінальної справи необхідно винести мотивовану по
станову про проведення обшуку в порядку ст. 183 КПК України, здійснити пошукові дії 
в режимі обшуку і скласти протокол даної слідчої дії за правилами, передбаченими 
ст . 188 КПК Укра'іни. [539, 275- 276] 

Об'єктами даного виду огляду можуть бути різн і ділянки місцевості (наприклад 
місце зустрічі співучасників) і різні приміщення сховищ, торгівлі , виробничі, житлові 
тощо. Даний вид слідчого огляду проводиться за правилами огляду місця події, крім 
зазначених вище виключень. 

Огляд тварин і їх трупів хоча й не передбачено Кримінально-процесуальним кодек
сом України, однак може проводитися у зв'язку з розслідуванням деяких злочинів (най
частіше - крадіжки тварин і падежу тварин). В ході огляду живих тварин виявляються 
ознаки, які дозволяють встановити належність тварини конкретній особі або визначено
му господарству і вирішити інші питання, наприклад, про можливість проведення впізнан
ня тварини . 

В ході огляду встановлюються: 1) вид тварин; 2) порода , масть, стать і по мірі 
можливості вік тварини ; 3) ознаки належності тварини конкретній особі або визначено
му господарству (наявність спеціального тавро, мітки тощо) ; 4) індив ідуальні ознаки 
тварини (сліди перенесеної травми , індивідуальні анатомічні ознаки, окрас тощо). 

З метою повного вияснення і точного опису ознак живих тварин доцільно запрошу
вати до участі в огляді спеціалістів в галузі ветеринарії або зоотехніка . 

Особливе значення для справ про падеж тварин має огляд трупа тварин і навколиш-

12 



нь ої обстановки. Огляд трупа тварин повинен проводитися за участю спеціаліста в 
f'алузі ветеринарії або зоотехніка. При огляді трупа тварин звертається увага на його 
положення, незвичайну позу, спосіб фіксування (якщо тварина знаходилась на при
в'язі), характер наявних ушкоджень, присутність поблизу нього незвичайних видіпень 
(блювотних мас, крові, піни тощо) і сторонніх предметів. В протоколі огляду повинні 
бути обов'язково відзначені посмертні зміни, які розвивалися в трупі тварини: ступінь 
охолодження, трупне одубіння, згортання крові, трупні гіпостази, трупне розкладання, 
оскільки ці дані можуть допомогти судовому експерту у визначенні основного захво
рювання і терміну, який пройшов з моменту падежу тварини. 

При проведенні огляду ексгумованого трупа тварин необхідно мати на увазі, що, 
хоча в землі трупи зберігаються довше, чим на поверхні, виявити в них патологічні 
процеси, які стали причиною падежу тварини, вдається не завжди. Але в трупах тварин 

дуже довго зберігаються мінеральні отрути, наприклад, з'єднання миш'яку, фтору, 
ртуті тощо. Тому при підозрі на отруєння цими отрутами доцільно призначити судово

ветеринарну експертизу, яка шляхом хімічного дослідження навіть при наявності тка
нин, що розклалися, може дати позитивний результат. Для дослідження необхідно на
дати не тільки останки трупа, але й проби землі по 0,5 кг із ложа трупа і з його по
верхні. [425, 62-63] 

Огляд транспортних засобів. Необхідність в огляді транспортних засобів виникає у 
зв'язку з дорожно-транспортною подією, викраденням транспортних засобів, їх по
шкодженням, скоєнням в них злочинів. Огляд доцільно проводити за участю спеціалі
ста-криміналіста, спеціаліста автотехніка та інших спеціалістів. 

Якщо огляд пов'язаний з дорожньо-транспортною подією, то при його проведенні 
старанно досліджуються зовнішні пошкодження (кузова, стекол, фар, коліс) і технічний 
стан (справність двигуна, тормозної та сигнальної систем, справность рульового уп
равління та інших вузлів), наявність на транспортному засобі слідів зіткнення з людьми 
і тваринами (крові, мозкової речовини, волосся, ворсинок тканин одягу). 

При виявленні викраденого автотранспортного засобу основна увага звертається 
на можливість заміни номерного знаку, перебив ку заводських номерів на двигуні і 
кузові, перефарбування кузова. Викрадений транспортний засіб часто розкомплекто
вується. З урахуванням цього з'ясовується, що із нього вкрадено злочинцями. З метою 
розшуку викрадача проводиться пошук і виявленнЯ слідів пальців, загублені ним осо
бисті речі і документи, мікроволокна його одягу (для цього використовується липка 
стрічка, якою з окремих ділянок сидіння водія шляхом накладання на них липкої стрічки 
можуть бути виявлені мікроволокна одягу). 

Нерідко огляд транспортних засобів проводиться у зв'язку зі скоєнням в них гра
бежів, розбійних нападів, зІвалтувань. У цих випадках при огляді проводиться пошук 
зброї або інших предметів, якими погрожували потерпілим, сліди крові, пальців, осо
бисті речі потерпілого, плями сперми. [589, 219-220] 

Огляд речовин схожих на наркотичні засоби. Виявлений об'єкт, схожий на нарко
тичні засоби, підлягає обов'язковому огляду . Мета огляду - попереднє дослідження 
упаковачного матеріалу, самої речовини схожої на наркотичні засоби і вирішення пи
тання щодо доцільності його вилучення. 

Слідчий повинен знати, що наркотичні речовини діляться на дві групи: рослинного і 
синтетичного походження. 

Сировиною для виробництва засобів рослинного походження являються конопля і 
мак. 

Для виготовлення наркотичних засобів практично придатні всі сорти коноплі, але 
найбільшу наркотичну активність має дикоросла конопля, яка росте на Далекому Сході 
і в південних регіонах. З метою зручності транспортування, вживання і підвищення 
аркатичної активності конопля піддається переробці. Шляхом простого здрібнювання 

верхівки, листя і стебел коноплі отримують маріхуану (жаргонна назва: травка, дур, 
nлан, клєвер, божья травка, сіно, нот, грас, хей). Ця маса має колір від світло-зелено
~о до коричневого. Вживається шляхом куріння і пероральна (через рот). 

Із маріхуани вироблЯють гашиш (жаргонна назва: ошурки, план, дурь). При цьому 
аріхуану просіюють через сито з метою видалення остатків стебел, а масі, що зали

_uається шляхом пресування надається вигляд пігулок, плиток, інколи із неї виготов-
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ляється паста. Колір гашиша - від світло-зеленого до коричневого. Гашиш має харак-
терний запах. 

Конопля є також сировиною для виготовлення гашишного масла (жаргонна назва: 
хімка). Воно уявляє собою розчин або в'язку масу, виготовлену шляхом екстракції 
(витягання) із рослин будь-яких сортів коноплі. Розчин має зелений колір, в'язка маса 
- темно-зелений. Гашишне масло має характерний запах. 

Багато наркотичних засобів виготовляються із маку. На території бувшого СРСР 
росте біля 50 видів маку. Найбільше розповсюдження отримав мак снотворний. Вису
шений молочний сік недазрілих коробочок маку називається опієм (з 1987 р. вирощу
вання опійного маку на території бувшого СРСР заборонено). 

Всі частини макової рослини будь-якого сорту, як цілком, так і здрібнені, як вису
шені, так і не висушені (за виключенням дозрілих зерен) містить наркотичні активні 
алкалоїди опію. Найпростішим способом виготовлення наркотику із маку- це здрібнення 
стебел, в результаті чого отримують макову соломку. Вона має колір від світло- до 
темно-зеленого і від світло-жовтого до коричневого. Макову соломку нерідко назива
ють кокнар. Із макової соломки (кокнара) шляхом водяної витяжки або витяжки з вико
ристанням органічних розчинників отримують екстракт макової соломки, який уявляє 
собою рідину від коричневого до темно-коричневого кольору. Зовнішній вигляд опію -
тверді безформенні камки або пігулки від темно-коричневого до чорного кольору. Опій, 
очищений від баластних речовин, називають омнопоном. Зустрічається у вигляді по
рошку або пігулок коричнево-жовтого або коричнево-розового кольору або у вигляді 
1 %-ого або 2%-ого розчину в ампулах коричнево-жовтого кольору або безколірного. 

Із опію виробляється морфін - основний алкалоїд опію. Він випускається у вигляді 
пігулок, 1 %-ого і 5%-ого розчину в ампулах. Інколи зустрічається у вигляді порошку. 
Пігулки (порошок) - білого кольору, розчин вампулах-безколірний чи злегка жовту
ватого кольору. Похідними опію також є: кодеїн (пігулки від кашлю або порошок біло
го кольору), тебаїн (пігулки або порошок білого кольору), етилформін (пігулки або 
порошок білого кольору). 

Із морфину виробляється героїн, який за активністю має переваги над морфіном в 
декілька разів. Він уявляє собою порошок від білого до коричневого кольору (в залеж
ності від ступеня очистки), який нерідко містить в собі у вигляді наповнювача домішки 
муки, крохмалю або деяких лікарських засобів. 

Наркотичні засоби рослинного походження в останній час все частіше замінюються 
синтетичними, які мають значні переваги над рослинними за своєю активністю. Із син

тетичних найбільше активними часто зустрічаються ЛСД - один із самих сильнодіючих 
наркотичних засобів, який справляє наркотичний ефект в дуже малих дозах (0,001 мг/ 
кг). Уявляє собою кристалічну речовину у вигляді капсул, пігулок білого кольору або 
порошку кремового кольору. Для зручності збуту і споживання ЛСД ним насичують 
аркуші перфорированого паперу. Спосіб вживання- пероральна (через рот). 

Слідчій практиці відомі багато інших синтетичних наркотичних засобів: амфетамін, 
барбаміл, гідрокодон, дипідолор, ДОМ, метадон тощо. Всі вони випускаються у вигляді 
пігулок, порашків або розчинів в ампулах. На упаковці звичайно зазначається назва 

препарату, а на самих пігулках нерідко є зображення якого-небудь знака. 
Оскільки за зовнішнім виглядом не завжди видається можливість визначити, чи яв

ляється об'єкт наркотичним засобом, до огляду доцільно залучати в якості спеціаліста 
працівників судово-експертних установ, які спеціалізуються на судово-експертному 
дослідженні наркотичних засобів. Реально така можливість в Українв сьогодні є, так як 
у кожному обласному центрі є Науково-дослідні експертно-криміналістичеі центри УМВС, 
в яких проводять судові експертизи зазначеного виду. А також в системі Міністерства 
юстиції України діють сім Науково-дослідних інститутів судових експертиз, які дисло

куються в Дніпропетровську, Донецьку, Києві, Львові, Одесі, Сімферополі та Харкові і 
в яких також є спеціалісти зазначеної галузі знань. 

Огляд речовин, схожих на наркотичні засоби, починається з попереднього дослід
ження упаковки (целофанові мішечки, алюмінієва фольга, паперові пакети чи конвер

ти, тканина тощо). Дуже часто наркотичні засоби, які підлягають огляду, бувають при
ховані в хлібних, кондитерських виробах, обгортках для цукерок, консервних банках, 
в скорлупі грецьких горіхів, в тюбиках для зубної пасти, в полах пальто і піджаків, в 
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каблуках взуття, між двома стінками валізи, портфеля та в інших місцях. Полегшує 
пошук наркотичних засобів використання службово-розшукової собаки, яка спеціальт
но натренована на пошук наркотичних засобів. При відсутності собаки старанно вив
чається стан упаковки. Особливу увагу необхідно звертати на порушення стану за
водської упаковки; в сумнівних випадках вона розкривається і проводиться огляд вмісту. 
Якщо це соломка, плитки, порошок кустарного виготовлення, визначається запах, колір, 
форма, кількість (при необхідності об'єкт зважується). За допомогою лупи встанов
люється наявність в соломці зерен рослин і сторонніх часток. Інколи виникає необхідність 
огляду предметів, які могли бути використані зля здрібнення коноплі, маку в соломку 
або порошок. Як правило, з цією метою злочинці використовують ножниці, ножі, м'ясо
рубки, кавомолки. Виявлення візуально або за допомогою лупи на їх ріжучих частинах 
темної маслянистої маси свідчить про можливе їх використання для переробки рослин, 
які містять наркотики. 

Якщо проводиться огляд наркотичних засобів заводського виробництва, які знахо
дяться у фірмовій упаковці, за допомогою лупи старанно робиться попереднє дослід
ження упаковки на предмет чи вона не розкривалася, перевіряється наявна кількість 
пігулок, ампул, порашків (якщо вони виявлені розсипані, то обов'язково перерахову
ються; читається наявний на них надпис). 

При огляді соломки, плиток із коноплі, соломки і порошку із маку, а також будь-яких 
сумнівних порашків і пігулок, коли немає твердої упевненності у наявності в них нар
котично активних алкалоїдів, проводиться їх попереднє дослідження з залученням спеціа
ліста, який займається судово-експертним дослідженням наркотичних речовин і викори
станням реактивів "Політеста". В його наборі є одиннадцять тестів. Тест Р1 призначений 
для попереднього дослідження коноплі, гашиша, маріхуани; РЗ - опію-сирцю, соломки 
маку; Ф-1 - морфію, кодеїну, героїну, промедолу, амфетамінів; Ф-2 - барбітуратів; Ф-3 
-морфіну і героїну; Ф-4- кокаїну; Ф-5- ефедріну; Ф-6- амфетамінів; Ф-7- лізергіно
вої кислоти та їі похідних (ЛСД); Ф-8 -морфіну, кодеїну, промедолу (попереднє дослід
ження проводиться у відповідності інструкції, яка додається до тестів). 

При огляді наркотичних речовин доцільно сфотографувати масштабним методом 
упаковку, а також тайник, в якому виявлено засіб, схожий на наркотичний, і самий 
засіб таким чином, щоб можна було добре розрізнити написи і малюки, які можуть 
бути як на упаковці, так і на пігулках чи ампулах. 

В протоколі огляду докладно описуються місце виявлення об'єкта, що оглядається, 
спосіб його упаковки і характеристика упаковачного матеріалу, зовнішній вигляд, форма, 
колір, запах, вага, кількість упаковок, надписи на них, назва фірми-виробника, дата 
виготовлення, інші наявні надписи як буквенні, так і цифрові. Також в протоколі зазна
чається чи проводилося попереднє дослідження з використанням реактивів "Політест" 
і які було отримано результати цього дослідження, чи було виконано фотозйомку, що 
було сфотографовано, який використовувався фотоапарат, який був об'єктив в дано
му фотоапараті, витримка і діафрагма підчас фотозйомки, умови освітлення, скільки 
кадрів фотоплівки було витрачено. Після проведення огляду об'єкти повинні бути упа
ковані, забеспечені відповідними написами на упаковці, підписані понятими, слідчим і 
опечатані. [31 О, 420-424; 589, 221-225] 

Огляд мікрооб'єктів та їх носіїв. Якщо при огляді ставиться завдання виявлення 
мікрооб'єктів, то перед усім організовуються заходи, щоб запобігти їх втрати і забруд
нення сторонніми частками. Обережного ставлення вимагають предмети, які передба
чається, що вони є носії мікрослідів. 

Предмети, огляд яких проводиться роміщають на поліетиленовій плівці. Якщо огляд 
проводиться на відкритій місцевості і при несприятливих умовах (вітер, сніг, дощ тощо), 
то точно фісується місце виявлення носія мікрооб'єктів, він вилучається і проводиться 
його огляд в сприятливих умовах. ' 

Огляд об'єктів, на яких можуть бути мікрочастки, проводиться з використанням 
сильного джерела освітлення, яке дозволяє висвічувати тіньові ділянки (заглиблення, 
щілини). 

Дуже важливою умовою при огляді є використання лупи з великим збільшенням 
(від 6 до 1 О крат). Зручною для виявлення мікрооб'єктів може бути криміналістична 
лупа з підсвічуванням, яка поєднує в собі дві лупи - 2,5х і 6х. 
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Полегшує лошук мікрооб'єктів використання ультрафіолетових освітлювачів, в 
променях яких стають добве видимими (люмінесціюють) багато видів мікрооб'єктів; в 
деяких випадках люмінесціює сам носій, а мікрооб'єкти не люмінесціюють. Огляд 
об'єктів з використанням ультрафіолетових освітлювачів проводиться в затемненому 

приміщенні. 
Якщо, наприклад, проводиться пошук гуми від підошви взуття чи протектора коле

. са автомашини, сажі, незгорілих порашинок після пострілу, кіптяви та інших часток, 
які добре відбивають інфрачервоні промені, необхідно використати з метою їх пошуку 
електронно-оптичний перетворювач. 

Пошук металевих ошурків і дрібних металевих деталей проводиться з використан
ням магніту (магніт в такому випадку обгортається поліетиленовою плівкою, підно
ситься до об'єкта огляду, потім його кладуть чистий аркуш паперу або плівки, на яких 
після відділення магніту залишаються частки, пошук яких здійснювався). З цією метою 
може бути успішно використаний також магнітний пензль, який є в комплекті техніко
криміналістичних засобів слідчого. 

В пересувних криміналістичних лабораторіях є також спеціальні комплекти техні
ко-криміналістичних засобів, які призначені для роботи з пошуку, виявлення і фіксації 
мікрооб'єктів. 

Результативність огляду з метою пошуку мікрооб'єктів значно підвищується, якщо 
він проводиться за участю спеціаліста відповідної галузі знань. Найчастіше до огляду 
залучаються спеціалісти-криміналісти, які мають досвід в проведенні пошуку слідів 
пальців рук, знарядь злому, взуття, транспортних засобів, а також металевих ошурків 
та слідів використання вогнепальної зброї чи інших знарядь скоєння злочину. Якщо в 
завдання огляду входить пошук слідів крові, виділень організму людини, волосся та 
інших об'єктів, що мають відношення до організму людини, для участі в огляді необхідно 
залучити спеціалістів в галузі судової медицини. Якщо при огляді переслідується мета 
виявлення волокон одягу, часток пального і мастильних матеріалів, будівельних мате
ріалів, інших подібних об'єктів, необхідно залучати в якості спеціалістів осіб, які пра
цюють в судово-експертних установах на посадах судових експертів і займаються дос
лідженням речовин матеріалів і виробів із них. 

Пошук мікрооб'єктів здійснюється в слідуючій послідовності. Якщо це місце події, 
то отримують загальне уявлення щодо нього і вирішують, на яких об'єктах можуть 
бути мікрочастки. Потім ці об'єкти вивчають спочатку в статичному стані, післо чого їх 
акуратно переносять на розстелену плівкуу відповідних розмірів, і при доброму освіт
ленні з використанням лупи, ультрафіолетових освітлювачів та електронно-оптичних 
перетворювачів (якщо вони необхідні) в суровій послідовності детально вивчається ко
жен об'єкт. При огляді одягу особливу увагу звертають на вміст кишень, лацкани піджака, 
манжети штанів: при огляді знарядь злочину - на робочу частину ломика (фомки), 
місце прикріплення леза ножа до рукоятки, передню частину ствола і рукоятку вогне
пальної зброї; уважно вивчають сліди взуття, поверхні об' єктів, яких міг торкатися 
злочинець. 

Виявлені мікрооб'єкти за допомогою пінцета переносять в скляні пробірки і опеча
туються. Для вилучення мікрооб'єктів зручно використовувати липку плівку (можна 
дактилоскопічну). З гладеньких поверхонь (наприклад, стола тощо) мікрооб'єкти зміта
ють пензлем на чистий білий аркуш паперу, потім висипають в пробірки. Микрооб'єкти 
з різних поверхонь (ділянок) відповідних об'єктів упаковуються окремо. 

З метою збору мікрочасток спеціально розроблена липуча плівка МЛПМ (матеріал 
липучий плівковий), яка є в комплекті техніко-криміналістичних засобів слідчого. Плівка 
оптично прозора, клеєвий склад не здійснює впливу на фізико-хімічні властивості мікро
часток і не перешкоджає проведенню потім, наприклад, біологічних чи інших видів 
судово-експертних досліджень. Дана плівка може бути у вигляді аркушів розміром 1 ЗО 
х 180 мм або у вигляді рулону шириною 50 мм. 

Спосіб вилучення мікрооб'єктів залежить від виду і характеру об'єктів, на поверхні 
яких вони виявлені. Але в будь-яких випадках віддається перевага вилученню об'єктів
носіїв повністю або його частини, на якій було виявлено мікрочастки. 

Об'єкти, на поверхнях яких можуть бути або знаходяться мікрооб'єкти, вилучають
ся у слідуючи випадках: 
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-коли мікрооб'єкти неможливо або недоцільно відділяти від поверхні об'єктів-носіїв 
(плями крові, слюни, сперми, паливно-мастильні речовини, сліди близького пострілу 
тощо); 

-коли на об'єкті-носії зберігається топографія мікрооб'єктів, яка сама може бути 
об'єктом судово-експертного дослідження, в тому числі і трасологічного (наприклад, 
слід взуття, слід пальців, відбиток структури тканини тощо); 

-коли мікрооб'єкти не виявлені на поверхні визначених об'єктів, але наявність їх 
передбачається, виявлення яких можливе тільки в лабораторних умовах. 

Упаковка мікрооб'єктів проводиться з дотриманням слідуючи правил: 
- не допускати зіткнення поверхонь носіїв мікрослідів зі сторонніми об'єктами; 
- малогабаритні об'єкти, на поверхнях яких можуть знаходитися мікрооб'єкти, 

закріплюються в упаковці нерухомо і так, щоб при транспортуванні їх положення не 
було порушено; 

-упаковка повинна мати добрі пристосування закупорки (пробірки, пляшки тощо); 
- матеріали і речовини, які мають здатність до висихання, гниття, розтавання, щільно 

закупоруються, охолоджуються, висушуються (стосовно до об'єктів біологічного по
ходження використовуються заходи щодо їх збереження від комах і тварин); 

- упаковачний матеріал (тканина, папір, картон, фанера тощо) не повинні мати 
ворсисту або шершаву поверхню. 

В протоколі огляду зазначається, на поверхнях яких об' єктів були виявлені мікро
об'єкти, за допомогою яких техніко-криміналістичних засобів, прийомів чи методів, 
який мають вигляд мікрооб'єкти, при можливості вказується їх розмір, як вони упако
вані. До протоколу додаються фотознімки носіїв мікрооб'єктів і самих мікрооб'єктів, 
сфотографованих маштабним методом, якщо не вдастя сфотографувати, повинна бути 
зроблена схема розміщення носіїв мікрооб'єктів з зазначенням їх розмірів і конфігу
рації. [31 О, 424-427; 589, 225- 228] 

Освідування живих осіб виступає своєрідним оглядом з метою виявлення на тілі 
людини різних особливих прикмет, поранень, плям тощо. У відповідності до ст. 193 
КПК України слідчий має право провести його особисто або за допомогою спеціаліста 
в галузі судової медицини. Слідчий огляд живих осіб - освідування слідчим проводить
ся в тих випадках, коли необхідно знайти і зафіксувати на тілі живої людини які-небудь 
фактичні дані, наприклад, плями речовин, пилу, виявити сліди від ушкоджень, особливі 
прикмети, татуювання, шрами тощо. Таке освідування може проводитися у випадках 
необхідності (наприклад, при огляді осіб протилежної статі) за участю спеціаліста в 
галузі судової медицини, але воно не буде судовою експертизою, а є різновидом слідчого 
огляду. [265, 11] 

До особливих прикмет відносяться: а) особливості, аномалії анатомічної будови тіла 
людини природжені (наприклад, шість пальців на ногах, вкорочення однієї із ніг тощо) , а 
також і такі, що утворилися в період життя (відсутність одного чи декількох пальців на 
руках .або ногах, післяопераційний рубець, горб, викривлення хребта тощо); б) особли
вості, аномалії функціонального характеру (особливості ходи, жестикуляція, міміка); в) 
родимі плями, бородавки; татуювання, сліди травм, а також сліди видалення особливих 
прикмет; г) ознаки, які можуть вказувати на професію або звички особи (мозолі на ру
ках, які утворилися в результаті роботи визначеного виду; особливе забарвлення пальців 
рук і нігтів; проникнення в шкіру різних дрібних часток речовин тощо). 

При проведенні досудового слідства, особливо на його початковому етапі, нерідко 
виникає необхідність впевнитися у наявності або відсутності на тілі обвинуваченого, 
підозрюваного, потерпілого або свідка слідів злочину. 

Сліди злочину, залишені на тілі людини, можуть бути як у вигляді тілесних ушкод
жень, так і у вигляді плям залишених рідинами або часток різних сипучих речовин. 

Тілесні ушкодження бувають у вигляді поранень, кров'яних синців, подряпин,_ слідів 
укусу, а також слідів загоювання ран у вигляді рубців. Вони можуть бути не тільки на 
тілі потерпілих, але й на тілі підозрюваних, якщо потерпілі чинили активний опір. 

Плями і частки різних речовин умовно можна розділити на дві групи. До першої 

відносяться плями і частки різних речовин, які попадають на тіло чи одяг особи, яка 
освідується, з тіла чи одягу осіб, що знаходилися нmц'іЬ~~FJІ 'в.мо,~енJ1:е§ЯfН я 
злочину. В цій групі розрізняють два вида плям і ча Qhpmн~>!\R~ЧQ.~ин.:· j~J.~ <m~~dH~O і, 
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речовини мозку, інших речовин організму людини, а також волосся; ця група слідів або 
попадає на одяг чи тіло злочинця з потерпілого при заподіянні останньому тілесних 
ушкоджень, або навпаки, наприклад, волосся, кров чи сперма підозрюваного зали
шається на тілі (в піхві) або одязі потерпілої; б) текстильні волокна та інші мікрочастки, 
які попадають на тіло або одяг особи, що освідується, зі знаряддя злочину (сліди ржав
чини, змащення, порохова копоть тощо) або з предметів і речовин, які знаходилися на 
місці скоєння злочину (частки грунту, рослинності, пилу, пального і мастильних речо
вин тощо). 

Освідування з метою встановлення наявності або відсутності слідів злочину у виг
ляді тілесних ушкод~ень проводиться слідчим особисто тоді, коли немає необхідності 
використовувати спеціальні знання досвідчених осіб. Якщо ж необхідно визначити ха
рактер слідів злочину, механізм і давність їх утворення і отримати відповіді на інші 
питання, необхідно використати спеціальні знання шляхом залучення до освідування 
спеціаліста в галузі судової медицини і таким чином буде проведено кваліфіковане 
судово-медичне освідування особи. 

Судово-медичне освідування може бути проведено також і для визначення стану 
особи (алкогольного, наркотичного або токсикологічного сп'яніння, вагітності тощо). 

Відповідно до ст. 193 КПК України як особисте освідування слідчим, так і судово
медичне освідування проводиться за письмовою вказівкою слідчого у вигляді постано
ви про проведення освідування. Про результати освідування, проведеного особисто 
слідчим складається протокол, який підписується слідчим і особоЮ, освідування якої 
проводилося. При судово-медичному освідуванні спеціаліст в галузі судової медицини 
повинен скласти акт судово-медичного освідування, а якщо освідування проводив не 
спеціаліст в галузі судової медицини, а звичайний лікар, останній видає довідку. 

Освідування може проводитися, якщо необхідно вирішити питання щодо наявності 
підстав для призначення судово-медичної експертизи. Зокрема, освідування проводиться 
у випадках, коли: а) немає впевненості в тому, що у особи є тілесні ушкодження; б) є 
побоювання, що тілесні ушкодження до часу проведення судово-експертного дослід
ження можуть втратити характерні ознаки і це може стати на перешкоді як якісного 
проведення судово-експертного дослідження, так і отримання достовірної інформації; 
в) поряд з ушкодженнями на тілі передбачається виявити інші сліди злочину або особ
ливі прикмети, які можуть мати відношення до справи, що розслідується. 

Освідування як і огляд місця події відноситься до невідкладних слідчих дій, оскільки 
зволікання з його проведенням може привести до втрати доказів внаслідок дії особи, 
яка підлягає освідуванню, направлених на знищення слідів злочину, а інколи й особли
вих прикмет. [297, 300-301; 540, 356-358] 

Таким чином, проаналізовані вище види слідчого огляду охоплюють всі основні 
матеріальні об'єкти, які зустрічаються в слідчій практиці. 

В залежності від послідqвності проведення слідчого огляду в теорії кримінального 
процесу, криміналістики і судово-слідчій практиці слідчий огляд розподіляють на почат
ковий (первинний) і повторний. 

Початковим або первинним слідчим оглядом називається такий огляд, який здійснюєть
ся вперше. 

Повторний огnяд уявляє собою слідчий огляд уже досліджених слідчим раніше 
об'єктів (огляд місця події, огляд тварин, предметів, документів тощо). Об'єктами та
кого огляду можуть бути не всі, наприклад, об'єкти місця події, а тільки окремі його 
елементи або окремі елементи документів, предметів, тварин тощо. Перед тим як 
розпочати повторний огляд, доцільно скласти перелік об' єктів, які передбачається ог
лянути на місці події або перелік відповідних елементів огляду предметів, тварин, доку
ментів тощо. 

Необхідність проведення повторного слідчого огляду виникає також у випадках, 
коли проведення початкового огляду, як правило, було проведено в несприятливих 
погодних умовах, у зв'язку з чим важливі для справи, що розслідується обставини, не 
могли бути встановлені, або є підстави думати, що початковий (первинний) огляд було 
проведено недоброякісно, наприклад, внаслідок відсутності того, що не було залучено 
спеціаліста відповідної галузі знань до участі в первинному слідчому огляді. 

В залежності від об' є му слідчий_ огляд можна розподілити на основний і додатковий. 
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Основним слідчим оглядом завжди є початковий (первинний) слідчий огляд і він 
називається основним тому, що при своєчасному, оперативному і якісному прове
денні його може бути знайдена або виявлена доказова інформація, яку не завжди мож
на знайти або виявити при проведенні як повторного , так і додаткового слідчого огл~
ду. 

Додатковий слідчий огляд полягає в дослідженні , наприклад, окремих об'єктів, а не 
всього місця події, і в цьому його схожість з повторним слідчим оглядом. Однак при 
додатковому огляді слідчий має справу з об' єктами , які раніше не оглядалися. 

Додатковий слідчий огляд проводиться в тих випадках, якщо при проведенні основ
ного (первинного) слідчого огляду окремим важливим об'єктам, що були на місці огля
ду слідчим не було приділено належної уваги і вони не були оглянуті або були оглянуті 
недостатньо детально. Інформація щодо їх знаходження на місці огляду слідчому мог
ла бути надана очевидцями при проведенні інших послідуючих слідчих дій (наприклад, 
допиту) . Іншими засадами проведення додаткового слідчого огляду може бути брак 
інформації, який виник після проведення основного (первинного), наприклад, огляду 
місця події щодо встановлення особистості потерпілого (наприклад, невпізнаного тру
па) і в такому випадку слідчий вирішує провести додатковий огляд місця події з розши
ренням меж і залученням , як правило, громадськості. В даному випадку слідчий перед

бачає, що на місці події можливо будуть знайдені чи виявлені які небудь сліди, які 
допоможуть встановити особистість потерпілого . 

При підготовці до проведення як додаткового, так і повторного слідчого огляду 
необхідно вивчити протокол початкового (первинного) слідчого огляду і додатки до 
нього; ознайомитися з зібраними по справі, що розсл ідується доказами ; по можливості 
запросити для участі в слідчому огляді тих самих понятих і спеціалістів , які приймали 
участь в певинному огляді. 

В залежності від суб'єктів проведення слідчого огляду його можна розподілити на 
огляд, який проводить слідчий, прокурор-кримінапіст або інший прокурор, працівник 

органів дізнання, суд. 
В залежності від проведення слідчого огляду одноосібно зазначеними вище суб'єкта

ми або за участю в проведенні слідчого огляду спеціаліста визначеної галузі знань, 
слідчий огляд можна розподілити на простий - такий, що проводиться одним із визна
чених вище суб' єктів (слідчий, прокурор-криміналіст, дізнавач, суд) і кваліфікований
такий, що проводиться визначеними вище суб'єктами з залученням спеціаліста визна
ченої галузі знань . [1 35, 17] 
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Розділ другий 

ОГЛЯД МІСЦЯ ПОДІЇ - ОСНОВНА 
І НЕВІДКЛАДНА СЛІДЧА ДІЯ 

2.1. Поняття і завдання огляду місця подіі 
Огляд місця події- один із найбільше розповсюджених видів слідчого огляду і одна 

із найбільше розповсюджених слідчих дій в системі слідчої тактики і в структурі мето
дики розслідування окремих видів злочинів. В криміналістичній літературі огляд місця 
події розглядається як одна із найскладніших слідчих дій, в ході якої вирішується багато 
завдань розслідування і отримують різномнітні фактичні дані. 

G
--в криміналиетичній литературі зустрічаються поняття "місце злочину", "місце підго
вки до скоєння злочину", "місце скоєння злочину", "місце приховування злочину", 
сце події". 
Місцем злочину може бути конкретна територія, населений пункт, ділянка відкритої 

місцевості, житлові будинки, різні адміністративні будівлі тощо. Якщо розглядати дане 
поняття з точки зору соціально-економічної системи суспільства, то місцем злочину 
може виявитися визначена галузь народного господарства або ланка галузі (міністер
ство, трест, управління, шахта, завод, склад, магазин тощо), підприємства, підрозділу 
підприємства (цех, відділ, будівельний майданчик тощо). Визначення місця злочину 
може бути пов'язано з технологічним або виробничим процесом. Отже, місце злочину
це реально існуючий і територіально виділений об'єкт матеріальної обстановки, на 
якому здійснювалися дії з підготовки, скоєння і приховування злочину [607, 68]. Вста
новлення місця злочину необхідно для розслідування і розкриття злочину, правильної 
кваліфікації, своєчасного прийняття заходів з попередження і припинення злочинних 
проявлень. При визначенні місця злочину слідчий вивчає матеріальні сліди (наприклад, 
сліди рук і ніг людини, транспортних засобів, результатів пострілу, волочіння трупа або 
пересування потерпілого, переміщення предметів тощо); шляхи проникнення злочинців 
до місця події, а також напрямок, в якому вони зникли; місце знаходження знаряддя 
(зб ї), які використовувалися при скоєнні злочину, вкрадених речей, предметів тощо. 

Від місця злочину необхідно відрізняти місце події і місце скоєння злочину, які вхо
дят до складу поняття місце злочину. В криміналістичній літературі висловлюються 
ізні умки щодо визначення зазначений понять. 

Більшість вчених-криміналістів під місцем події розуміють ділянку місцевості або 
приміщення, в межах якого виявлені ознаки скоєного злочину, які відобразилися в 
різних слідах. У відміну від місця події, місцем скоєння злочину визнається ділянка 
місцевості або приміщення, де було безпосередньо скоєно злочинне посягання і насту-

1 пив злочинний результат. Якщо злочин було скоєно в одному місці, а сліди його або 
ознаки виявлені в 'іншому, то у наявності і місце скоєння злочину, і місце приховування 
злочину але на початковому етапі виявлення цих слідів зазначені місця будуть названі 
місцем події. Якщо ж злочин скоєно в тому самому місці, де були виявлені його сліди 
або ознаки, то місце скоєння злочину і місце події співпадає [264, 55; 295, 322; 297, 
281; 298, 308; 301, 231; 514, 6; 538, 231 - 232]. 

Разом з тим, окремі автори дотримуються іншої думки при визначенні понять місця 
скоєння злочину і місця події. Так, наприклад, на думку одних вчених "Під місцем події 
розуміється ділянка місцевості або приміщення, де безпосередньо було здійснено якусь 
подію, що підлягає слідчому огляду. 

За звичай такою подією визнається який-небудь злочин (вбивство, згвалтування, 
крадіжка зі зломом тощо). Однак поняття "подія" ширше поняття "злочин", так як подія 
включає також самогубство і нещасний випадок". [459, 7] 

На думку інших авторів, місце події - поняття широке. Це не тільки місце скоєння 
злочину, але й місце підготовки його і місце приховування об'єктів злочинного пося
гання, знарядь скоєння злочину та інших речових доказів 302, 344; 307, 301 ]. 

На думку третьої групи вчених, "місцем події в кримінально-процесуальному зна
ченні називається те місце, де було здійснено подію, що розслідується, злочин, нещас-
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ний випадок, стихійне лихо, або те, що на початку розслідування приймалося за місце 
скоєння злочину" [590, 240]. 

Зустрічаються і такі висловлювання окремих вчених, які торкаються питання схо
жості чи відмінності між місцем події і місцем скоєння злочину, в яких тільки підкрес
люється, що "Як правило, місце скоєння злочину і місце події співпавдають, оскільки 
найбільше суттєві матеріальні сліди злочину залишаються саме там, де Злочин було 
скоєно" [1З9, З5]. Однак з подібним висловлюванням не можна повністю згодитися, 
так як "місце виявлення ознак злочину часто не співпадає з місцем його скоєння, яке в 
таких випадках ще необхідно знайти і оглянути" [264, 55]. І в практиці розслідування 
окремих видів злочинів часто зустрічаються випадки, коли на місці скоєння злочину не 
завжди можна виявити найбільше суттєві або навіть не зовсім суттєві матеріальні сліди 
злочину, так як злочинець їх знищив або приховав в інших місцях. В практиці розсліду
вання зустрічаються випадки, коли місце скоєння злочину маскується злочинцем, "пе- ·1 

реноситься" на інше місце, де знищуються сліди, що утворилися і створюют;ься фаль
шиві сліди, фальсифікується обстановка, а інколи знищується все місце скоєння зло
чину, наприклад, шляхом підпалу будинку, архіву, складу тощо, де було скоєно вбив
ство, посадовий злочин або розкрадання, створюється, таким чином повторне місце 
події, яке співпадає з новим місцем скоєнн·я злочину.[264, 55] · 

Разом з тим, на нашу думку, немає сенсу критикувати авторів наведених вище 
визначень понять "місце скоєння злочину" і "місце події", тому що дійсно, на початко

вому етапі розслідування або точніше мовити в період досудового і судового слідства 
всі місця, на яких були виявлені ознаки або передбачається, що можуть бути ознаки 
злочину, цілком правильно називаються місцем події. Це і місце підготовки до скоєння 
злочину (наприклад, місце виготовлення знарядь скоєння злочину- вогнепальної зброї, 
кастетів, ножів тощо) і місце власне, де здійснювалося скоєння злочину - місце, де 
було досягнуто злочинного результату, і місце його приховування. Ці місця можуть 
знаходитися на різній території - на конкретній ділянці місцевості або у визначеному 

приміщенні, можуть мати значну протяжність, наприклад, уздовж залізниць або авто
мобільних доріг, уздовж річок тощо. Нерідко місцем підготовки, скоєння і приховуван
ня злочину може бути одна конкретна ділянка місцевості або приміщення. Прикладом 
такого місця злочину може бути скоєння одного вбивства у лісі на території однієї із 
центральних областей України, коли злочинець, знаходячись там на визначеній ділянці 
лісу з потерпілою, проводив підготовку до скоєння вбивства шляхом зрізання дерева, 
стовбур якого він використав в якості знаряддя скоєння злочину - палиці. Заподіяв 
потерпілі й тілесні ушкодження виготовленим знаряддям, на тій самій ділянці лісу. Від 
заподіяних тілесних ушкоджень наступила смерть потерпілої, труп якої злочинець за
лишив на тому самому місці, приховав його гілками і листям. На цьому самому місці 
злочинець залишив і знаряддя скоєння злочину - дерев'яну палицю. 

Однак на початковому етапі розслідування слідчий не завжди може зробити правиль
ний висновок про те, наприклад, що злочин було підготовлено, скоєно і приховано в 
одному і тому самому місці. До подібного висновку він може прийти тільки на визначе

ному етапі розслідування, як правило, після накопичення необхідної кількості доказів, які 
отримуються в результаті проведення визначених слідчих дій і за допомогою викорис

тання спеціальних знань -допомоги спеціалістів при проведенні слідчих дій і використан
ня результатів визначених видів судових експертиз, -які були призначені слідчим. 

Коли ж буде відома повна картина протиправної події, що була здійснена, а це 
буває не раніше як після закінчення досудового слідства (як правило, після закінчення 
судового слідства і винесення вироку), тоді ми тільки можемо чітко визначити і розме
жувати "місце підготовки до скоєння злочину", "місце скоєння злочину" і "місце при
ховування злочину", які в процесуальних документах кримінальної справи, що розсліду
валася можуть бути названі одним поняттям - місце події. При цьому необхідно мати 
на увазі, що поняття місце злочину завжди ширше таких понять як: місце підготовки до 
скоєння злочину, місце скоєння злочину і місце приховування злочину - вони завжди є 
складовими частинами загального поняття місце злочину. · 

Не зважаючи на те, що поняття "місце підготовки до скоєння злочину", "місце 
скоєння злочину" і "місце приховування злочину" чисто теоретичні категорії і в доку
ментах кримінальної справи їх не завжди можна зустріти але вони використовуються 
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як елементи обстановки скоєння злочину в криміналістичній характеристиці злочинів . 
Разом з тим вони мають не тільки теоретичне значення, але також і немаловажне 
практичне значення для методики розслідування окремих видів злочинів. Своєчасне і 
правильне встановлення зазначених місць в процесі розслідування, як досудового , так 
і судового, має важливе практичне значення, так як на кожному із розглянутих вище 
місць можуть бути виявлені цінні для слідства сліди - носії доказової інформації. Ці 
сліди можуть надати значну допомогу в успішному розслідуванні і розкритті злочинів, 
встановленні злочинців, правильній кваліфікації скоєного злочину і своєчасного прий
няття заходів щодо припинення і попередження злочинів. 

Однак, як на початковому етапі розслідування, так і на подальших етапах розсліду
вання в процесуальних документах кримінальної справи, що розслідується, дія на місці, 
де були виявлені ознаки злочину, яка переслідує мету пошуку, знаходження, виявлен
ня, попереднього дослідження різних об'єктів і віднесення їх до речових доказів завжди 
носить назву "огляд місця події". 

Суттєвою ознакою поняття огляду місця події на думку переважної більшості вче
них-криміналістів є безпосереднє сприйняття його обстановки і об' єктів, які на ній слідчий 
знаходить або виявляє. Так, наприклад, одні вчені-криміналісти розглядають, зокрема, 
слідчий огляд як процесуальну дію, яка полягає в безпосередньому попередньому ог
ляді і вивченні слідчим матеріальних об'єктів для вставнолення обставин, які мають 
значення по справі [63 1, 4]. Інші вчені-криміналісти пишуть, що огляд місця подїі як 
слідчої дії полягає в безпосередньому сприйнятті, дослідженні і фіксації слідчим обста
новки місця події, а також в знаходженні, виявленні, фіксації і вилученні слідів і речових 
доказів для встановлення у можливих межах характеру і обставин події, а також вину
ватих осіб' [77, 9]. Запропоноване останнє визначення поняття огляду місця події уточ
нюють і доповнюють інші вчені-криміналісти, Які зазначають, що під оглядом місця 
події необхідно розуміти слідчу дію в якій слідчий разом із зазначеними в законі особа
ми, безпосередньо сприймає, досліджує, фіксує і оцінює, властивості і ознаки матері
альних об'єктів, наявних на ділянках місцевості або в приміщенні, з метою знаходжен
ня чи виявлення там слідів та інших речових доказів, з 'ясування обстановки і всіх об
ставин, які мають значення для вставновлення істини по справі [265, 7, 8; 264, 52, 
53] . Цікавим є викладення думки щодо безпосереднього сприйняття при визначенні 
поняття огляду місця події у окремих вчених-кримінал істів, які характеризують огляд 
місця події як процес збирання інформації про злочинну подію, яка відбулася на місці їі 
скоєння за допомогою активного, цілеспрямованого сприйняття, аналізу і синтезу от

риманої інформації для вирішення питань, які мають значення при розгляді криміналь
ної справи [166, 337]. 

Безпосереднє сприйняття слідчим обстановки місця події і виявлених речових до
казів виступає тим початковим матеріалом, ознайомлення з яким дозволяє відтворити 
(в думці) подію злочину, а в окремих випадках і ознаки особи, яка скоїла злочин [326, 
156]. Подібне сприйняття володіє не тільки загальними закономірностями психологіч
ного механізму його здійснення, але й специфічними рисами. До них можна віднести 

вибірність, яка визначається попереднім досвідом і яка спрямована на сприйняття сл ідів 
та речових доказів, пов'язаних з подією злочину, точну і швидку оцінку сприйнятого, 
здатність виявляти у сприйнятому таку інформацію , яка надає можливість виявляти 
інші докази по справі [276, 80]. Професійна спрямованість сприйняття і його вибі рність 
дозволяє слідчому встановити механізм події, яка відбулася, виявити сліди злочину і 
визначити їх відношення до цієї події. Особливості сприйняття події скоєння злочину , 
яка відобразилася в обстановці місці події, визначають в результаті і саму тактику 
проведення огляду місця події, і ті тактичні прийоми (їх системи) , які можуть бути 
використані. 

Виходячи із змісту поняття огляду місця події його завданнями є : 
а) вивчення і фіксація обстановки місця події з метою вияснення характеру і меха

нізму злочину; 
б) знаходження і вилучення слідів злочину, які як на етапі слідчого огляду, так і на 

подальших етапах розслідування можуть бути визнані речовими доказами по справі , 
що розслідується; 

в) виявлення ознак, які характеризують осіб , що приймали участь в скоєнні злочину 
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(їх кількість; приблизний вік і стать; фізичні дані; наявність у них визначених звичок, 
навиків, психічних відхилень, а також поінформованності про життєві звичаї, розпоря
док роботи потерпілого); 

г) фіксація особливостей, притаманних потерпілому та іншим об ' єктам замаху; 
д) встновлення обставин, які відображають об'єктивну сторону злочину: час і спосіб 

його скоєння; дії злочинця на місці злочину; наслідки злочину; наявність причинного 
зв'язку між діями злочинця і наслідками, що настали; 

е) виявлення ознак, які вказують на мотиви і мету скоєння злочину; 
є) виявлення обставин, які сприяли скоєнню злочину. 
ж) з метою успішного розслідування і розкриття злочинів оперативне прийняття 

слідчим, підчас проведення огляду місця події, рішення щодо вказівок у відношенні 
проведення відповідних заходів пошуку і встановлення об'єктів злочину і злочинців "по 
гарячим слідам". 

Перелічені завдання огляду місця події можна об'єднати в три основні групи. 
Перша група завдань огляду місця події вказує на необхідність вивчення обстанов

ки, щоб вияснити обставини події, що розслідується: як вона проходила, в яких умо
вах, в якій послідовності, за допомогою яких знарядь, для чого тощо . Слідчому за 
допомогою результатів вивченої обстановки необхідно у думці уявити собі картину 
протиправної події, їі механізм, щоб найкращим чином зрозуміти їі характер, проясни
ти істину, особливо уявити собі, передбачити, хто скоїв злочин. 

Друга група завдань огляду місця події орієнтує слідчого на необхідність проведен
ня пошуку, знаходження чи виявлення на місці події фактів - різних слідів: ніг, рук, 

зубів людини; знарядь злому; транспортних засобів; плям крові та інших речовин, а 
також на знаходження різних предметів, які мали відношення до скоєного злочину: 
знарядь злочину; куль, гільз; частин предметів, що - відірвалися чи відламалися; одягу 
чи взуття; забутих чи загублених дрібних речей тощо . Зазначені сліди і предмети мають 
велике значення для вияснення характеру події, встановлення кількості осіб, причетних 
до скоєного злочину, 'іх приблизного віку і статі, фізичних даних, наявності у них визна
чених звичок, навиків, психічних відхилень, а також їх поінформованності про життєві 
звичаї, розпорядок роботи потерпілого , встановлення особистості потерпілого від зло
чину . Виявлені сліди допомагають слідчому встановити визначений час і спосіб скоєн
ня злочину, визначені дії злочинця на місці злочину і наслідки злочину , наявність при
чинного зв'язку між діями злочинця і наслідками, що настали, а також сприяють вияв
ленню ознак, які вказують на мотиви і мету скоєння злочину та виявленню обставин, 

які сприяли скоєнню злочину. 
Нарешті, третя група завдань огляду місця події повинно бути не обмеження слідчо

го власне оглядом місця події, а на засадах інформації отриманої в ході проведення 
огляду місця події дати вказівку працівникам органів внутрішніх справ на проведення 
серії невідкладних оперативно-розшукових заходів з метою переслідування і затриман
ня злочинців "по гарячим сл ідам", виявлення вкраденого, організації перевірочних дій , 
наприклад, з метою встановлення особистості невідомого трупа тощо. 

Необхідно мати на увазі, що названі завдання огляду місця події неможна розгляда
ти ізольовано одне від іншого. Вони між собоє взаємопов'язані , перепл ітаються і 'іх 
досягнення нерідко буває одночасним . 

Виконання зазначених вище завдань огляду місця події допомагає отримати початкові 
дані для успішного розслідування, розкриття злочину, розшуку і виявлення злочинця. 

Окрім розглянутих завдань огляду місця події, необхіна мати на увазі і питання, які 
повинні бути слідчим вирішені в процесі проведення огляду місця події . Ці питання 
визначають зміст огляду місця події і випливають із суті завдань останнього, тобто вони 
ніби-то конкретизують їх. [265 , 17- 22] 

Щоб досягти мети і виконати завдання огляду місця події, слідчому необхідно вив
чати всю його обстановку і сліди на ній докладно, обмірковано з диференційованим 
підходом. Для цього необхідно в процесі проведення огляду місця події ставити перед 
собою ряд питань і шукати на них відповіді, використовуючи з цією метою всі знайдені 
і виявлені фактичні дані. Позитивна . чи негативна відповідь на те чи інше питання може 
стверджувати чи спростовувати припущення щодо обставин події, а нерідко вимагає 
проведення пошуку, знаходження чи виявлення інших доказів. 
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OmRд МІСЦR поДІі'необіаДно проводити всебіЧно t ·оо'Єктивно, повно /точно з дифе
ренційованим підходом До кожного об'єкта, що буде сприяти правильному і повному 
вирішенню слідуючих питань: 

1. Що саме відбулося на місці огляду: злочин, нещасний випадок чи інша подія? 
Дане питання повинно бути вирішено зразу ж до початку огляду місця події. У тих 

випадках, коли слідчий сам не може дати відповідь на це питання він повинен звертати

ся за допомогою до досвідчених осіб - спеціалістів відповідної галузі знань. Наприклад, 
при виявленні на місці події трупа, слідчий сам не може зробити висновок про те, що 
смерть потерпілого настала в результаті нещасного випадку, природньої смерті, само
вбивства чи в результаті протиправних дій. Допомогу у вирішенні цього питання слідчо
му мqже надати спеціаліст в галузі судової медицини, якого відповідно до ст. 192 КПК 
Україн·и повинен обов'язково запрошувати слідчий для участі в проведенні огляду тру
па на місці його виявлення. 

Якщо буде встановлено, що на місці огляду відбувся нещасний випадок чи інша 
подія, яка не є протиправною - відповідно до п. 1 і 2 ст. 6 КПК України за відсутністю 
події злочину або за відсутністю в події складу злочину, провадження з кримінальної 
справи не проводиться. 

2. Чи було скоєно злочин там, де проводиться огляд місця події? 
Як уже вище зазначалося, в практиці розслідування злочинів зустрічаються випад

ки, коли місце події не співпадає з місцем скоєння злочину. Наприклад, труп було 
виявлено у лісі, а місце скоєння злочину - вбивство було в конкретному будинку виз
наченого населеного пункту. При розслідуванні справ про вбивство шляхом отруєння 
може виявитися декілька місць події: отрута була викрадена в одному місці шляхом 
злому шафи в аптеці. Це буде першим місцем події. Отрута в їжу була внесена в 
іншому місці - це друге місце події. Настання смерт-і і констатація отруєння в лікарні -
третє місце події. 

Таким чином, місць події може бути декілька, але в кожному окремому випадку 
необхідно встановити, де було скоєно той чи інший злочин і чи було скоєно його там, 
де проводиться огляд місця події. 

З. Які шляхи проникнення злочинців на місце події і шляхи відходження з нього? 
Якщо будуть встановлені шляхи проникнення злочинців · і шляхи їх відходження з 

місця події, то, переслідуючи цими шляхами, можна знайти сліди злочинців, яку-небудь 
річ, що вони загубили, моЖна, нарешті, їх наздогнати "по гарячим сл ідам". Окрім того, 
якщо ці шляхи приховані (таємні) і про них знають небагато людей, то дані обставини 
набувають важливого значення для встановлення особистостей, які користувалися ними 
з метою скоєння злочину. 

4. Скільки було злочинців на місці подtІ і хто вони? 
Підчас огляду наявних слідів на місці події, слідчий може висловити думку про деякі 

ознаки і властивості злочниця, за допомогою яких його можна знайти. 
Інколи вже· в процесі огляду місця події вдається встановити, хто саме був на місці 

події. Але частіше всього особистість злочинця на даному етапі ще не може бути вста
новлена. Щодо особистості злочинців може бути тільки висловлене припущення - скільки 
їх було на місці події і хто саме міг скоїти злочин. Наприклад, при проведенні поперед
нього дослідження знайдених на місці події слідів взуття було встановлено, що вони 
залишені двома видами моделей взуття з різними розмірами, що стверджує припущен
ня про знаходження на місці події двох осіб. При вивченні обстановки і виявлених на ній 
або їі об'єктах слідів рук, недокурків, слідів зубів людини, слідів губ тощо, можна 
також визначити кількість злочинців. При розслідуванні справ про розкрадання після 
встановлення розмірів вкрадених цінностей, їх кількості і ваги, можна зробити припу
щення, . наприклад, що визначену кількість майна могла винести визначена кількість 
злочи~:~ців. Все це, в свою чергу, може привести до встановлення конкретних осіб, 
причетних до скоєння злочину. 

'5. Коли відбулася подія, що розслідується? 
При вивченні слідів, обстановки на місці події, зокрема, стан приладів отоплення і 

освітлення, одягу, постелі, атмосферних явищ тощо, необхідно прагнути дати відповідь 
на питання, коли було скоєно злочин -вночі чи вдень, встановити годину, а по можли
вості і хвилини. Вирішення цього питання інколи неможливе на місці події, наприклад, 
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при виявленні трупа ~ так як для вирішення питання про час настання смерті можна 

отримати тільки після проведення судово-медичної експертизи трупа. Але однак, необ
хідно прагнути виявити такі дані на місці події. 

6. Який термін часу злочинець знаходився на місці події? 
Вирішення даного питання має надзвичайне значення. Правильна відповідь на нього 

може вказати на те, хто знав, що у визначений проміжок часу, наприклад, буде відсутній 
охоронець відповідного об' єкта і таким чином можна скоїти крадіжку цінностей на цьому 
об'єкті. З цією метою необхідно вивчати обстановку на місці події. Якщо злочинці не 
поспішали, підчас скоєння злочину, отже, вони знали, що ніхто для них не буде на пере
шкоді. Можливо, що вони про це навіть домовилися з ким-небудь із охорони. Важливе 
значення для відповіді на зазначене питання має вивчення слідів на місці події. 

7. Як пересувалися злочинці на місці події? Яких предметів вони торкалися? Які 
сліди залишипи злочинці на місці події? Які сліди могли запишитися на їх тілі, одязі 
тощо з місця події? 

Вирішити це питання слідчий може за результатами вивчення слідів ніг, пальців рук, 
nереміщених предметів, порушених шарів пилу тощо. 

З'ясування цього питання може вказати на те, що саме шукали злочинці, чи знали 
вони розташування замків, механізмів замикання, предметів тощо. 

При проведенні огляду предметів, яких вони торкалися, можна знайти сліди пальців 
рук, сліди губ, сліди зубів тощо, а також визначити, які сліди речовин, що були на мІсці 
події, злочинці могли винести на своєму тілі, одязі, знаряддях скоєння злочину, наприклад, 
плями крові, фарби, масла, бруду, пилу тощо. Це, в свою чергу, допоможе при прове
денні обшуку у підозрюваного знайти названі сліди на його тілі чи на одязі, взутті тощо. 

8. Якими знаряддями або засобами діяли злочинці при скоєнні злочину? 
Це питання вирішується шляхом вивчення слідів знарядь і засобів скоєння злочину 

на місці події, на тілі потерпілого тощо. 
Встановлення або навіть приблизне визначення знарядь і засобів скоєння злочину за 

їх слідами буде сприяти успішному розшуку цих знарядь. Крім того, після виявлення 
знарядь їх можна буде ідентифікувати зі слідами, які були знайдені на місці події, що 
буде мати важливе значення для викриття злочинців. 

9. Що робив злочинець на місці, яку він переслідував мету підчас скоєння зло
чину? 

Відповідь на це питання не завжди можна отримати при огляді місця події, але 
необхідно прагнути його вирішити, звертаючи увагу головним чином на стан обстанов
ки місця події. Тут важливо встановити не тільки головні дії злочинця, але й другорядні. 
Останні можуть мати важливе значення для викриття злочинця. Надзвичайно важливо 
встановити мотиви злочину, так як вони самі по собі можуть нерідко вказати на те, 
кому вигідно було скоєння даного злочину. 

1 О. Хто і звідки міг бачити все, що проходипо на місці події? 
Вирішення цього питання допоможе знайти можливих свідків очевидців проти-

правної події. 

Таким чином, відповіді на наведені питання слідчий повинен прагнути знайти підчас 
проведення огляду місця події. 

Цілком зрозуміло, що наведені питання є тільки приблизними, вони не можуть бути 
вичерпними і в залежності від конкретного випадку їх можна доповнити або змінити. 

Таким чином оглядом місця події називається слідчий огляд матеріальної обстанов
ки місця, де були виявлені ознаки злочину з метою вивчення і фіксації цієї обстановки, 
пошуку, знаходження, виявлення на ній, попереднього дослідження, фіксації і вилучен
ня криміналістичних об'єктів, які було визнано слідчим речовими доказами. 

Основні завдання огляду місця події можна об'єднати в три основні групи: 
Перша група завдань огляду місця події вказує на необхідність вивчення обстанов

ки, щоб вияснити обставини події, що розслідується: як вона проходила, в яких умо
вах, в якій послідовності, за допомогою яких знарядь, для чого тощо. 

Друга група завдань огляду місця події орієнтує слідчого на необхідність проведен
ня пошуку, знаходження чи·виявлення на місці події фактів- різних слідів: ніг, рук, 
зубів людини; знарядь злому; транспортних засобів; плям крові та інших речовин, а 
також на знаходження різних предметів, які мали відношення до скоєного злочину: 
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знарядь злочину; куль, гільз; частин предметів, що ВІДІрвалися чи в ідламалися; одягу 
чи взуття; забутих чи загублених дрібних речей тощо. 

· Нарешті, третя група завдань огляду місця події повинно бути не обмеження слідчо-
го власне оглядом місця події, а на засадах інформації отриманої в ході проведення 
огляду місця події дати вказівку працівникам органів внутрішніх справ на проведення 

серії невІдкладних оперативно-розшукових заходів з метою переслідування і затриман
ня злочинців "по гарячим сл ідам", виявлення вкраденого, організації перевірочних дій, 
наприклад, з метою встановлення особистості невідомого трупа тощо. 

2.2. Підготовка до проведення огляду місця подіі 
З метою успішного, оперативного і якісного проведення огляду місця події, слідчий 

завжди повинен після отримання інформації про виявлення тих чи інших ознак злочину, 
провести планування. Підготовка і планування до проведення огляду місця под~ 
здійснюється слідЧим в два етапи: перший етап планування здійснюється безпосеред
ньо після отримання інформації. про подію до виїзду на місце події і носить організацій
но-технічних характер, другий етап планування здійснюється слідчим зразу ж після 
прибуття його на місце події. 

Можливості планування огляду місця події значно відрізняються в залежності від 
того, проводиться огляд місця події на початку розслідування чи в процесі слідства. 
Якщо з огляду місця події починається розслідування тієї чи іншої кримінальної справи, 
а частіше всього в практиці· розслідування окремих видів злочинів так воно й буває, то, 
як правило, в розпорядженні слідчого можуть бути наявні дуже обмежені відомості про 
подію, а тому саме планування здійснюється не на засадах тієї чи іншої версії, яка 
формулюється слідчим на тому чи іншому етапі розслідування і на підставах уже наяв
ної визначеної інформації, отриманої при проведенні ряду слідчих дій, а тільки на заса
дах досвіду і рекомендацій· криміналістичної техніки, тактики і методики розслідування 

окремих видів злочинів. 
На етапі планування до виїзду на місце події,. слідчий, як правило, торкається пи

тань організаційно-технічного боку проведення огляду місця події. Щодо зазначених 
питань лланування проведення огляду місця події, то вони повинні мати місце як при 
проведенні огляду місця події в процесі слідства, так, особливо , і при проведенні огля
ду місця події на початковому етапі розслідування. І в тому чи в іншому випадку плану
вання повинно здійснюватися заздалегідь і дуже старанно. При плануванні до виїзду на 

місце події можна вести мову про використання програми-стереотипу . Виконання цієї 
.nрограми залишається майже незмінним при самій великій різноманітності умов і кон
кретних обставин, з якими приходиться зустрічатися слідчому при проведенні огляду 
місця події. 

Після отримання повідомлення про подію, що сталася, слідчому необхідно: 
а) вияснити ~ожливий більше докладний обсяг відомостей про, те що сталося, а 

саме: що сталося, де, коли, хто постраждав, хто і коли виявив подію , кому повідомле
но про подію, що діється в даний момент на місці події, чи не змінювалася обстановка 
місця події, хто із співробітників органів внутрішніх справ або посадових осіб знахо-
диться на місці події; · 

б) прийняти заходи до охорони місця події (дати вказівки співробітникам органів 
внутрішніх справ, які знаходяться на місці події або в районі його знаходження чи працівни
кам охорони на підприємствах і в установах, організувати охорону місця події тощо); 

в) запросити учасників огляду міс.ця події: понятих ( при запрошенні понятих, які 
повинні бути не випадковими особами і не зацікавленими в результатах справи, що 
розслідується; поняті також повинні бути підібрані таким чином, щоб вони могли нор
мально сприймати ту неординарну обстановку місця події, яка нерідко виникає в прак
тиці огляду місця події (наприйлад, при виявленні розчленованого трупа чи трупа з 
різко виявленими ознаками розкладання тощо); нарешті поняті повинні володіти нор
мальним зором, слухом і відчуттям запаху); спеціалістів визначених галузей знань 
(спеціаліста-криміналіста, а якщо передбачається огляд місця події при скоєнні тяжких 
злочинів проти особ.и - вбивства, зrвалтування тощо - необхідно обов'язково запроси
ти спеціаліста в галузі судової медицини тощо); якщо передбачається огляд місця події 
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при скоєнні тяжких злочинів проти особи- вбивства, зІваптування-також обов'язково 
необхідно запросити прокурора-криміналіста; представників адміністрацїі (якщо подія 
сталася на території підприємства чи установи тощо); працівників міліції (дільничого 
інспектора, працівників оперативно-розшукової служби, кінолога з пошуковою соба
кою тощо); для участі в огляді місця подїі слідчим, в окремих випадках, можуть бути 
запрошені підозрювані, потерпілі, свідки; 

г) перевірито самому чи доручити спеціалісту-криміналісту готовність комплекту 

техніко-криміналістичних засобів; 
д) повідомити начальнику слідчого відділу чи прокурору про наступний виїзд на 

місце події, узгодити з ними склад оперативно-слідчої групи і забезпеченість їі транс
портними засобами для виїзду на місце події. Особлива увага слідчим повинна бути 
приділена питанням забезпечення транспортом, необхідним як для виїзду оперативно
слідчої групи на місце події у тих випадках, коли місце події знаходиться на значній 
відстані, наприклад, від робочого місця слідчого та судово-експертних установ, так і у 
тих випадках, коли необхідно буде проводити вилучення важких криміналістичних об'єктів 
(наприклад, трупа тощо) з метою транспортування їх у визначену судово-експер"J:"НУ 
установу. У випадку необхідності транспортування важких і громіздких криміналістич
них об'єктів (наприклад, трупа), слідчий повинен також потурбуватися про запрошення 
осіб, які будуть здійснювати завантаження цих об'єктів на транспортні засоби- ці осо
би не повинні бути випадковими. Практика свідчить про те, що нерідко участь у заван
таженні трупа приймають особи, які скоїли цей злочин, а потім знаходилися поряд з 
місцем події, спостерігали за проведенням огляду місця події чи приймали активну 
участь в його огляді за запрошенням слідчого, в тому числі і у завантаженні трупа. В 
проведенні наступних слідчих дій цей факт може заплутати слідство, наприклад, коли 
буде встановлена визначена належність слідів рук чи крові, виявлених на тих чи інших 
криміналістичних об'єктах місця події, які були залишені особами, що допомагали слідчо
му і які зможуть завжди зробити посилання на те, що ті чи інші сліди були залишені 
ними при виконанні визначеної допомоги за запрошенням слідчого (наприклад, вони 
можуть заявити, що сліди їх крові залишилися на одязі трупа в результаті поранення 
руки при його завантаженні тощо), а в дійсності вони були залишені ними при скоєнні 
даного злочину. [347, 57-58; 541, 366-370; 610, 5-6] 

Всі учасники огляду місця події в залежності від їх процесуального положення на 
досудовому слідстві можуть бути розділені на три групи: 

1 . Особи, які відповідно до кримінально-процесуального кодексу України повно
важні проводити огляд місця події. До них законодавець відносить осіб, що проводять 
дізнання, слідчого, начальника слідчого відділу і прокурора (прокурора-кр!ІІміналіста) -
ст.ст. 104, 114, 1141 , 227 КПК України. 

2. Особи, які повинні бути обов'язково присутні при його проведенні. До них зако
нодавець відносить понятих (ст. 127 КПК України). 

З. Особи, залучені слідчим до участі в огляді місця події (вони в свою чергу можуть 
бути розділені на дві групи: а) особи, які обов'язково залучаються до проведення огля
ду місця події відповідно до вказівок про це в кримінально-процесуальному законі (на
приклад, відповідно до ст. 192 КПК України при проведенні огляду трупа на місці його 
виявленні і при проведенні огляду трупа після його ексгумації, обов-'язково повинен 
бути залучений спеціаліст в галузі судової медицини); б) особи, які приймають участь в 
проведенні огляду місця продії за вирішенням слідчого - спеціалісти визначеної галузі 
знань, перекладач, підозрюваний, обвинувачений, потерпілий, свідок). 

Слідчий при проведенні огляду місця події сураво керується кримінал~;>но-процесуаль
ним законом і несе відповідальність за повноту, всебічність і об'єктивність огляду місця 
події; правильність рішень, які він приймає; безпеку учасників огляду місця події; збе
реженість матеріальних цінностей, що знаходяться на місці огляду. 

Порядок проведення огляду місця події визначається слідчим На місці події разом з 
ним, як правило, повинні бути оперативні працівники міліції (оперуповноважений кар
ного розшуку, дільничий інспектор, кінолог з пошуковою собакою, інші працівники 
міліції, в залежності від виду скоєного злочину, що розслідується). Вони не втручають
ся в дії слідчого, а на засадах отриманої слідчим при огляді місця події інформації і за 
його вказівкою приймають заходи до встановлення очевидців скоєного злочину, осіб, 
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які його скоїли, знарядь злочину та інших речових доказів. Нарешті, ці особи сприяють 
розслідуванню і розкриттю злочину, активно використовують при цьому оперативно
розшукові можливості. 

Якщо на місці злочину разом зі слідчим знаходяться начальник слідчого відділу, 
прокурор (прокурор-криміналіст), то вони здійснюють нагляд і контроль, можуть дава
ти слідчому відповідні вказівки тощо. Їх присутність при огляді місця події ні в якому 
разі не повинна обмежувати процесуальну самостійність слідчого. 

Відповідно до змісту ст. 1141 КПК України начальник слідчого відділу має право 
особисто проводити досудове слідство, користуючись при цьому повноваженнями слідчо
го, а відповіДно п.5 ст. 227 КПК України прокурор, в тому числі і прокурор-кримі
наліст, в необхідних випадках особисто проводить окремі слідчі дії або розслідування в 
повному об'ємі при розслідування будь-якої кримінальної справи. 

Важливе значення в успішному проведенні огляду місця події має участь прокуро
ра-криміналіста і ос;обливо при розслідуванні тяжких злочинів проти особи (вбивство, 
згвалтування тощо). 

Безумовно, при розслідуванні конкретних видів злочинів у одних випадках прокуро
ру-криміналісту більше притаманні функції прокурора, а в інших - криміналіста, або 
одночасно ті й інші. 

Теоретично прокурор-криміналіст володіє досконало сучасними техніко-криміналі
стичними засобами, має належну інформацію щодо можливостей судової експертизи, 
наявності і дислокації відповідних судово-експертних установ в Україні і видів судово

експертних досліджень, як.і проводяться в цих судово-експертних установах. Але, ра
зом з тим, прокурор-криміналіст відрізняється від спеціаліста за процесуальним поло
женням тим, що спеціаліст зобов'язаний прийняти участь в слідчій дії тільки за вимогою 
слідчого, а прокурор-криміналіст може прийняти таку участь не тільки за проханням 
слідчого, але й за своєю ініціативою. І, наприклад, у випадках розслідування таких 
тяжких злочинів як вбивство, слідчий зобов'язаний залучити до участі в огляді трупа на 
місці його виявлення судового медика в якості спеціаліста, а також інших спеціалістів, 
що залежить від внутрішнього переконання слідчого, але без участі прокурора-кримі
наліста огляд трупа на місці події, також не повинен проводитися. Тому у подібних 
випадках слідчий зобов'язаний довести до відома прокурора-криміналіста про наявність 
зазначеної вище ситуації і з його дозволу приступати (чи не приступати) до огляду 

місця події. Подібна обставина, хоча й· нажаль повністю не урегульована законодав
ством, знаходить місце в конкретній практиці розслідування кримінальних справ, по

в'язаних зі вбивством тому, що в результаті розслідування цього тяжкого злочину най
частіше зустрічається дуже багато загадок, вирішення яких можливе тільки в резуль
таті якісного проведення такої' початкової і невідкладної слідчої дії як огляд місця події 
і виявпеного трупа. А якісний огляд місця події, коли виникає слідча ситуація з виявлен
ням трупа на місці події, потребує використання різноманітних перед усім пошукових 
техніко-криміналістичних засобів з метою пошуку і виявлення латентної криміналіетич
но-значимої інформації. У прокурора-криміналіста такі техніко-кримінаЛістичні засоби 
є, які знаходяться завжди у "бойовому стані" в пересувній криміналістичній лабора
торії, - це по-перше . По-друге, відповідно до обов'язків прокурора-криміналіста він: а) 
займається вивченням слідчо·; практики (особливо по розслідуванню тяжких злочинів 
проти особи) і на основі цього розробляє заходи відносно їі улосконалення; б) узагаль
нює можливості використання досягнень криміналістики і судової експертизи у процесі 
розслідування злочинів і впроваджує на цій основі позитивний досвід, підтверджених 
практикою рекомендацій щодо методики і тактики слідства; в) проводить облік нерозк
ритих тяжких злочинів проти особи. Таким чином у прокурора-криміналіста зібрана 
вся інформація про тяжкі злочини проти особи, які було скоєно на території тієї чи 
іншої області України, а оперативний зв'язок між прокурорами-криміналістами всіх 
областей як України, так і близького зарубіжжя, дозволяє володіти їм інформацією із 
зазначеного питання, яка є у всіх областях нашої держави і у близькому зарубіжжі. 
Інформація про скоєні тяжкі злочини на території України проти особи , які не розкриті 
дає можливість прокурору-криміналісту при участі його в огляді місця події і трупа 
нерідко встановлювати ймовірну залежність "за почерком скоєння" останніх зі злочи
нами, які були скоєні раніше як уже розкритими, так і не розкритими і які були скоєні 
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раніше як на території їх областей, так і в інших областях України, а інколи і за межами 
України. Тому участь прокурора-криміналіста в проведенні огляду місця події і трупа 
на місці його виявлення повинна бути обов'язкова. 

· Присутність понятих обов'язкова при будь-якому виді слідчого огляду. При прове
денні слідчим освідування живих осіб, останній вирішує сам щодо необхідності їх участі 
в цій слідчій дії. 

Поняті зобов'язані посвідчити факт, зміст і результати дій слідчого при проведення 
огляду місця події. Вони мають право робити зауваження з приводу дій, які проводить 
слідчий. Ці зауваження відповідно до ч. 5 ст. 127 КПК України повинні бути занесені в 
протокол огляду місця події. 

З метою дотримання принципу об'єктивності при проведенні огляду місця події в 
якості понятих запрошуються тільки ті особи, які не зацікавлені в результатах справи, 
що розслідується. Тому не можуть бути понятими потерпілий, родичі підозрюваного, 
обвинуваченого і потерпілого, працівники органів дізнання і досудового слідства. 

Разом з тим, у якості понятих повинні бути залучені такі особи, які мають нор
мальні органи чуттів (нормальний зір, слух, сприйняття запаху тощо), а також відносно 
нормально можуть сприймати неординарні обстановки, які можуть зустрічатися, на
приклад, при огляді трупа людини, скелетаваного трупа чи останків трупа людини на 
місці їх виявлення. 

Кримінально-процесуальний закон у визначених випадках встановлює обов'язкову 
участь при проведенні огляду місця події визначеного спеціаліста, зокрема, спеціаліста 
в галузі судово'і медицини при проведенні огляду трупа на місці його виявлення і при 
огляді трупа після його ексгумаціУ. Як свідчать матеріали судово-слідчої практики, у 
всіх випадках при розслідуванні аварій на автомобільному, річному, морському транес 
порті, катастрофах н~ залізничному та повітряному транспорті, а також при розсліду
ванні справ про пожежі, порушеннях правил техніки безпеки в промисловості, сільському 
господарстві для участі в огляді місця події запрошуються спеціалісти відповідних галу
зей знань. 

Перекладач запрошується для участі в огляді місця події у тих випадках, коли було 
скоєно посягання на особу, яка не володіє мовою судочинства, а його пояснення мо
жуть мати значення для правильної організації огляду місця події, або якщо на місці подіі 
виявлено документи чи предмети з надписами на мові, якою не володіє слідчий (наприк
лад, особисті документи, упаковка від викрадених виробів, інструкції до них тощо). 

Підозрюваний, обвинувачений, захисник, потерпілий і свідок приймають участь в 
проведенні огляду місця події тільки за вирішенням слідчого. Практика свідчить про те, 
що ці особи при огляді місця події багато в чому сприяють швидкому і повному, все
бічному і об'єктивному проведенню розслідування і розкриття злочинів, встановленню 
істини в кримінальній справі. 

Відмінності в процесуальному положенні підозрюваного і обвинуваченого, з одного 
боку, потерпілого і свідка - з іншого придають визначену специфіку функціям цих 
учасників при проведенні огляду місця події. Разом з тим можна виділити і загальну 
мету, яку передбачається досягти в результаті їх залучення до огляду місця події. 

Зазначені особи найчастіше залучаються до проведення огляду місця події в таких 
випадках: 

1 . Для надання допомоги слідчому у визначені меж місця події. Функції зазначених 
осіб можуть полягати як в указанні власне місця події (у випадках, коли слідчий немає 
інформацїі про це), так і в уточненні його меж. 

2. Для надання допомоги слідчому у виявленні речових доказів. Будучи безпосеред
німи учасниками події, що досліджується, ці особи краще за інших знають місця їх 
знаходження. Крім того, підозрюваний, обвИнувачений, потерпілий і свідок володіють 
інформацією і щодо роду речових доказів, пошук яких проводиться, що також робить 
пошук їх більше цілеспрямованим. При цьому необхідне прийняття додаткових заходів 
обережності, які виключали б можливість приховування чи знищення речових доказів з 
боку цих осіб. 

З. Для отримання орієнтуючої (допоміжної) інформації, яка надає можливість підви-
щити ефективність огляду місця події. . -

Будь-яка участь підозрюваного, обвинуваченого, потерпілого і свідка в огляді місцЯ 
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події пов'язана з отриманням від них інформації відносно події, що досліджується. 
Специфіка випадку, що розглядається полягає в тому, що пояснення цих осіб торка
ються обставин, які безпосередньо не спостерігаються на момент проведення огляду 
місця події. Зокрема може здійснюватися уточнення щодо механізму споєння злочину, 
кількості учасників події, що досліджується тощо. Так, наприклад, свідок і потерпілий 
можуть дати пояснення, звідки з'явився злочинець, які дії він здійснив на місці події 

вказати взаємо розташування злочинця і його жертви до події, в момент їІ здійснення і 
після неї. Встановлення цих обставин робить огляд місця події значно цілеспрямова
ним, дозволяє виявити хронологічний і логічний зв'язок між елементами місця події і на 
цій основі зробити більше системним і упорядкованим опис результатів огляду. 

4. Для надання допомоги слідчому в реконструкції місця події. 
В слідчій практиці інколи роблять реконструкцію місця події, під якою розуміють 

тактичний прийом огляду, який полягає у відновленні початкового стану обстановки 
місця події або окремих його обставин з метою відтворення справжньої картини події. 
Реконструкція, яка завжди повинна проводитися тільки після того, як буде закінчено 
огляд місця події, нерідко неможлива без консультацій з підозрюваним, обвинуваче
ним, потерпілим, свідком відносно початкового стану обстановки, що досліджується. 

5. Для контролю за об'єктивністю проведення огляду місця події шляхом забезпе
чення його повноти. 

Об'єктивність, тобто неупереджене, непредвзяте дослідження обстановки місця події 
і повне відображення в протоколі огляду місця події його результатів є одним із кри
теріїв визнання протоколу огляду місця події допустимим доказом. Залучення підозрю
ваного, обвинуваченого, потерпілого або свідка до огляду місця події сприяє досягнен
ню зазначеної мети і, одночасно, переконує їх в об'єктивності проведеного огляду. 
Особиста участь названих осіб в огляді місця події віступає важливим засобом контро
лю за його повнотою, яка, як зазначалося вище, характеризує перед усім той бік огля
ду місця події, що його посвідчує. 

Необхідно відзначити, що всі названі вище цілі залучення підозрюваного, обвинува
ченого, потерпілого чи свідка до проведення огляду місця події, не звертаючи уваги на 
відносну їх автономність, тісно пов'язані і взаємообумовлені, так як єдина кінцева мета 
цього - забезпечення всебічності, повноти і об'єктивності огляду місця події шляхом 
особистої безпосередньої участі в проведенні його зазначених осіб. [207] 

В окремих випадках при проведенні огляду місця події, місцевості, приміщень не
рідко виникає необхідність в технічній допомозі. Так, наприклад, для огляду дна водой
мища слідчий може запросити водолазів, аквалангістів, для огляду каналізації, вигріб
них ям використати технічну допомогу працівників комунального господарства тощо. 
Для огляду великої території відкритої місцевості, гірського району, лісового масиву 
тощо слідчий може залучити представників громадськості. Участь перелічених осіб 
дії, які вони виконували відображаються в протоколі огляду місця події 

Зразу ж після прибуття на місце події, слідчий: 
1) приймає заходи по наданню допомоги потерпілому; 
2) сприяє в організації гасіння пожежі, спасінні цінного майна тощо; 
З) перевіряє, як здійснюється охорона місця події і захист слідів злочину; 
4) забезпечує огородження місця події і випровадження з нього сторонніх осіб; 
5) шляхом оnитування працівників органів внутрішніх справ і посадових осіб, які 

знаходяться на місці події, а також очевидців отримує інформацію про подію, про те, 
які зміни були внесені в обстановку місця події з моменту його виявлення; 

6) у відповідності до ст.ст. 127 і 1281 КПК України роз'ясняє понятим і спеціалісту 
їх права і обов' язки і у випадку необхідності попереджає понятих про нерозголошення 
ними відомостей, отриманих при огляді місця події, а спеціаліста - про відповідальність 
за відмову і ухилення від виконання своїх обов'язків; 

7) приймає заходи, направлені на покращення умов проведення огляду місця події 
(наприклад, забезпечення місця огляду штучним освітленням; улаштування робочого 
місця для складання протоколу огляду місця події тощо); 

8) виясняє, чи не затримано осіб, винуватих в скоєнні злочину; 
9) при проведенні огляду місця події, яке займає велику територію, декілька при

міщень, вирішує про доцільність залучення до "Іх огляду додатково іншого слідчого. 
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Після прийняття необхідних заходів і вияснення питань, зазначених вище, слідчий 
починає проводити загальне ознайомлення з місцем події, яке складається з поперед
нього поверхового вивчення обстановки, визначення (при можливості) меж місця огля
ду і його центру. Після загального ознайомлення з обстановкою місця події необхідно 
провести планування тактики його проведення. Це значить, що необхідно вирішити, 
почати огляд місця події з його центру чи від його меж, від якої саме точки, на які 
ділянки необхідно звернути особливу увагу, визначити найбільше ймовірні шляхи підходу 
злочинців до місця події; якщо місцевість, яка підлягає огляду, велика за розмірами, то 
їі можна розбити на ділянки або сектори, що буде сприяти повноті огляду. Який спосіб 
огляду місця події обрати - від центру до його меж чи навпаки, багато в чому залежить 
від тієї слідчої ситуації, в якій проводиться огляд місця події. Так, наприклад, якщо 
огляд місця події проводиться на відкритій місцевості і на місці події було виялено труп 
людини або його останки, то доцільніше проводити огляд місця події від центру, яким 
буде в даному випадку труп людини або його останки, до меж місця події. Межі місця 
події слідчий визначає в залежності від рельєфу місцевості, на якій розміщено дане 
місце події, наприклад, якщо обстановка навколо трупа в лісі обмежується непрохід
ною лісовою гущавиною слідів проникнення людини в яку не виявлено, то напевно, що 
межею місця події в даному випадку буде початок зазначеної гущавини. В інших випад
ках при проведенні огляду місця події на відкритій місцевості межами огляду місця 
події може бути внутрішнє переконання слідчого в тому, що на такому-то етапі огляду 
(було оглянуто таку-то визначену територію місцевості або огляд проводився такий-то 
визначений час) він вирішує, що доказів при проведенні первинного огляду місця події 
зібрано достатньо і його можна закінчувати. В тих слідчих ситуаціях, наприклад, коли 
місце події знаходиться в приміщенні, тоді його огляд доцільніше проводити від меж 
місця події до центру, де межами будуть стіни визначеного приміщення. В чернетці 
Протоколу огляду місця події зазначаються основні відомості про місцезнаходження 
місця події (назва населеного пункту, вулиці, номер будинку, загальна характеристика, 
його розміри, орієнтири тощо) і вони заносяться на схему чи план місця події. 

Таким чином, перед початком проведення огляду місця події слідчий знайомиться з 
місцем події в загальному плані, ніби-то здалека. Потім переходить до проведення 
статичної стадії огляду місця події. 

2.3. Принципи огляду місця подіі 
Проведення огляду місця події підпорядковане певним тактичним принципам. До та

ких принципів відносяться: 1) своєчасність (невідкладність) огляду місця події; 2) пла
нсмірність огляду місця події; 3) об'єктивність огляду місця події; 4) повнота огляду 
місця події; 5)єдине керівництво оглядом місця події з боку слідчого; 6) активність 
огляду місця події; 7) використання техніко-криміналістичних засобів при проведенні 
огляду місця події; 8) використання спеціальних знань при проведенні огляду місця 
події. Однак зазначені основополагаючі принципи тактики проведення огляду місця події 
по-різному називають в криміналістичній літературі. Так, наприклад, одні вчені кримі
налісти їх правильно називають принципами [312, 43-44; 300, 267-269], інші - за
гальними положеннями тактичного характеру, загальним тактичним положенням огля

ду місця події чи загальними положеннями тактики проведення огляду місця події (слідчо
го огляду) [1, 552; 297, 278; 302, 346; 458, 7; 540, 328]. Третя група вчених-кримі
налістів зазначені принципи тактики провед~ння огляду місця події називає вимогами 
[3 14, 391 ], яких необхідно дотримуватися при проведенні огляду місця події. Четверта 
група вчених криміналістів називає зазначені принципи тактики огляду місця події за
гальними тактичними правилами огляду [315, 457]. Разом з тим спостерігається виз
начена непослідовність щодо назви зазначених принципів тактики проведення огляду 
місця події не тільки у різних авторів але й нерідко у одних і тих самих. Так, наприклад, 
в підручнику з криміналістики за редакцією доктора юридичних наук, професора Пан
телєєва І. Ф. та доктора юридичних наук, професора Селіванова М. 0., який було 
опубліковано в 1984 р. аналізуємі положення названі основними тактичними принци
пами огляду місця події [300, 267], а в підручнику з криміналістики за редакцією тих 
самих вчених-криміналістів, який було опубліковано в 1988 р. вони вже названі загаль-
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ними п.оложеннями тактики огляду місця nодії (З02, З46]. Аналогічним чином викладе
на думка щодо аналізуємих nоложень і у виданнях з криміналістики, які були наnисані 
харківськими вченими криміналістами. Так, наnриклад, у nідручнику з криміналістики 
за редакцією nрофесора Шеnітько В. Ю., який було оnубліковано в 1998 р. аналізуємі 
nоложення названі принципами здійснення огляду місця nодії (З12, 4З], а у Посібнику 
з розслідування злочинів, який оnубліковано у Харкові видавництвом Консум в 2001 р. 
nринциnи здійснення огляду місця nодії названі загальними положеннями тактики огля
ду місця події (540, З28]. 

Наведений nерелік точок зору окремих вчених криміналістів щодо назви принципів 
тактики огляду місця події немає значного вnливу на їх nоняття чи зміст, тому що по 
суті вони nереслідують одну і ту саму мету, хоча й зовнішня назва їх у окремих вчених 
криміналістів не однакова. Але, разом з тим, висловлювання щодо назви якого-небуть 
однакового по суті терміну різними словами нерідко сnричиняє nлутанину в розумінні 
його змісту, що особливо не nовинно використовуватися в літературі навчального ха
рактеру. Якщо звернутися до тлумачного словника як російської, так і української 
мови, то слово "nоложення" означає наукове ствердження, сформульовану думку [448, 
4 79] або зведення nравил, ... тощо з nевного nитання [81, 851 ], а слово "nринциn" 
означає основне, nочаткове (вихідне) nоложення якої-небудь теорії, вчення, наукової 
системи тощо [81, 941; 448, 515]. Тобто, більше nрийнятним є слово "nринциn", яке 
за своїм змістом nоглинає суть слова "nоложення" і слово "nринциn" таким чином 
означає основне, nочаткове наукове ствердження, сформульовану думку якої-небудь 
теорії, вчення, наукової системи тощо. Тому, виходячи із мовного тлумачення слів 
"nоложення" і "nринциn" nри використанні назви з метою однообразного зовнішнього 
nозначення аналізованого терміну ним nовинно бути слово "принцип" як таке, що nо
глинає своєю суттю і змістом слово "nоложення" і таким чином є значно ширшим за 
своїм змістом. 

З метою усвоєння сутності зазначених nринциnів тактики огляду місця nодії необ
хідно nровести їх аналіз. 

Своєчасність (невідкладність) огляду місця подІЇ nолягає в тому, що слідчий та інші 
учасники даної слідчої дії nісля отримання nовідомлення про виявлені ознаки злочину 
без яких-небудь зволікань зобов'язані виїхати на місце nодії і nровести його огляд. 
Згаяний час з виїздом і оглядом здатний викликати втрату важливих доказів, так як 
можливі навмисні і ненавмисні зміни в обстановці місця nодії, nсування і знищення 
слідів та інших матеріальних об'єктів. Саме невідкладний, терміновий характер огляду 
місця nодії і обумовив дозвіл, який міститься в законі, nроводити його у невідкладних 
виnадках до nорушення кримінальної сnрави. 

Планомірність проведення огляду місця подіі означає nослідовність, відnовідно до 
заздалегідь складеного nлану, цілесnрямоване, активне дослідження обстановки і об' єктів 
місця nодії. З урахуванням цього nринциnу слідчий nовинен дотримуватися найбільше 
оnтимального напрямку руху при огляді, переходити від однієї ділянки (вузла) до іншої 
тільки після старанного дослідження кожного із них. 

Слідчий повинен в залежності від виду скоєного злочину скласти план огляду місця 
події: визначити початкову точку, напрямок і межі огляду місця події, послідовність 
вивчення території або об'єкта, які докази необхідно шукати, на що звертати увагу. 

При проведенні огляду місця nодії проводиться пошук, знаходження, виявлення, 
попереднє дослідження: загальної обстановки й умов, в яких могла проходити подія, 
що розслідується; зміни в розташуванні і властивостях різних об'єктів; сліди учасників 
події, що розслідується (злочинців, потерпілих); об'єкти, які були знаряддям скоєння 
злочину, nредмети, що могли належати злочинцю. 

Відношення виявлених фактів до справи, що розслідується допоможе визначити 
планомірний початок організації огляду місця події, а також слідчі версії, які формулю
ються на даному етаnі розслідування з урахуванням місця, часу і характеру події. 

Плансмірність не виключає внесення корективів в початковий план. Сліди, предме
ти, знайдені чи виявлені в ході огляду місця події, можуть стати підставами для форму
лювання версій, які підлягають негайній перевірці. У зв'язку з цим слідчий може зміни
ти початковий план проведення огляду місця nодії, провести додатково огляд уже огля
нутих ділянок. 
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Об'єктивність і повнота проведення огляду місця подІїnолягає в дослідженні і фіксації 
обстановки, слідів і об'єктів на місці події без упередження і однобокості, незалежно від 
того, стверджують чи спростовують вони сформульовані слідчим версії. Слідчий зобо
в'язаний повністю провести дослідження всієї обстановки місця події, проводити по
шук, знаходження, виявлення і фіксацію слідів, а також предметів, які потім можуть 
бути прилучені до матеріалів справи, що розслідується у якості речових доказів; вияс
няти обставини, необхідні для перевірки всіх версій, які виникають в кожному конкрет
ному випадку. Те, що могло бути пропущено при проведенні початкового огляду місця 
події, інколи буває дуже важко або зовсім неможливо встановити при проведенні повтор
ного огляду місця події. 

Слідчий проводить огляд місця події не тільки з метою безпосереднього сприйняття 
обстановки і з'ясування сутності події, що відбулася, але й маючи на увазі судову 
перспективу справи. Тому при проведенні огляду місця події він повинен знайти, вияви
ти і зафіксувати дані, необхідні для відповіді на всі питання, які можуть виникнути потім 
з приводу місця події у слідчого і суду при розгляді кримінальної справи. 

З вимогами об'єктивності огляду місця події близько межує принцип повноти огля
ду місця події, який полягає в забезпеченні при проведенні огляду місця події пошуку, 
знаходження, виявлення, попереднього дослідження і фіксації всіх тих фактичних да

них, які можуть мати доказове значення у справі, що розслідується. 
З метою забезпечення повноти проведення огляду місця події необхідно широко 

використовувати при його проведенні техніко-криміналістичні засоби і прийоми пошу
ку, знаходження, виявлення, попереднього дослідження і фіксації доказів, вміле корис

. тування ними, а також спеціальні знання. 
Використання техніко-криміналістичних засобів при проведенні огляду місця подіі

один із необхідних принципів проведення огляду місця події як запорука успішного 
пошуку, знаходження, виявлення, попереднього дослідження, фіксації і вилучення ре
чових доказів. Пошук, знаходження і виявлення слідів під час огляду місця події у бага
тьох випадках неможливо без використання сучасних техніко-криміналістичних засобів. 
Під час проведення огляду місця події необхідно дуже обережно поводитись з різними 
криміналістичними об'єктами, які були визнані речовими доказами, щоб запобігти їх 
втраті або пошкодженню, що може виключити їх використання, наприклад, для наступ
ного проведення визначеної судової експертизи. Саме тому при використанні техніко
криміналістичних засобів необхідно дотримуватися правил належної фіксації їх і зокре
ма упаковки знайдених чи виявлених криміналістичних об' єктів. Важливим засобом 
фіксації окремих слідів, інших речових доказів, як і взагалі всієї обстановки місця події, 
є їх фото- або відео зйомка. Використання фото- або відео зйомки, відповідно до роз
роблених правил, вона сприяє найбільш об'єктивному відображенню загальної обста
новки місця події і елідової картини на ньому, яка спостерігалася слідчим під час огля
ду місця події. 

Використання спеціальних знань при проведенні огляду місця події- один із необ
хідних, а при розслідуванні окремих видів злочинів (наприклад, вбивства) - обов'язко

вих принципів (передбачених кримінально-процесуальним законом) огляду місця події. 
При проведенні огляду місця події у слідчих нерідко може виникнути необхідність в 
отримані інформації (наприклад, щодо неординарних або невідомих об'єктів огляду), 
яка виходить за межі їх знань. У подіьних випадках вони можуть скористатися спе
ціальними знаннями досвідчених осіб у тій чи іншій галузі науки, техніки, мистецтва, 
ремесла тощо. При проведенні огляду місця події допомога слідчому спеціальними 
знаннями досвідчених осіб, відповідно до норм діючого кримінально-процесуального 
законодавства України, може здійснюватися у формі допомоги спеціаліста. Спеціаліст 
визначеної галузі знань надає допомогу слідчому у тих питаннях, якими останній не 
володіє, з метою, наприклад, успішного пошуку, знаходження, виявлення і правильної 
фіксації, зокрема, шляхом описання відповідного стану специфічних об'єктів (трупа 
людини тощо) у протоколі огляду місця події. 

За способом реалізації спеціальних знань інституту досвідчених осіб при прове
денні слідчих дій кримінально-процесуальне законодавство України встановлює два 
види участі спеціаліста: факультативну і обов'язкову. 

Факультативна участь регулюється ст.128 1 КПК України. Відповідно до цієї статті 
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спеціаліст залучається не завжди, а лише у випадках необхідності, які визначаються 
слідчим. 

Приймаючи участь в тих чи інших слідчих діях, спеціаліст використовує свої про
фесійні знання і навики для сприяння слідчому при проведенні пошуку, знаходження, 
виявлення, попереднього дослідження, закріплення і вилучення доказів. 

На відміну від факультативної участі, при якій слідчий вирішує питання відносно 
проведення слідчих дій і досвідченої особи - спеціаліста, залученого для участі в них за 
своїм внутрішнім переконанням, закон встановлює коло випадків, де участь досвідче
ної особи - спеціаліста певного профілю знань є обов'язковою. 

Так, обов'язковою є участь спеціаліста в галузі судової медицини при зовнішньому 
огляді трупа на місці його виявлення і при проведенні ексгумації трупа і його огляду 
(ст.192 КПК України). 

У перелічених випадках мова йде саме про види обов'язкової участі досвідчених 
осіб - спеціалістів в галузі судової медицини. Роль і функції їх в зазначених законом 
випадках однакові, а обов'язкове залучення цих спеціалістів до участі у проведенні 
огляду обумовлена об'єктивними передумовами. 

Повнота огляду місця події може бути забезпечена при дотриманні слідчим слідую
чи вимог: 

1. Слідчий повинен володіти необхідними знаннями з галузі криміналістичної техні
ки, особливо трасології (зокрема, знати механізм утворення різних слідів), він повинен 

чітко уявляти, які ознаки свідчать про використання злочинцем того чи іншого способу 
скоєння і приховування злочину, вміти знаходити ці ознаки і відтворювати за допомо
гою них картину скоєного злочину. 

2. Слідчий зобов'язаний так організувати проведення огляду місця події, щоб не 
залишити поза межами зору ні однієї обставини, яка має значення для справи. Версії, 
якими керується при огляді місця події слідчий, допомагають йому вирішити питання 
щодо відношення до справи виявлених при огляді місця події даних. Однак ті об' єкти, 
відношення яких до справи неочевидне, але можливе, повинні бути вилучені з метою 
наступного судово-експертного дослідження. Необхідно мати на увазі, що відношення 
до справи деяких фактичних даних може з'ясуватися іноді тільки згодом, наприклад, в 
результаті співставлення їх з отриманими доказами або навіть в результаті спеціально
го судово-експертного дослідження. 

З. Слідчий повинен володіти такими якостями, як спостережливість, уважність і тер
плячість. Поспішний, поверхневий огляд місця події не допомагає розслідуванню, а, 
навпаки, створює додаткові труднощі. 

Повнота огляду місця події означає таке його проведення, яке б виключало не
обхідність проведення повторного огляду за мотивами недостатності початкового (пер
винного). Як би якісно не було проведено повторний огляд місця події, він не може 
замінити початкового (первинного) огляду місця події, оскільки через деякий час об'єкти, 
що будуть оглядатися, можуть суттєво змінитися і ймовірність збереження в недотор
каності як обстановки місця події, так і об' єктів у цьому випадку може бути дуже 

незначною. 

Єдине керівництво оглядом з боку слідчого. Відповідальним за проведення огляду 
місця події є слідчий на якого покладено тягар доказування або інша особа, яка прово
дить розслідування (дізнавач, прокурор-криміналіст, суд). Слідчий організує і коорди
нує дії всіх учасників огляду місця події. Без його дозволу ніхто не має права пересува
тися по території, яка підлягає огляду, торкатися руками або брати в руки предмети, 
здійснювати дії, що порушують обстановку. Прокурор-криміналіст (інший прокурор) 
або начальник слідчого відділу в порядку ст.ст. 1141 і 227 КПК України мають право 
проводити огляд місця події самостійно. Однак, якщо вони будуть присутні при огляді 
місця події, який проводить слідчий, то вони не повинні допускати дріб'язкової опіки, 
підміняти слідчого, обмежувати його процесуальну самостійність і таким чином зава
жати йому. Слідчий проводить огляд місця події сам і фіксує в протоколі огляду місця 
події тіольки ті дані, які являються результатом його особистих спостережень. Праців
ники міліції забезпечують охорону і підтримують порядок на місці події, надають слідчому 
допомогу у виявленні свідків і очевидців, забезпечують прочісування місцевості, прий
мають участь в пошуці слідів та інших криміналістичних об'єктів за межами місця 
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події. За дорученням слідчого або за своєю ініціативою nри згодлі слідчого проводять 
розшук злочинців "по горячим слідам" з залученням службово-розшукової собаки. Ви
користовуючи дані огляду місця події, оперативні nрацівники міліції приймають заходи 
до виявлення і встановлення злочинців, вкраденого майна, знарядь злочину, встанов
лення особистості невпізнаного трупа. 

Таким чином, єдине керівництво проведення огляду місця події покладено на слідчого 
(іншу особу, що проводить розслідування) і означає, що всі учасники огляду місця події 
nрацюють під його керівництвом і слідчий являється організатором всього комплекса 
робіт на місці події, в результаті яких слідчим у думці будується модель події, що 
відбулася. 

Активність огляду місця події забезпечується тим, що слідчий проводить його з 
особистої ініціативи у відповідності до свого службового стану, незалежно від спону
кань зацікавлених осіб. Він повинен діяти активно, спрямовуючи всі заходи на пошук, 
знаходження, виявлення слідів злочину і проявляти творчу ініціативу, наполегливість і 
завзятість, цілеспрямованість у визначенні і виконанні завдань огляду місця події. 

Методичність і послідовність огляду місця події полягає у правильній його органі
зації і планемірному його проведенні. Методичність при проведенні огляду місця події 
вимагає використання найбільше ефективних для даної слідчої ситуації, даного виду 
криміналістичних об'єктів і в даній обстановці відповідних методів і прийомі огляду, 
послідовність - сураво визначеного порядку дій. 

Такі основні положення щодо суті і змісту основних принципів тактики nроведення 
огляду місця події. 

2.4. Етапи і способи огляду місця подіі 
Огляд місця події складається із двох етапів: 1) робочого; 2) заключного. 
На робочому етапі, nри безпосередньому огляді місця події, слідчому необхідно: 
1) провести попередній огляд місця події з метою визначення межі ділянки, яка 

підлягає огляду, і способу послідовного вивчення обстановки на місці події. Межі огля
ду місця події охоплюють місце, де відбулася подія і внаслідок цього можливе виявлен
ня слідів злочину (слідів-відображень, слідів залишків або слідів-предметів), пов'язаних 
з ним; шляхи приходу злочинця на місце події або уходу із нього; місце засади, де 
злочинець дожидав жертву; інші приміщення або ділянки місцевості, які також можуть 
бути носіями слідів злочину. До методів огляду відносяться nрийоми і способи його 
проведення: безперервний (суцільний) чи вибірковий; концентричний (від периферії до 
центру) і ексцентричний (від центру до периферії); лінійний (фронтальний); статичний і 
динамічний; 

2) доручити спеціалісту-криміналісту виконати відповідними методами орієнтуючу, 
. оглядову, вузлову і детальну фотозйомку місця події. У випадках виявлення на місці 
події трупа (на відкритій місцевості) також виконується орієнтуюча, оглядова, вузлова 
і детальна фотозйомка трупа; післе фотозйомки слідчий сам або за його вказівкою 
спеціаліст-криміналіст складає чернетку плану-схеми розташування видимих з однієї 
точки об'єктів обстановки місця події; 

3) дати завдання співробітникам органів дізнання щодо проведення невідкладних 
оперативних заходів; 

4) якщо до огляду місця події було запрошено кінолога з розшуковою собакою, 
забезпечити можливість їі використання; 

5) після nроведення попереднього огляду місцевості слідчий приступає до деталь
ного огляду місця події, використовуючи один або декілька обраних методів огляду; 
при цьому необхідно ураховувати слідуюче: 

- в першу чергу проводити огляд, фіксацію і вилучення nредметів зі слідами, які 
можуть зникнути або легко видозмінюватися (наприклад, nредмети на яких або які у 
своїй структурі містять сліди запаху людини; харчові продукти зі слідами зубів або 
пальців рук, можливі предмети-носії мікрочасток тощо); 

- ураховувати зміни, які могли внести в обстановку місця події до nрибуття слідчо
го особи, що опинилися першими на місці події: nрацівники органів внутрішніх справ, 
посадові особи підприємства або установи, де скоєно злочин, пожежники тощо; 
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- звертати увагу на наявність негативних обставин; 

- формулювати і по можливості перевіряти версії, які виникли в ході проведення 
огляду місця події; 

6) якщо це необхідно, переривати огляди місця події, які проводяться тривалий час, 
відмічаючи термін початку і закінчення перерви в годинах і хвилинах; 

На заключному етапі огляду місця події слідчий у відповідності до ст. 190 КПК 
України повинен скласти протокол огляду місця події, а також план чи схему місця 
події. Вилучити і відповідним чином упакувати різні криміналістичні об'єкти, які тільки 
таким чином можуть бути віднесені до речових доказів.[456, 14-16] Всі документи -
протокол огляду місця події, плани місця події чи схеми місця події, а також всі упако
вані криміналістичні об'єкти, які були визнані речовими доказами, повинні бути підпи
сані слідчим, понятими, а якщо в огляді місця події приймав участь спеціаліст визначе
ної галузі знань, то в тій частині, в якій він надавав слідчому допомогу, повинно бути 
про це зазначено і зроблений також ним підпис. На упаковках криміналістичних об'єктів 
підписи необхідних осіб скрІпляються печаткою слідчого. 

Підчас проведення огляду місця події слідчим можуть використовуватися різні кри
міналістичні способи огляду, серед яких найбільше розповсюдженими є: концентрич
ний спосіб огляду місця події; ексцентричний спосіб огляду місця події; спосіб фрон
тального огляду місця подїі або лінійний спосіб огляду місця події; суцільний або об'єктив
ний спосіб огляду місця події; вибірковий або суб'єктивний спосіб огляду місця події; 
вузлавий спосіб огляду місця події. [303, 248-249; 458, 20-21; 539, 267-268; 540, 
336-337] 

Значна кількість рекомендацій, які мають місце в криміналістичній літературі, зво
дяться до послідовності і доцільності вивчення обстановки місця події. Так, наприклад, 
І. М. Якимов рекомендував проводити огляд від периферії до центру. Він писав: "Ніко
ли не можна починати огляд прямо з трупа або зі зломаного сховища, навпаки, необ
хідно вивчити спочатку, що оточує (місцевість, приміщення), шляхи до нього, входи і 

виходи і тільки потім підійти до головного предмета огляду" [737, 79] . Існує і проти
лежна думка, відповідно до якої огляд місця події необхідно завжди проводити від центру 
до периферії [115, 165]. Інша група вчених-криміналістів рекомендують використову
вати обидва способи огляду місця події [89, 53, 54; 306, 246; 488, 33, 34]. 

В сучасній криміналістичній літературі також рекомендується користуватися зазна
ченими вище способами огляду місця події і їх різними модифікаціями. Так, наприк
лад, А. М. Гусаков та А. О. Філющенко рекомендують слідуючи способи проведення 
огляду місця поді"f: 

1) ексцентричний, тобто від центру місця події, коли він має визначене вираження, 
до периферії; 

2) концентричний, при якому огляд місця події проводиться від зовнішніх меж місця 
події до його умовного центру; 

3) фронтальний, коли проводиться огляд об' єктів послідовно при пересуванні в 
одному напрямку [139, 43]. 

М . В. Салтевський рекомендує поділяти способи огляду місця події в залежності від 
послідовності використання засобів дослідження на: ексцентричні (рухатися по спіралі, 
що розгортається, від центру до периферії); концентричний (по спіралі, що згортаєть
ся, тобто від периферії до центру); фронтальний (уявляє собою дослідження об' єктів 
засобами, розміщеними на одній лінії, які пересуваються фронтально); секторний (дос
лідження території по секторам); вузлавий (засоби дослідження використовуються до 
об'єкта, попередньо розділеного на ділянки, вузли, квадрати) [609, 236, 237]. 

Концентричний спосіб огляду місця події полягає в тому, що огляд проводиться по 

спіралі від периферії до центру місця події, під яким звичайно розуміється найважлив
іший криміналістичний об'єкт, що знаходиться на даному місці (труп, зламаний сейф, 
залишені злочинцем речі тощо), або умовна точка на місці події. 

Концентричний спосіб огляду місця події доцільно використовувати у таких випад
ках: 1) коли центр місця події важко визначити (наприклад, при огляді місця бійки у 
великому приміщенні або на відкритій ділянці місцевості); 2) коли при підході до центру 
місця події можуть бути пошкоджені сліди, що знаходяться на периферії (наприклад, у 
вузькому коридорі, в кінці якого видно сліди вогню або лежить труп); 3) коли існує 
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реальна загроза, що сліди, які знаходяться на периферії, можуть бути втрачені, в той 
час як збереження слідів в центрі не викликає побоювань (наприклад, сліди, залишені 
злочинцем в приміщенні, можуть буди надійно збережені, а ті, що знаходяться поза 
приміщенням - сліди транспортних засобів, взуття, залишені речі та інші предмети 
можуть бути знищені). 

Ексцентричний спосіб огляду місця подїі, або спосіб "спіралі, що розкручується", 
полягає в тому, що огляд місця події здійснюється від центру місця подїі до його пери
ферії. Цей спосіб використовується, як правило, на відкритій місцевості, якщо на по
чатку огляду місця події не вважається можливим визначити межі місця події, а центр 
місця події завжди є наяву (наприклад, у випадках виявлення трупа тощо). 

Фронтальний огляд місця подtІ (лінійний) уявляє собою лінійний огляд ділянок від 
однієї із меж, яку прийнято за початкову до іншої межі. Цей спосіб огляду місця події 
використовується у тих випадках, коли територія, що підлягає огляду велика і їі можна 
розбити на смуги, які достатньо чітко відрізняються. 

Суцільний або об'єктивний спосіб огляду місця події полягає в тому, що огляд 
проводиться на всій території місця події без виключення. 

Вибірковий або суб'єктивний спосіб огляду місця подІІ проводиться для вивчення 
окремих ділянок, де на думку слідчого, яка Ірунтується на особистому досвіді вивчен
ня механізму слідутворення, можна знайти фактичні дані про подію, що відбулася. 
Вивчаючи ці сліди, слідчий в думці моделює дії злочинця на місці події і пересовується 
в тому самому напрямку, що й останній. 

В слідчій тактиці використовується, як правило, одночасно об'єктивний і суб'єктив
ний спосіб огляду місця події і попереднього дослідження слідів на ньому з метою 
встановлення істини. 

Вузлавий спосіб огляду місця подіt" (квадратний) доцільно використовувати в склад
них випадках проведення розслідування, коли необхідно отримати за короткий термін 
часу інформацію про найбільше суттєві обставини події, їі характер. Під вузлом розу
міють ту частину обстановки, на якій зосереджені найбільше суттєві сліди злочину. Це 
може бути труп з навколишньою обстановкою і слідами, місце проникнення в тайник, 
квартиру, проломаний сейф тощо. Попереднє дослідження матеріальної обстановки 
вузловим способом огляду місця події доцільно проводити у визначеній послідовності 
спочатку на статичній стадії, а потім на динамічній стадії огляду місця події. В першу 
чергу необхідно вивчити криміналістичні об' єкти, які містять інформацію щодо пред
мету злочинного посягання, знарядь злочину, способах і термінах скоєння злочину і ті 
вузли, попереднє дослідження яких допоможе скласти думку відносно самого злочин

ця. У деяких випадках вся територія місця події для зручності розбивається на окремі 
д_ілянки (вузли, квадрати) за топографічними, а не інформаційними ознаками. 

2.5. Стадіі огляду місця подіі" 
В тактиці огляду місця події прийнято також розглядати і його стадії. Так, наприк

лад, О. М.Васильєв розрізняє дві стадії огляду- статичну (обстановка досліджується в 
нерухомому стані) і динамічну (обстановка досліджується в рухомому стані) [296, 
300]. В. І. Попов аналізує три стадії огляду місця події: 1 )статичну; 2) динамічну; 3) 
стадія фіксації результатів огляду [ 488, ЗО, 31]. Інші вчені-криміналісти рекомендують 
розподіляти процес огляду місця події на три послідовні стадії: загальний огляд, деталь
ний огляд і прикінцева стадія [302, 350-358]. 

Суть поділу огляду місця події на стадії полягає в тому, що він дозволяє найбільше 
точно зафіксувати обстановку місця події і забезпечити такі умови, при яких майже 
виключається можливість знищення або зіпсування слідів злочинця, а також прийняти 
свої власні сліди за сліди злочинця [385, 33]. Стадії огляду місця події пропонують 
тільки найбільше загальний порядок в його проведенні, визначену послідовність дій (не 
тільки тактичних, але й підготовчих, організаційних, технічних). 

Власне огляд місця події має дві стадії: статичну і динамічну. 
Статична стадія огляду місця події полягає в тому, що вся обстановка оглядається 

в стані спокою. Слово статика у словнику іноземних слів пояснюється як стан спокою 
або рівноваги - прототип динаміці; статичний - той що відноситься до статики; нерухо-
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мий; той що розглядається в стані спокою і рівноваги.[591, 481-482] Все на дан1и 
стадії оглядається в такому вигляді, як воно було виявлено, без внесення яких-небудь 
змін (без перевертання визначених об'єктів, наприклад, трупа людини і переміщення 
їх), одночасно проводяться вимірювання відстаней між об'єктами і орієнтирами об
становки і розмірів самих об'єктів з метою їх фісації шляхом прив'язки до фундамен
тальних орієнтирів обстановки місця події. На цій же стадії здійснюється фотозйомка 
обстановки місця події орієнтуючим і оглядовим видами, помічені сліди охороняють
ся від пошкоджень. Наприклад, сліди ніг необхідно накрити ящиком або будь-яким 
іншим предметом тощо. Всі ці дії записуються в чернетці Протоколу огляда місця 
події. Місцезнаходження всіх криміналістичних об'єктів фіксуються в чернетці плану 
чи схеми місця події, наприклад, трупа, зломаного сейфа тощо, а також виконується 
їх фотографув-ання (вузлова і детальна фотозйомка). Вузлових фотознімків на місці 
події може бути декілька, а детальних - ще більше. Так, наприклад, вузловими фото
знімками при виконанні фотозйомки місця події можуть бути зображені крупним пла
ном труп людини, зламаний сейф, двері чи вікно через які шляхом злому було здійснено 
проникнення в приміщення тощо. Детальними фотознімками в даній ситуації будуть 
фотознімки на яких крупним планом зображено сліди пошкодження одягу трупа з 
видимого боку, місце злому сейфа, місце злому врізного замка чи перепилена дужка 
висячого замка, місце злому вікна. Всі детальні фотознімки повинні бути сфотогра
фовані таким чином, щоб вісь фотооб'єктива фотоапарата була розміщена перпен
дикулярно площині фотозйомки зазначених криміналістичних об'єктів і поряд з по
шкодженнями одягу на трупі, місцем злому врізного замка чи перепиленої дужки 
висячого замка, а також місцем злому вікна в одній з ними площині була розміщена 
маштабна лінійка. Наявність маштабної лінійки буде свідчити про дійсні розміри заз
начених криміналістичних об'єктів. 

При вивченні детально обстановки в незмінному вигляді і проведення їі фіксації, 
слідчий разом з тим вже на цьому етапі оцінює їі, вдумується в суть виявлених деталей 
чи слідів, розмірковує щодо причин їх утворення чи походження. Однак, пока він все 
точно не зафіксує шляхом опису в чернетці "Протоколу огляду місця події" і шляхом 
фотографування, торкатися криміналістичних об' єктів не можна (точніше не можна їх 
перевертати, пересувати, змінюючи таким чином їх початкове положення тощо). 

Таким чином, основне завдання статичної стадії огляду місця події полягає в тому, 
що слідчий об'єктивно, в незмінному стані повинен зафіксувати обстановку місця події 
і виявлені сліди на ній так, як він їх вперше побачив, обміркував і оцінив стан обстанов
ки, вивчив сліди. Кол"и вся обстановка і сліди будуть зафіксовані в незмінному вигляді, 
зафіксовані всі відстані між визначеними криміналістичними об'єктами і наявними 
орієнтирами на місці події, а також розміри необхідних криміналістичних об'єктів в 
статичному вигляді (в тому вигляді, в якому вони були виявлені - без їх перевертання, 
пересування тощо, наприклад, визначена поза трупа людини), переходять до динаміч
ної стадії огляду місця події. 

Динамічна стадія огляду місця події полягає в тому, що всі криміналістичні об'єкти 
оглядаються в стані руху (перевертання, переміщення тощо). На цій стадії слідчий 
активно продовжує вивчати обстановку місця події. торкається (перевертає, пересуває 
тощо) криміналістичних об'єктів, змінює їх положення, здійснює їх вимірювання з різних 
боків і фіксацію за допомогою спеціальних техніко-криміналістичних засобів (наприк
лад, виготовляє гіпсові зліпки з об' ємних слідів або переносить виявлені поверхневі 
сліди пальців рук на . дактилоскопічні плівки тощо), вилучає різні сліди злочину в якості 
речових доказів тощо. Завдання динамічної стадії огляду місця події таким чином поля
гає в тому, щоб кожен криміналістичний об'єкт було вивчено не тільки з його зовнішнь
ого боку (з видимого боку - з того боку, яким даний криміналістичний об'єкт був 
повернений до дослідника в момент його виявлення), але й всебічно попередньо дос
ліджений з усіх боків, а також повинна бути старанно досліджена поверхня, що знахо
дилася під даним об'єктом, в середині його, наприклад, в кишенях одягу трупа люди
ни, під трупом тощо. 

На динамічній стадії огляду місця події проводиться з використанням техніко-кри
міналістичних засобів, які знаходяться в комплекті техніко-криміналістичних засобів 
слідчого вилучення різних криміналістичних об'єктів, зокрема слідів, які слідчим було 
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вирішено віднести до речових доказів і які до цього були зафіксовані в незмінному 
вигляді на статичній стадії огляду місця події. 

При проведенні огляду обстановки місця події і вилученні різних криміналістичних 
об' єктів, віднесених слідчим до категорії речових доказів, слідчий повинен все оцінюва
ти спокійно, розмірковано з диференційованим підходом. Диференційований підхід 
слідчого до відбору криміналістичних об'єктів з метою віднесення їх до речових доказів 
полягає в тому, що він повинен не механічно прилучати до справи, що розслідується 
різні криміналістичні об' єкти, а здійснювати їх попереднє дослідження і відбір таким 
чином, щоб в результаті не вийшло, що серед відібраних криміналістичних об'єктів, 
наприклад, слідів взуття було зафіксовано шляхом фотографування, опису і виготов
лення гіпсових зліпків визначена кількість ідентичних (однакових) слідів взуття і до того 
ж, як згодом могло бути встановлено, що дані сліди взуття були залишені взуттям, яке 
було на ногах виявленого на цьому самому місці трупа. 

Практично між останніми двома стадіями огляду місця події - статичною і динаміч

ною - існує тісний зв'язок, сполучення і чергування. Наприклад, у випадку виявлення 
об' ємних слідів, утворених взуттям на грунті клумби біля будинку. Їх можна в одному 
випадку сфотографувати маштабним методом, огородити і продовжувати проведення 
статичного огляду місця події з тим, щоб потім провести вимірювання і описати зазна
чений слід в протоколі огляду місця події і нарешті, виготовити з нього гіпсовий зліпок 
і вилучити. В іншому випадку, передбачаючи, що слід може бути знищений або зміне
ний, можна щодо нього провести одночасно і динамічний огляд - вимірювання з опи
сом у протоколі огляду місця події, виготовлення гіпсового зліпка і вилучення. 

Але в разі використання чергування за ділянками або вузлами статичну і динамічну 
стадії огляду місця події, необхідно сураво їх дотримуватися. Не можна робити так, 
наприклад, якщо не закінчив проводити статичну стадію огляду місця події, переходити 
до проведення динамічної стаДії огляду місця події. До тих пір, поки криміналістичні 
об'єкти не будуть оглянуті і не зафіксовано їх розташування в незмінному вигляді, їх не 
можна торкатися, пересовувати тощо. Огляд місця події по відповідним стадіям є неза
перечною вимогою тактики огляду і полягає в тому, що, не закінчив проведення ста
тичної стадії огляду місця події, не можна переходити до проведення динамічної стадії 
огляду тому що цим буде порушено початкове положення криміналістичних об'єктів, 
точно відтворити які потім неможливо. 

При проведенні огляду місця події, слідчому необхідно діяти планомірно і обереж
но, щоб у намічених межах вся обстановка місця події, всі криміналістичні об'єкти 
попередньо досліджувалися ним послідовно, за визначеним планом, складеним до про
ведення огляду. Не можна переходити від одного криміналістичного об'єкта до іншого, 
не закінчив його огляд, тим паче дозволяти пересуватися або знаходитися власне на 
самому місці події іншим особам, оскільки це може спричинити пошкодження або 
навіть знищення таких криміналістичних об'єктів як, наприклад, сліди або привнести в 
обстановку місця події нові криміналістичні об'єкти (сліди), які таким чином можуть 
заплутати розслідування даного виду злочину. 

Під час огляду місця події необхідно піддавати детальному огляду все, що може 
мати відношення до події, що розслідується. Повинні підлягати старанному огляду ті 
криміналістичні об'єкти, відносно яких є припущення, що вони були принесені злочин
цем, і криміналістичні об' єкти, які були піддані злочинцем впливу яких-небудь знарядь. 
Такі криміналістичні об'єкти і сліди на їх поверхні повинні бути оглянуті, зафіксовані, 
упаковані і вилучені. Іноді для справи, що розслідується має значення не тільки, на
приклад, знаходження чи виявлення слідів, але й встановлення того, що слідів визначе
ного характеру, які повинні бути в результаті визначених дій, немає, вони відсутні. 

В криміналістиці такі факти називають негативними обставинами або фальсифіка
цією. При встановленні таких фактів, слідчий повинен приділити особливу увагу огляду 
тих місць чи криміналістичних об' єктів і зафіксувати їх в протоколі огляду місця події, 
а при можливості і шляхом фотографування або з використанням інших видів криміна
лістичної фіксації. 

Важлива мета огляду місця події - пошук, знаходження, виявлення, фіксація і вилу
чення криміналістичних об' єктів, які слідчим були визнані речовими доказами - вима
гає від слідчого при його проведенні звертати серйозну увагу на малопомітні, мало-
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видимі кримінал істичні об'єкти, дрібні деталі, які на перший погляд здаються незначни
ми. Тим часом малозначні деталі, сліди, дрібні предмети, залишки яких-небудь пред
метів чи речовин можуть мати безпосереднє важливе значення для розслідування і 
розкриття злочинів. Слідча практика свідчить, що нерідко подібні дрібні частки, не
значні деталі в руках слідчого, озброєного науковими методами, прийомами і засоба
ми, набувають виключно доказового значення. В одному випадку таким доказом може 
бути недокурок сигарети, залишений на місці події, в іншому - волосся, частки шкіри, 
крапля крові чи зрізані нігті, в третьому- гребінець, волокна тканини, обривок паперу, 
r'удзик, сліди пилу, бруду або тютюну, яким пасипані сліди ніг злочинця на місці події 
тощо. На місці події не може бути "дрібниць". Мистецтво слідчої і оперативно-розшу
кової роботи полягає в тому, щоб за допомогою цих дрібних, малозначних, а іноді і 
малопомітних або зовсім непомітних деталях, які не кидаються в очі, встановити, хто 
скоїв злочин. Поза увагою слідчого не повинно пройти непоміченими невидимі сліди, 

наприклад, невидимі або погано видимі сліди пальців рук, волосся, сперми, слини, 
дрібні бризки і плями крові тощо. Відносно них необхідно старанно вести пошук, вияв
лення і попереднє дослідження. Кожен із знайдених чи виявлених слідів необхідно ефо
тографувати маштабним методом, докладно описати в протоколі огляду місця події, 
потім обережно вилучити, упакувати в пробірки, конверти, мішечки і прилучити до 
справи, що розслідується у якості речових доказів. 

Розглянуті вище питання щодо стадій проведення огляду місця події уявляють собою 
складні і нерідко дужк важкі дії. Ні в якій іншій слідчій дії немає таких важких і складних 
перепон, які зустрічаються і які необхідно подолати, як при проведенні огляду місця 
події. Ці труднощі полягають в тому, що огляд місця події- найскладніша слідча дія, при 
проведенні якої слідчий зустрічається з різноманітними криміналістичними об'єктами, 
серед яких можуть зустрітися такі криміналістичні об'єкти, з якими йому не приходилося 
раніше зустрічатися і тому в нього можуть виникнути визначені труднощі, вирішення 
яких можливе тільки шляхом залучення до огляду місця події досвідчених осіб - спе
ціалістів визначеної галузі знань. Нерідко огляд місця події вимагає багато часу, сил і 
енергії, знань криміналістики (особливо однієї із їі галузей - криміналістичної техніки), 
судової медицини, судової психології, інших природничих наук для досягнення мети огля
ду місця події і вирішення його основних завдань, тому в процесі проведення огляду 
місця події необхідно використовувати різні техніко-криміналістичні засоби, які є на 
озброєнні слідчих, прокурорів-криміналістів, спеціалістів-криміналістів, методи і спосо
би криміналістичной техніки і допомогу досвідчених осіб - спеціалістів визначеної галузі 

знань. Тільки використання в сукупності зазначених засобів, методів, способів криміна
лістичної техніки і спеціальних знань може бути запорукою успішної тактики проведення 
огляду місця події- проведення пошуку, знаходження, виявлення, попереднього дослід
ження, фіксації і вилучення криміналістичних об'єктів, визнання їх речовими доказами і 
прилучення до справи , що розслідується. 

2.6. Негативні обставини 
Злочинцями, як правило, при підготовці до скоєння того чи іншого злочину в 

процесі його скоєння виношується думка про те, яким чином здійснити приховування 

скоєного ними злочину. Разом з тим, дії з приховування злочину можуть бути пов'язані 
і не пов'язані єдиним замислом з підготовкою і скоєнням злочину. У першому випадку 

вони можуть виступати безпосередньою умовою використання визначеного способу 
скоєння злочину або бути одним із обов'язкових його елементів. Саме таку роль відігра
ють дії з приховування злочину в структурі багатьох способів скоєння замаскованих 
розкрадань, коли дії з підготовки і приховування злочину здійснюються одночасно з 

вилученням цінностей або передують їх вилучення чи коли до вилучення цінностей 
здійснюються тільки дії з приховування скоєного розкрадання. 

В криміналістичній літературі наводяться рядом авторів визначення щодо поняття 

дій з приховування скоєного злочину, які в тій чи іншій їх частині володіють окремими 
недоліками. Найбілше повним визначенням поняття приховування злочину як за змістом, 
так і за суттю, можна навести поняття зазначеного визначення, яке було запропонова
не Р. С. Бєлкіним . На його думку, під приховуванням злочину необхідно розуміти 
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діяльність (елемент злочинно·; діяльності), яка направлена на перешкоду проведенню 

розслідування шляхом утаювання, знищення, маскування або фальсифікації слідів зло
чину і злочинця та їх носіїв . [33, 217] 

Діяльність у даному випадку охоплює не тільки активну форму поведінки -діяльність, 
але й пасивну - бездіяльність . [446, 6] Перешкода проведнню розслідування полягає в 
недопущенні використання відповідної доказової інформації в сферу кримінального 
судочинства, їі використання в процесі розслідування. Під слідами розуміється будь
яке - матеріальне і ідеальне - відображення події злочину і будь-якого із їі елементів 
(речі, люди, дії, процеси). 

Ця діяльність здійснюється різноманітними способами приховування злочину. 
Способи приховування злочинів, наприклад, В. А. Овечкін умовно розподіляє на дві 

групи: а) способи , які виступають у формі перешкоди отриманню органами досуДово
го сл ідства інформації про злочин взагалі і б) способи, які виступають у формі пере
шкоди отриманню органами досудового слідства інформації про злочин і видачі замість 
неї несправжньої інформації. 

До першої групи способів він відносить: 1) переміщення матеріальних джерел інфор
мації про злочин; 2) маскування матеріальних джерел інформації про злочин; 3) зни
щення матеріальних, а в окремих випадках і ідеальних (люди) джерел інформації про 
злочин; 4) ухилення від явки до органів розслідування; 5) відмова від надання свідчень; 
6) недонесення. До другої групи: 1) фальсифікацію; 2) інсценування ; 3) завідомо не
правдиве повідомлення з метою приховування злочину; 4) завідомо неправдиве свідчення 
з метою приховування злочину. [446, 7] 

Як свідчить судово-слідча практика найбільше розповсюдженим способом прихо
вування злочину є його інсценування - штучне створення або зміна зацікавленими 
особами обстановки місця події з метою введення слідчого в оману. [33, 223; 303, 
251; 446, 8 - 9] 

Інсценування злочину - один із способів приховування дійсних мотивів скоєння 

злочинів і особистості злочинців. 
В основі інсценування злочину завжди лежать штучно створені матеріальні сліди 

події. Поведінка і повідомлення виконавця інсценування або пов'язаних з ним осіб, які 
переслідують мету посилення впливу на слідчого матеріальних слідів, завжди вияв
ляєт.ься доповненням до останніх, хоча за терміном часу можуть і передувати їх вияв
ленню і сприйняттю слідчим. 

Інсценування злочинів можна класифікувати : за метою - приховування злочину 

або некримінальної події; за об'єктом інсценування - інсценування злочину або події 
некримінального характеру; окремих деталей або елементів складу злочину; інсцену
ваf-jня інсценувань ; за терміном часу інсценування - до скоєння злочину, підчас скоєн
ня злочину або після скоєння злочину; за суб'єктом інсценування - інсценування, яке 
здійснюється злочинцем або іншими особами; за місцем інсценування - на місці скоєння 
злочину або в інших місцях; за способом легалізації інсценування - інсценування роз
раховано на виявлення після повідомлення виконавця або осіб , які мають зв'язок з 
виконавцем; розраховане на виявлення сторонніми особами; за терміном діяння (впли
ву) - розраховано на те, що справжню подію не буде встановлено взагал і; на отриман
ня вигрушу в терміні часу (для створення неправдивого алібі , відшукання місця схову 
чи сховища, приховування вкраденого тощо) або інших переваг в терм інах часу перед 
слідством; за змістом - інсценування матеріальних слідів події; інсценування матеріаль
них сліді в в поєднанні з відповідною поведінкою і повідомленням неправдивих відомо
стей. [33 , 223- 224; 34, 83; 37, 372-373] 

Наявність інсценувань, які можуть бути встановлен і слідчим при проведенні огляду 
місця події, в криміналістиці відносять до негативних обставин . 

Основоположником розвитку уявлень про негативні обставини справедливо можна 
назвати одного із основоположників криміналістики австрійського криміналіста Ганса 
Грасса . Г . Гросс виділив три групи обставин, які мають вирішальне значення у викритті 
як неправдивої картини злочину (інсценування), так і неправдивих свідчень: протиріччя, 
прогалини та недоречності, які виявляються, зокрема , під час огляду місця події. Зок
рема, він писав, що під час огляду місця події " ... цілком мимовільно наштовхуєшся на 
'lротир іччя , прогалини і недоречності, якщо тільки поступово переходити від загально-
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го до окремого, від причини до наслідків ... у цьому випадку всі ухили від правди в 
обстановці місця події, як у дзеркальному відображенні, згодом дадуться взнаки під час 
детального опису цієї обстановки ... ". [ 136, 166, 717, 734, 802] 

Перед усім необхідно висловити згоду з думкою тих вчених-криміналістів, які вва
жають Що у сучасній криміналістичній літературі немає загальноприйнятого та чіткого 
визначення поняття негативних обставин. [711] Так, наприклад, одні вчені-криміналісти 
під негативними обставинами розуміють відсутність на місці події та предметах тих чи 
інших слідів, які внаслідок скоєння злочину повинні були утворитися [265, 29]. На 
думку окремих вчених-криміналістів [711, 35] недоліком такого підходу є його од
нобічність, оскільки "не тільки інформація про відсутність, але й інформація про на
явність чого-небудь може бути негативною обставиною". [446, 38] 

В криміналістичній літературі існує також думка, яка дозволяє віднести до негатив
них обставин такі явища, які суперечать тій чи іншій слідчій версії [65, 85]. Такий підхід 
пов'язаний з суб'єктивним уявленням слідчого, з його припущеннями, на засадах яких 
він формулює версії. Однак негативні обставини знаходяться в суперечності не тільки 
з уявним ходом подій, але й із звичайним станом речей [275]. Тому можна вважати 
слушним визначення поняття негативних обставин, яке наводиться нижче. 

Негативні обставини - такі фактичні дані (ознаки явищ, дій), які, виходячи з розвит
ку події, яку було здійснено і пояснень конкретних осіб, не повинні знаходитися в 
обстановці місця події або навпаки повинні бути, але їх в наявності не виявилося, тобто 
які за своїм змістом вступають в протиріччя уявленню щодо дійсного, звичайного ходу 
подій в конкретній ситуації. [34, 135; 303, 251; 711, 35] · 

Виявити негативні обставини нерідко буває дуже складним завданням, тільки інколи 
вони нібито знаходяться на поверхні і можуть сприйматися візуально. Важлива роль у 
їх виявленні належить умовиводу слідчого . Користуючись логічним прийомом дедук
тивного мислення, слідчий робить висновок про те, як ця подія відобразилась би у 
навколишньому середовищі, які ознаки події і де вони повинні бути виявлені, а які 
мають бути відсутні. У ході перевірки свого умовиводу щодо кожної з таких ознак 
слідчий може встановити відсутність тих, які мали 6 бути, і наявність тих, яких бути не 
повинно. 

Заслуговує уваги пропозиція щодо використання системи тактичних прийомів при 
інсценованому відображенні події злочину. Система , що розглядається повинна бути 
спрямована на вичленення негативних обставин, які несуть у собі інформацію не про 
справжню подію, а про дані, які порушують природне співвідношення причини і наслідків 

- про інсценування злочину. Така система може бути представлена у наступному 
вигляді: 1) порівняння інформацїі місця події з традиційним природним ходом подій; 
2) порівнянн інформації з місця події з типовими аналогами; 3) порівняння слідів 
(предметів) з довідковими даними; 4) порівняння слідів (предметів), виявлених на 
місці події, між собою; 5) порівняння даних місця події з доказами, точно встановле
ними по справі [71 2, 117-1 22]. 

Інсценоване відображення події злочину може бути встановлено шляхом порівнян
ня інформації місця події з традиційним, природним ходом події. Традиційність, при
родність розвитку події визначається уявленнями слідчого про їі закономірний розвиток 
і перебіг. 

і Можливість використання будь-якого інсценування обумовлена наступними факто
рами: 1) злочинець із суб'єктивних причин не в змозі бездоганно інсценувати обстанов
ку місця злочину. Як правило, він не володіє спеціальними знаннями, у його розпоряд
женні не завжди є необхідні технічні засоби; 2) інсценування об'єктивно не може збіга
тися з картиною справжнього злочину . Відмінності в змісті цих подій, механізмі утво
рення слідів, характері дій учасників накладає певний відбиток на місце злочину. 
~Більшою визначеністю відрізняється тактичний прийом, який полягає у порівнянні 

місця злочину зх типовими аналогами. Використання аналогії забезпечує перенесення 
знань відносно одних фактів на інші факти, якщо між відомими і фактами, що дослід
жуються є схожість. Як типові аналоги можуть виступати: 1) типові ознаки певного 
виду злочину; 2) типові способи скоєння та приховування злочинів. У процесі порівнян
ня слідів, предметів, ознак місця події з типовими аналогами можуть бути виявлені і 
такі фактичні дані: (чи їх відсутність), яких бюути не повинно (або повинні обов' язково 
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мати місце). Ці ненгативні обставини будуть виступати своєрідними сигналами інсце
нованого відображення події злочину . 
;_:, Одним із тактичних прийомів встановлення інсценування може бути порівняння слідів 
(предметів), які виявлені в процесі огляду місця події з довідковими даними. Останні 
уявляють собою типовий опис слідів, їх форми, зовнішнього вигляду і локалізації. До 
довідкових даних можуть бути віднесені і ті типові сліди, які свідчать про інсценування 
злочину. З'окрема, до таких даних можуть бути віднесені: 1) наявність трупних плям, 
які суперечать даній позі трупа (трупні плями на спині трупа, який лежить на животі); 2) 
дві (або більше) странгуляційні борозни за наявності одинарної петлі; З) наявність зам
кнутої странгуляційної борозни у трупа, що висить; 4) наявність слідів крові із рота, 
носа чи ушкоджених частин тіла, які розміщуються нетипово, щодо пази трупа (на
приклад, наявність слідів крові з рота в напрямку до вуха трупа, тулуб якого висить 
вертикально у петлі); 5) відсутність на руці трупа бризок крові, які повинні попасти на 
неї при пострілі з пістолета в голову з близької відстані при самогубстві тощо. 
Ч Інсценоване відображення події, що розслідується може бути встановлено шляхом 
порівняння слідів (предметів), які виявлені на місці події, між собою. Таке порівняння 
дозволяє виявити відсутність причинних зв'язків між окремими слідами, встановити 
"подвійність" картини злочину. [264, 15, 154]. Вивчення слідів на місці події сприяє 
виявленню і таких, які перебувають у суперечності і невідповідності з іншими. 

~""' В системі встановлення інсценування як тактичний прийом використовують також ' . . ... . . 
порІвняння даних мІсця подІІ з доказами, точно встановленими по справІ, що розслІ-

дується. В ході огляду місця події слідчий проводить дії, направлені, зокрема, на по
шук, знаходження, виявлення різних криміналістичних об'єктів, які в результаті можуть 
надати йому певну інформацію про характер події, а іноді й докази, що підтверджують 
ті чи інші факти. Тому порівняння інформації, яка була отримана в ході проведення 
огляду місця події з доказами, які точно встановлені по справі, дозволяє виявити не
відповідності між ними і може підтверджувати наявність штучного характеру тих чи 
інших слідів. [711, З5-З9; 712, 117-122] 

Питанням огляду місця події присвячено багато наукових праць, навчальних по
сібників, статей і розділів в підручниках з криміналістики, в яких приділено увагу повноті , 
все0ічності і об' єкти в ності тактики проведення цієї слідчої дії. При цьому майже всі 
автори приділяють увагу негативним обставинам, які можуть бути виявлені при прове
денні огляду місця події, але вони здебільшого тільки напоминають про наявність такої 
обставини або описують їі у короткому викладенні. [ЗОЗ, 251; З 12, 54; З 14, 402; 
426, 97-98; 517, 112-116] Тільки, зокрема, у монографії В. І. Попова, присвяченій 
дослідженню питань огляду місця події, негативним обставинам приділено належну 
увагу . [488, 151-172] 

Разом з тим, виявлення і фіксація негативних обставин - одне із завдань огляду 
місця події, на необхідність встановлення якого справедливо вказують майже всі вчені
криміналісти, які в тому чи іншому плані торкалися питань тактики проведення огляду 
місця події. Більшість негативних обставин виявляються в процесі огляду місця події, а 
окремі можуть залишатися тимчасово позитивними, тому що огляд місця події хоча й 
основна слідча дія, при проведенні якої може бути отримано максимальний об'єм інфор
мації щодо події, яка розслідується, однак огляд не може бути всеохоплюючаю слідчою 
дією. Для того щоб встановити в окремих випадках, чи є визначені обставини негатив
ними, нерідко буває необхідним проведення інших слідчих дій або призначення визна
ченого виду судової експертизи. Тому в цьому розділі буде приділено увагу тільки 
таким негативним обставинам, які можуть бути виявлені безпосередньо слідчим, іншою 
особою, що проводить досудове слідство і тільки п ідчас проведення огляду місця події. 

Оскільки деякі негативні обставини можуть виявлятися при проведенні огляду місця 
події тільки шляхом проведення тих чи інших дій слідчого, необхідно відрізняти дослідні 
дії, проведені в процесі огляду місця події, які являються одним із приватних методів 
огляду місця події, від слідчого експертименту, який проводиться в рамках такої слідчої 
дії як відновлення обстановки і обставин події. Дослідні дії слідчого при проведенні 
огляду місця події не відносяться в процесуальному розумінні до слідчого експеримен
ту, не вимагають попередньої підготовки, а відносяться тільки до об'єктів огляду і 
.;арівні з таким приватними методами огляду місця події, як спостереження, вимірю-
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вання, порівняння тощо, сприяють об'єктивному виявленню дійсності , значно глибшо
му пізнанню суті об'єктів огляду. 

У випадках виявлення негативних обставин при проведенні огляду. місця події їх 
необхідно зафіксувати, використовуЮчи при цьому фотозйомку і опис в протоколі 
огляду місця події. Щодо опису негативних обставин в протоколі, то слідчому необ
хідно пам'ятати, щоб не порушити послідовність, вони повинні описуватися в такому 
порядку, в якому вони будуть виявлені безпосереднім зоровим сприйняттям слідчого. 
Однак, окремі вчені-криміналісти рекомендують виділити їх "окремо в описовій час
тині протоколу, з докладним зазначенням, в чому полягають протиріччя". 

Але зазначену рекомендацію неможна визнати прийнятною ні з тактичної, ні з про
цесуальної точки зору. Як відомо, і в теорії кримінального процесу та криміналістики, 
і в практиці розслідування та розкриття злочинів найбільше доцільним і надійним є 
послідовний порядок огляду місця події. Цим виключається можливість пропущення в 
процесі огляду місця події яких-небудь слідів, ознак тощо, в тому числ і і негативних 
обставин. 

Якщо ж дотримуватися зазначеної рекомендації, то буде порушена тактика огляду 
місця події або, зокрема, порядок складання протоколу, що може створити визначену 
плутанину. В такому разі може статися таким чином: при проведенні опису послідовно 
обстановки місця події в той момент, коли ми виявляємо негативну обставину, ми 
повинні їі пропустити, не здійснюючи їі опису в протоколі огляду, а продовжуємо опис 
наступних фактичних даних обстановки місця події. Потім, щоб все-таки зафіксувати 
негативні обставини, необхідно буде повернутися знову назад, провести виборку із 
обстановки місця події фактів - негативних обставин , які при подібному занесенні в 
протокол виявляться відірваними від тієї навколишньої обстановки, в якій вони були 
створені злочинцем або в якій спостерігається наявна відсутність необхідних за логіч
ним розсудом яких небудь позитивних наслідків. В результаті повна картина місця події 
виявиться запутаною. 

Рекомендацію вище згаданого автора щодо "зазначення докладно, в чому поляга
ють протиріччя" також можна визнати неприйнятною. Щоб описати в протоколі огляду 
місця події, в чому саме ці протиріччя полягають, ми повинні спочатку вирішити, що це 
дійсно протиріччя. Після вирішення цього, ми таким чином прийдемо до визначеного 
висновку, який може бути й помилковим, не кажучи вже й про те, що в протокол 
огляду місця події висновки і припущення не повинні заносит;1ся, так як в ньому повин
но бути відображено тільки те, що слідчий сприймав своїми органами відчуття - зоро
вим, на доти,к, на запах тощо. Крім того, інколи, щоб вирішити, в чому полягає проти
річчя, одного тільки огляду місця події може бути недостатньо . 

Таким чином, щодо негативних обставин, виявлених при проведенні огляду місця 
події, необхідно проводити попереднє дослідження і фіксацію в протоколі огляду місця 
події в тому · порядку і так само, як і будь-які інші обставини. Але для того, щоб в 
протоколі огляду місця події підкреслити, що виявлена обставина є негативною, якщо 

. це можливо, їі необхідно виділити, створити для неї підІрунтя за допомогою інших 
відзначених в протоколі фактів. Так, наприклад, якщо при скоєнні крадіжки злочинець 
проник в приміщення через вікно, а при огляді ділянки біля вікна не було виявлено на 
вологаму рихлому грунті ніяких слідів, то зазначення в протоколі того, що грунт під 
вікном, через яке було здійснено проникнення злочинця в приміщення, був вологий і 
рихлий, що таким чином додасть факту відсутності слідів негативне значення. [401 , 
45-50; 488, 151-157] 

Виявлення і використання негативних обставин при проведенні огляду місця події 
при розслідуванні справ про вбивство. Необхідно мати на увазі, що після скоєння вбив
ства злочинці використовують різні прийоми приховування скоєння цього злочину. Так, 
наприклад, коли злочинець досягає злочинного результату і позбавляє людину життя 
шляхом задушення, він скоріше за все буде створювати інсценування самогубства 
шляхом повішання, а не, наприклад, автотранспортну пригоду; після здійснення убив
ства, наприклад, сокирою чи ножем, буде інсценувати нещасний випадок . Тому серед 
однорідних злочинів в залежнеості від способу їх скоєння і інсценування тієї чи іншої 
події будуть появлятися ті чи інші негативні обставини . 

Всі вбивства, які інсценуються під інші події, можна умовно розділити на дві групи. 
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До першої групи відносяться такі, якІ Інсценуються або після скоєння злочину, або 
хоча й до вбивства, але без будь-якої підготовки. Такі інсценування проводяться по
спіхом, за допомогою тих засобів, які виявляться у злочинця під рукою. Викрити їх при 
достатньо вдумливому аналізі всіх даних не складає великих зусиль. 

До другої групи можна віднести такі інсценування, підготовку до яких розпочина
ють ще до скоєння злочину. У цьому випадку злочинці старанно обмірковують всі свої 
дії, підготовляють штучно створені докази, розповсюджують чутки (що їх не буде в 
районі скоєння злочину, що майбутня жертва психічно неповноцінна і не один раз 
робила спробу покінчити з собою тощо) . До цього ж часу злочинець таємно виготовляє 
різні пристосування і знаряддя, за допомогою яких передбачає скоїти злочин і створити 
інсценування. 

Викриття подібних інсценувань спричиняє великі труднощі, так як обміркованість 
дій дозволяє злочинцю уникнути багатьох помилок. Але оскільки механізм інсценуван
ня події об'єктивно не співпадає з механізмом справжньої події, то їі викриття можливе 
і неминуче. 

Важлива роль при викриття інсценувань належить спеціалісту в галузі судової меди
цини і спеціалісту криміналісту, які приймають участь в огляді трупа на місця події і які 
на засадах своїх спеціальних знань можуть допомогти слідчому виявити невідповідність 
окремих специфічних ознак всієї сукупності обставин . 

Найбільше розповсюдженими інсценуваннями в слідчій практиці при розслідуванні 
вбивств зустрічається інсценування нещасного випадку . При цьому може інсценувати
ся обстановка смерті від нещасного випадку на виробництві, при падінні, в результаті 
удару яким-небудь предметом, наїзді транспортом або пожежі. 

На виробництві в промисловості, на транспорті, в сільському господарстві при вико
нанні польових робіт обстановка місця події при вбивстві нерідко інсценується під обста
новку нещасного випадку . При цьому злочинець прагне нанести потерпілому такі ушкод
ження, які були б схожі, на його думку, на ушкодження заподіяні рухомими деталями 
механізмів. Після скоєння вбивства злочинець переносить потерпілого до цих механізмів 
і надає трупу відповідну позу. Після убивства людини в потягах, злочинець викидає труп 
між ваганами з таким розрахунком, щоб він попав під колеса потягу. 

Всі види інсценувань зводяться до одного - продемонструвати органам розсліду
вання, що стався нещасний випадок, і таким чином уникнути відповідальності за скоє
ний злочин. 

Однак як би не були вдалі дії злочинця при інсценуванні, при проведенні огляду місця 
події завжди можна виявити протиріччя в картині події. Так, наприклад, при огляді місця 
"загибелі" людини від зіткнення з рухомими деталями механізмів, слідчий встановлює, 
що вони мають надійні захисні засоби, які виключають можливість випадкового попадан
ня туди не тільки людини, але й їі кінцівок чи одягу. Розташування, форма ушкоджень на 
трупі не відповідає ушкодженням, які могли б спричинити деталі визначеного механізму . 
І в кожному конкретному випадку виявлені негативні обставини або сукупність цих об
ставин будуть суперечити тій картині події, яку робив спробу створити злочинець. 

Нерідко в слідчій практиці зустрічаються інсценування вбивства під самогубство. 
Причому серед них найбільше розповсюджені інсценування самоповішання. 

При розслідуванні справи про самогубство необхідно виявити його причину, а та
кож мотиви і привід . Причини і привід самогубства - це дві абсолютно різні обставини. 
Мотив або привід - це остання, зовнішня ознака, яка могла штовхнути потерпілого до 
скоєння самогубства. Причина може бути значно глибшою і обумовлена багатьма 
факторами, які, накопичуючись, виявляються при навіть незначному приводі про са
мовбивство. Тому, якщо слідчий змішує причину і привід, інколи здається, ніби-то са
могубство сталося безпричинно, що наводить на думку про інсценування. Однак ста
ранно проведене розслідування даного факту показує, що причина все ж таки існує . 

В більшості випадків самогубство скоюють особи в стані постійного або тимчасо
вого психічного розладу (афекту). При цьому може бути відсутнім навіть видимий 
привід до скоєння цього акту. Якщо ж не виявляється ні причини, ні приводу, то цей 
факт може перетворитися в негативну обставину для формулювання версії про само
~убство. Іноді привід і причина очевидні, але при найближчому розгляді виявляється, 
..цо вони штучно створені і не мають причинного, суттєвого зв'язку з подією. 
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Для версії про самопавішання негативними обставинами, які виявляються при ог
ляді місця події, можуть бути: 

1. Відсутність странгуляційної борозни на шиї трупа. Однак, при проведенні попе
реднього дослідження цієї обставини на місці огляду необхідно мати на увазі, незалеж
но від того, що ця обставина і є негативною, але нерідко їі можна пояснити короткотер
міновим знаходженням трупа в петлі, виготовленої із м'якого матеріалу або петля була 
накладена поверх будь-яко'і м'якої прокладки. Тому при проведенні огляду трупа на 
місці його виявлення у вирішенні цього питання значну допомогу може надати спе
ціаліст в галузі судової медицини, присутність якого обов'язкова. 

2. Наявність на шиї трупа двох і більше странгуляційних борозен при одиночній 
пентлі. Подібна ситуація дає підrрунтя для формулювання версії про задущення потер
пілого з наступним підвішуванням трупа. Однак і дану обставину не можна визнавати 
безсумнівною ознакою убивства. Судово-слідчій практиці відомі випадки, коли само 
повішання було здійснено не з першої спроби. При цьому обидві странгуляційні бороз
ни мали достатньо виДиме вираження. Можливо також зісковзування одинарної петлі, 
яке може залишити за собою не тільки утворення двох странгуляційних борозен, але й 
великих слідів, подібних елідам удушення руками. 

З. Нетиповий для повішання в даних умовах напрямок странгуляційної борозни. Як 
відомо, при повішанні у вертикальному положенні странгуляційна борозна має незам
кнутий напрямок, який косо піднімається вверх. Інша картина спостерігається при уду

шенні. В подібних випадках петля охоплює шию горизонтально і повністю. Але необ
хідно мати на увазі, що странгуляційна борозна, яка має схожість з борозною, яка 
утворюється при удушенні, може виникнути при самоповішанні в горизонтальному 
положенні. Тому при вирішенні питання про те, чи являється дана ознака негативною 
обставиною, необхідно отримати точну інформацію про положення трупа в просторі в 
момент його виявлення. 

4. Невідповідність рельєфу дна странгуляційної борозни рельєфу поверхності ма
теріалу петлі, виявленої на шиї трупа або надано·і слідчому як знаряддя самогубства. 
Иак, наприклад, характерні відбитки витків вірьовки на дні борозни ніяк не можуть бути 
утворені рівною поверхнею шкіряного поясного ременя, який був наданий слідчому у 
якості знаряддя самогубства. Не можна виключати і той факт, що відбиток структури 
матеріалу в борозні може бути відсутнім або душе швидко зникнути. Це вимагає тер
мінового проведення огляду трупа на місці його виявлення. 

5. Невідповідність ширини петлі і странгуляційної борозни. У багатьох випадках це 
викликає підозру на вбивство, особливо коли матеріал петлі має меншу ширину чим 
ширина странгуляційної борозни. Однак необхідно мати на увазі, що повішання в петлі 
із матеріалу великої ширини, виготовленого із м'якого або напівжорсткого матеріалу, 
особливо при тривалому перебуванні в ній трупа, може спричинити утворення досить 
вузької борозни за рахунок найбільшого тиску на шкіру краю такої петлі чи із-за по
довжніх складок, які можуть виникнути на матеріалі петлі. 

6. Недостатній розмір петлі при розсуванні їі до точки опори буде являтися негатив
ною обставиною, якщо, не відв'язувати вірьовку від опори, не вдається зняти петлю 
через голову трупа. Однак і малий розмір петлі не завжди являється безсумнівним 
доказом вбивства. При визначених умовах потерпілий може використати і невеликий 
відрізок вірьовки. 

7. Якщо два відрізаних куски вірьовки з боку петлі і опори не складали раніше 
одного цілого, то це також може явитися негативною обставиною для версії про само
губство. Встановлення цієї обставини можливо іноді і без використання спеціальних 
знань при наявності виразних якісних відмінностей цих кусків. У випадках, коли обидва 
кінці вірьовки мають сліди розрізу або розплітання, необхідно призначити судово-екс
пертне трасалогічне дослідження. 

Однак і це також може бути пояснено тим, що самогубець, не знайшов вірьовки 
необхідної довжини, вирішив повіситися в петлі, виготовленій із двох різних кусків вірьов
ки, зв'язаних між собою. Вузол при цьому міг розв'язатися під дією ваги трупа. 

8. Атиповий напрямок потьоків крові та інших рідин на трупі і його одязі, які не 
відповідають позі трупа. Але й ця ознака не являється явним доказом вбивства, а тільки 
створює підгрунтя для подібної версії, так як потьоки крові иа іншої рідини на тілі трупа 
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і його одязі можуть виникнути не тільки в результаті настання смерті, але й при наступ
ному переміщенні трупа різними особами (родичами, персоналом швидкох допомоги 
тощо), які робили спробу надати потерпілому допомогу. 

9. Невідповідність розташування трупних плям позі трупа в момент його виявлення 
являється дуже важливою негативною обставиною для версії про самогубство. Так, 
наприклад, при огляді трупа, який висить в петлі вертикально трупні плями, які розта
шовані на поверхні спини і задньої частини ніг і рук, дають підстави міркувати, що після 
смерті потерпілий тривалий час (до стійкого утворення трупних плям) лежав на спині, 
а потім був підвішаний. Але якщо з моменту смерті пройшов невеликий термін часу, а 
потім труп був вийнятий з петлі і покладений горизонтально, то розташування трупних 
плям на тілі не буде мати суттєвого значення для формулювання версії. 

До даної негативної обставини можна віднести й іншу ознаку. При тривалому вер
тикальному знаходженні трупа людини чоловічої статі в петлі його статеві органи набу
хають, їх шкіра набуває синюшне забарвлення. Відсутність цієї ознаки може свідчити 
про те, що після смерті потерпілий знаходився не у вертикальному положенні. 

1 О. Наявність на тілі, одязі трупа, а також на місці його виявлення слідів, які свідчать 
про боротьбу, являється однією із вагомих підстав для формулюванняверсІіпро вбивство. 

11 . Відсутність пристосувань для опори ніг біля трупа, який висить вертикально (за 
допомогою яких потерпілий міг піднятися до рівня петлі і сам собі накласти їі на шию), 
якщо його ноги не дістають підлоги (землі), також являється однією із важливих нега

тивних обставин, яка дозволяє сформулювати версію про вбивство. 
При цьому необхідно мати на увазі, що в результаті агональних сударог пристосу

вання може бути відсунуте, перевернуте чи вилучене особами, які виявили труп, а також 
зруйнуватися у зв'язку зі зміною, наприклад, погодних умов - замети снігу чи брила 
криги, які міг потерпілий використати у якості пристосування, можуть розтанути. 

12. Фальсифікація пристосування для опори ніг, яке ніби-то було використане для 
здійснення самоповішання, також являється негативною обставиною. Так, наприклад, 
при огляді підвішаного трупа біля його ніг було виявлено перевернуте вверх дном 
відро. Однак, вушка, за які кріпилася дужка і які виступали над краями відра, не зали
шили слідів на грунті в тому місці де висів труп, хоча вони повинні були б утворитися 
від навантаження, якщо б хто-небуть ставав на відро. Ця негативна обставина свідчила, 
що у якості пристосування для опори ніг відро не використовувалося. Його злочинець 
підставив до ніг трупа з метою інсценування самоповішання, оскільки інших пристосу
вань для опори ніг біля трупа не було. 

1 З. Надмірно велика відстань від пристосування для опори ніг або підлоги чи землі 
до точки фіксації вільного кінця петлі зобов'язує слідчого провести комплекс вимірю
вань: відстані від ніг трупа до пристосування, висоту пристосування, довжину трупа з 
витягнутими руками тощо. 

14. Невідповідність міцності точки фіксації вірьовки і ваги трупа свідчать, що при 
використанні даної опори скоїти самогубство шляхом повішання було неможливо, якщо 
труп до моменту прибуття слідчого було вийнято із петлі. Ця обставина може бути 
встановлена шляхом проведення досліду в процесі проведення огляду місця події, який 
не являється слідчим експериментом, а відноситься до приватних методів огляду місця 
події. 

1 5. Відсутність характерних для місця повішан ня забруднень на підошвах взуття 
потерпілого в окремих випадках може прямо вказувати на вбивство. 

16. Атиповий напрямок волокон на вірьовці і опорі, до якої вона була прив'язана , 
нерідко можуть вказувати на інсценування самогубства. 

Зміщення волокон на вірьовці в протилежний бік їі руху. При самоповішанні, коли 
під дією ваги тіла самогубця вірьовка натягується, волокна, торкаються опори своїми 
вільними кінцями, зміщуються вверх на відрізку, направленому в бік шиї. При підтягу
ванні трупа (при інсценуванні самоповішування) волокна зміщуються в протилежний 
бік і знаходяться в місці вільного кінця вірьовки. 

На дерев'яній опорі, при підтягуванні трупа з накладеною петлею на його шиї, зміщен
ня волокон опори здійснюється під дією вірьовки в бік руху останньої. Таким чином , 
якщо волокна деревини зміщені в бік вільного кінця вірьовки, то це також свідчить про 
інсценування самопавішання шляхом підтягування тіла ще живої людини або трупа. 
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Відсутність слідів вірьовки на тому місці опори, де вони повинні бути, являється 
також негативною обставиною для версії про самогубство. Виявлення такої негативної 
обставини відбувається тоді, коли труп до моменту його огляду лежить на підлозі чи 
землі. 

1 7. Безпорядок в приміщенні, де було виявлено труп, підвішаний в петлі, може 
також бути негативною обставиною для версії про самогубство. Хоча подібний безпо
рядок у квартирі можна інколи спостерігати, наприклад, у випадку скоєння самогуб
ства особою, яка страждала психічними захворюваннями. 

18. Наявність на трупі ознак, які свідчать про те, що потерпілий зібрався, наприк
лад, вийти із дому, може також вказувати на дійсні наміри потерпілого. Але й до цієї 
ознаки все-таки необхідно віднестися дуже обережно, оскільки не можна виключати, 
що могла виникнути раптово реалізація непідготовленого самогубства. 

Такий основний перелік можливих негативних обставин, які можуть зустрітися при 
огляді підвішаного в петлі трупа, разом з тим, перелічити всі можливі негативні обста
вини, які можуть бути виявлені в процесі огляду підвішаного в петлі (або вже вийнятого 
з неї) трупа, практично неможливо. Однак наведені вище деякі типові ознаки свідчать 
про те, що у всіх випадках інсценування самопавішання можуть появлятися обставини, 
які дозволяють формулювати і перевіряти версію про вбивство з наступним підвішу
ванням трупа. Але кожна ознака, кожна негативна обставина можуть бути пояснені і з 
точки зору іншої як приватної, так і загальної версії . В результаті вони будуть свідчити 
про вбивство тільки в сукупності з іншими обставинами.[З65; 400, 109-11 О; 401, 54-
59; 488, 162- 165j 

Іншими способами приховування вбивсІва можуть бути інсценування його під са
могубство шляхом заподіяння вогнепальних або колотих і різаних поранень. 

При самогубствах з використанням холодної зброї зустрічаються поранення шиї, 
передпліччя, грудної клітини. При пораненнях шиї самогубець не завжди наносить одно 
поранення, від якого настає смерть. Інколи по краях основного поранення можна спо
стерігати неглибокі розрізи у вигляді гострих кутів, які свідчать про те , що потерпілий 
спочатку тільки робив надрізи шкіри, нібит-то робив спробу, а вже потім заподіяв смер
тельне ушкодження. Ця ознака самогубства зустрічається дуже часто, і їі відсутність 
при визначених умовах буде являтися негативною обставиною , яка свідчить про скоє
не навмисне вбивство . Зазначеній обставині можуть сприяти визначені ознаки. 

Основною ознакою, яка сприяє і вказує на те, що шия була перерізана у трупа , а не 
у живої людини (що в свою чергу інколи може вказувати на вбивство, а не на самогуб
ство) являється відсутність на об'єктах, розташований навколо трупа бризок крові. 
Слідчому необхідно знати, що, працююче серце живої людини перекачує в середньому 
5 літрів крові за хвилину, створюючи великий тиск к кровоносних судинах. При ушкод
женні великих судин, в тому числі на шиї, кров, під тиском викидається на відстань в 
декілька метрів, попадає на різні об'єкти, утворює бризки. В кровоносних судинах 
трупа тиск відсутній, і при інсценуванні самогубства можна спостерігати тільки патьо
ки, плями і калюжі крові. 

В деяких випадках смертельні поранення шиї можуть спричинятися живій особі , яка 
знаходиться , наприклад, в непритомному стані , або так раптово , що потерпілий не зміг 
підготовитися до самозахисту . Після заподіяння поранення проводиться інсценування 
самогубст-ва. Однак і в цьому випадку , в результаті вивчення механізму заподіяння 
ушкоджень, пази трупа, положення знаряддя вбивства, розташування бризок і плям 
крові , хронологічного порядку заподіяння ушкоджень можна виявити обставини , як і 
дозволять сформулювати версію про скоєне вбивство. 

При заподіянні смертельних поранень на шиї, як правило , в той же час з'являється 
сильна кровотеча. При цьому руки самогубця забруднюються кров ' ю. У випадку вияв
лення у трупа чистих рук як обставини , яка повинна насторожити слідчого , який пере
в і ряє в процесі огляду трупа версію про самогубство , так як подібний факт свідчить , 
що поранення міг спричинити хтось інший. Звичайно, руки потерпілого можуть забруд
нитися кров'ю , наприклад, і підчас оборони, коли він хапався за поранену шию або при 
падінні вони попали в калюжу крові . Але чисті руки потерпілого, як правило, бувають 
не у самогубця . 

Злочинець нер ідко , після скоєння вбивства своїм ножем, звичайно забирає його з 
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собою, переслідуючи мету приховати його належність. Щоб інсценувати самогубство, 
йому приходиться підкидати на місце події ніж або інше яке-небудь знаряддя, знайдене, 
наприклад, в помешканні потерпілого. В окремих випадках на такому ножі може бути 
відсутня кров, яка за логікою події повинна бути на ньому присутня. 

до'зазначеної ознаки можна також віднести відсутність слідів пальців рук потерпілого 
на знарядді вбивства і наявність слідів пальців рук сторонньої особи. Звичайно, не завжди 
і не на кожному знарядді вбивства можуть залишитися сліди пальців рук, придатні для 
ідентифікації особи. Але якщо вони є і належать не потерпілому, то ця обставина повин
на бути визнана негативною. Крім того, після скоєння вбивства злочинець може уклада
ти знаряддя вбивства в руку потерпілого. При цьому, якщо потерпілий лівша, то на
явність, наприклад, ножа в його правій руці буде суперечити нормальному розумінню 
того, що сталося. Інколи злочинець, помилково чи в результаті поспішних дій, може 
укладати ножа в ліву руку потерпілого. Коли буде встановлено, що потерпілий не був 
лівшою, ця обставина може бути також визнана негативною для версії про самогубство. 

Поряд зі сказаним вище, необхідно пам'ятати, що відсутність на місці події знаряд
дя, .яким було заподіяно тілесне ушкодження і в результаті якого настала смерть потер
пілого, не завжди може свідчити про скоєне вбивство, так як нерідко зустрічаються 
випадки, коли самогубець приймає заходи до того, щоб знаряддя, яким він заподіяв 
собі тілесні ушкодження зникло. 

Смертельно поранені особи інколи можуть пересуватися і здійснювати самостійно 
деякі дії [459, 224-226]. До того ж знаряддя самогубства вони можуть приховати самі 
або їх родичі, які бажають з тих чи інших причин видати скоєне самогубство за вбив
ство іншими особами. Тому відсутність знаряддя, яким було заподіяно тілесне ушкод
ження і в результаті настала смерть, не являється категоричною ознакою вбивства. 

Однією із важливих ознак, яка виявляється при огляді трупа на місці його виявлення 
і свідчить про інсценування самогубства, є наявність слідів опору на тілі потерпілого. 
Наприклад, порізи долонь, ушкодження на тілі чи пошкодження одягу потерпілого, пе

ревернуті чи пересунуті меблі, наявність безладу в приміщенні і наявність слідів бо
ротьби на підлозі чи на землі. 

Щодо самогубства за допомогою вогнепальної зброї, то вони зустрічаються дуже 
рідко. Це пояснюється тим, що доступ до вогнепальної як нарізної, так і ненарізної 
(мисливської) зброї мають обмежене коло осіб - ті особи, які отримали спеціальний 
дозвіл в органах міліції. 

З зазначених причин і інсценування самогубства за допомогою вогнепальної зброї 
також зустрічаються дуже рідко. З одного боку, коли злочинець задумав скоїти вбив
ство, а потім інсценування за допомогою вогнепальної зброї, він розуміє, що звук 
пострілу буде почутий (якщо зброя не безшумна) і він може бути затриманий на місці 
події. Це інколи стримує його від скоєння злочину таким способом. Крім того, щоб всі 
деталі події відповідали обставнаці самогубства, злочинцю необхідно зробити постріл, 
тримаючи зброю в такому положенні і на такій відстані від тіла потерпілого, в якому 
тримав би їі самогубець. Однак до тих пір, поки потерпілий ще живий, він може про
довжувати оборонятися і перешкоджати таким чином злочинцю зробити постріл в не
обхідному напрямку і з необхідної відстані. 

Подібні дії злочинець може зробити тільки раптово або у відношенні особи, яка 
знаходиться в безпомічному стані (без свідомості, в стані сп'яніння, в стані сну, зв'яза
на тощо). Крім того, це можливо в тих випадках, коли злочинець переконливо запевняє 
потерпілого, що зброя не заряжена (хоча насправді це не атк), а потім раптово робить 
постріл. Необхідно помнити, що вогнепальне поранення може бути заподіяно і трупу, 
смерть якого могла наступити від причинення інших тілесних ушкоджень і значно раніше 
чим було заподіяно останнє ушкодження. · 

Однією із негативних обставин, яка свідчить про вбивство за допомогою вогнепаль
ної зброї, являється відсутність на тілі трупа або його одязі слідів близького пострілу 
або слідів при здійсненні пострілу в упор. Судово-слідчій і судово-експертній практиці 
відомо, що самогубці майже ніколи не здійснюють постріл з відстані, яка дорівнює 
відстані простягання його руки. Як правило, вони здійснюють постріл в упор. При цьо
му навколо вхідного отвору утворюються сліди, за допомогою яких можна визначити 
як відстань, так і напрямок польоту кулі. 
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Іншою важливою негативною обставиною для формулювання версії про самогуб
ство являється напрямок каналу поранення в тілі трупа, який може не відповідати вста

новленим фактам . Ця обставина може мати особливо важливе значення, якщо само
губство (або його інсценування) було здійснено із мисливської вогнепальної зброї (руш
ниці чи гвинтівки). Якщо самогубець не створює спеціальних пристосувань, які дозво
ляють йому здійснити акт самогубства при горизонтальному розташуванні ствола зброї, 
то канал поранення звичайно проходить знизу вверх, відносно довжини його тіла. При 
цьому у більшості випадків самогубець натискає на спусковий гачок пальцями ніг. 
Розміри зброї, зріст потерпілого, які не дозволяють йому руками здійснити натиск на 
спусковий гачок, і горизонтальне розташування напрямку каналу поранення (перпен
дикулярно до довжини тіла потерпілого) виявляють обставину, негативну до сформу
льованої версії про самогубство, особливо якщо на ногах потерпілого було взуття. 

В залежності від виду вогнепальної зброї, виявленої на місці події, можуть бути 
виявлені і чисто специфічні негативні обставини. Так, наприклад, відсутність стріляної 
гільзи в патраннику мисливської рушниці, із якої ніби-то було здійснено самогубство, 
якщо смерть в результаті отриманих поранень настала моментально, буде явалятися 
негативною обставиною для версії про самогубство за допомогою даної рушниці (якщо, 
звичайно, хто-небудь не розрядив їі до прибуття слідчого на місце події) . 

Якщо до участі в огляді трупа було залучено спеціаліста-криміналіста або спеціалі
ста в галузісудової балістики, то він також можуть виявити й інші негативні обставини. 
Так, наприклад, відсутність нагару пороху в каналі ствола вогнепальної зброї будуть 
свідчити про те, що смерть наступила не в результаті пострілу із знайденої на місці 
події вогнепальної зброї. По це саме може свідчити і невідповідність діаметра виявленої 
на місці події кулі і внутрішнього діаметра (калібру) ствола вогнепальної зброї, яка 
також була знайдена на місці події і особливо в тих випадках, коли діаметр кулі значно 
більший діаметра ствола вогнепальної зброї. Навіть якщо діаметр (калібр) кулі і ствола 
співпадають, але інші ознаки, які має стріляна куля, виявлена на місці події чи знайдена 
в одязі трупа, можуть вступати в протиріччя до наявної версії про самогубство. Так, 
наприклад, якщо на кулі визначеного діаметра (калібру) будуть наявні п'ять або більше 
слідів від нарізу каналу ствола, а в стволі вогнепальної зброї хоча й аналогічного діа
метра (калібру), яка була укладена в руку трупа, тільки чотири виступу нарізу, то це 
буде вступати в протиріччя зі сформульованою версією, що смерть настала в резуль
таті використання пострілу із даної вогнепальної зброї. 

У випадках, коли на трупі є декілька різних за характером, але безумовно смер

тельних поранень, і якщо інсценується самогубство, то це може явитися негативною 
обставиною для версії, що перевіряється, так як в результаті кожного поранення (або 
хоча б двох) моментально настає смерть (наприклад, ножове поранення серця і постріл 
в голову із вогнепальної зброї). В протилежному випадку, якщо смерть від одного із 
поранень, хоча й смертельного за своїм характером, настає не моментально, то запо
діяння іншого смертельного поранення можливо і самогубцем. Це пояснюється ти:v1, 
що самогубець, при заподіянні собі смертельного поранення, від якого він швидко б 
помер, і бажаючи уникнути відчуття болю або з яких-небудь інших причин, прискорює 
настання смерті, спричиняючи собі нові смертельні ушкодження іншим способом. 

В криміналістичній літературі зустрічаються висловлювання вчених-криміналістів 
про те, що "відомі випадки, коли самогубець заподіяв собі ушкодження в такі частини 
тіла, таким способом і такими знаряддями, якими, здавалось би, людина не може сама 
собі заподіяти смерть. Поранення на потилиці і спині зустрічаються часто у випадках 
самогубства, а інколи, коли біля трупа не виявлено спеціальних пристосувань для за
подіяння собі таким способом ушкоджень, це може навіяти думку, що тут мало місце 
вбивство, тоді як в дійсності було скоєно самогубство" [737, 247] . Однак,- як спра
ведливо стверджує С. І. Медвєдєв, - подібні обставини, як правило, частіше всього 
зустрічаються при інсценуванні самогубства. [401, 66] 

Щодо інсценування раптової смерті , то поряд з іншими причинами, що спричиня
ють труднощі їі інсценування, необхідно мати на увазі і ті факти, що при раптовій 
смерті на тілі потерпілого, як правило, не буде яких-небудь видимих причин настання 
смерті. При скоєнні вбивства на- трупі залишаються сліди, які вказують на спосіб запо
діяння тілесних ушкоджень, що' м.огли спричинити смерть. І хоча при зовнішньому 
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огляді трупа на місці його виявлення ці ушкодження не завжди можуть здаватися смер
тельними, при судово-медичному дослідженні в бюро судово-медичної експертизи вста

новлюється насильницьке позбавлення життя. Спроби приховати ушкодження, як пра
вило, до позитивних результатів не приводять, а тільки доповнюють ознаки, які вказу
ють на дії злочинця по інсценуванню події. Разом з тим сліди боротьби на тілі чи одязі 
потерпілого і в обстановці місця події можуть надати додаткові негативні обставини для 
спростування сформульованої версії про раптову смерть. 

Тому, при отриманні повідомлення про нещасний випадок, самогубство чи раптову 
смерть, слідчому, як би вони не здавалися очевидними, необхідно старанно провести 
огляд місця подїі, співставляючи всі дані, отримані в процесі огляду і пояснення осіб, які 
мають те чи інше відношення до події, з використанням аналізу обставин, які вступають 
в протиріччя, виявляючи їх зв'язок з подією і формулюючи на їх основі версії про іншу 
подію (і зокрема про вбивство) і перевіряти ці версії як в процесі огляду місця події і 
трупа на місці його виявлення, так і при проведенні інших слідчих дій. [401, 50-67] 

Негативні обставини зі справ про транспортні пригоди. При огляді місця транспорт
ної події, якщо при цьому наявні людські жертви, а транспорт відсутній, можливе інсце
нування цієї події. Але так як інсценування транспортних пригод скоюються, як прави
ло, після того, як було скоєно вбивство, то відмінності в механізмі цих подій, які пере
втілюються в негативні обставини, нерідко дозволяють сформулювати правильну вер
сію і встановити істину. 

Якщо, наприклад, труп було виявлено через декілька хвилин після можливого часту 
настання смерті (наприклад, труп лежав на рейках залізниці і був виявлений через 1 О -
20 хвилин після того як пройшов потяг), то незалежно від загальної картини подІі наявність 
трупного задубіння буде негативною обставиною для версїі про нещасний випадок, 
який свідчить, що смерть настала значно раніше, а трупа принесли на місце повторної 
події після вбивства . 

Відсутність крові під трупом і на місці події при значних ушкодженнях тіла також 
може вказувати на заподіяння йому повторних ушкоджень після смерті, яка могла 
настати в іншому місці. Наявність патьоків і плям крові в таких місцях, куди, виходячи 
з обстановки, вони не повинні були попасти, вступає в протиріччя зі всією картиною 
події і являється негативною обставиною. Наприклад, якщо під трупом, який був роз
чавлений колесами потягу, є кров і від нього тягнеться слід крові декілька сот метрів в 
бік від залізниці, то ця обставина поряд ·з можливими слідами волочіння буде свідчити, 
що потерпілого принесли і положили на рейки залізниці з інШого місця, де, можливо, і 
було здійснено вбивствіо або потерпілий був доведений до непритомного стану. 

Нетипові для транспортної пригоди ушкодження трупа і його одягу, особливо якщо 
вони смертельні, будуть являтися негативними обставинами і свідчити, що смерть на
стала не в результаті наїзду транспортного засобу, а з інших причин. Так, наприклад, 
наявність різаних поранень в області серця і пошкодження одягу в цьому самому місці 
ожуть свідчити про вбивство з інсценуванням транспортної пригоди. 
Однією із важливих негативних обставин, яка виявляється в процесі огляду місця 

транспортної пригоди, буде відсутність деяких деталей одягу взагалі і в залежності від 
погоди, зокрема. Так, наприклад, якщо на одній нозі потерпілого є носок, а на іншій він 
зідсутній, то малоймовірно, що він був знятий частинами потягу, який рухався. 
Зідсутність нижньої білизни на потерпілому майже завжди може наштовхувати на дум-
у про інсценування. 

В залежності від пори року на потерпілому повинен бути відповідний одяг (наприк
:-.ад, пальто, шапка зимою). Якщо труп виявлено в зимову пору тільки в майці і трусах, 
то це буде свідчити про скоєння щодо потерпілого якого-небудь іншого злочину (грабе

, розбійного нападу, вбивства тощо) з наступним приховуванням попереднього шля-
.хом інсценування транспортної пригоди. . 

Як при перевірці версії про самогубство, так і при нещасному випадку на тран
:порті необхідно брати до уваги, що потерпілий повинен був самостійно пересуватися 
.::о майбутнього місця своєї загибелі. При цьому на взутті його зберігаються забруднен
~, характерні для того маршруту, яким він повинен був прийти. Наприклад, до рейок 

залізниці неможливо прийти, не забруднив взуття визначеним видом бруду (не завжди 
:?в11чайно, а тільки при визначених умовах). Відсутність подібних забруднень на взутті 
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або на підошвах ніг буде свідчити про те, що потерпілий потрапив на місце події не 
самостійно. 

Виходячи із сказаного вище можна константувати, що негативні обставини, вияв
лені при огляді місця транспортної пригоди, можуть вступати в протиріччя з загальни
ми і окремими версіями про час і місце протиправної події, про спосіб і знаряддя, яким 
заподіяно ушкодження, про можливість потерпілого самостійно пересуватися до місця 
подїі. [401, 67-69; 617, 6З-72] 

Інсценування розкрадань. При огляді місця події зі справ про розкрадання можна 

зустріти негативні обставини, які будуть вступати в протиріччя загальній версії потер
пілого. В переважній більшості випадків це відбувається в результаті інсценування, 
наприклад, крадіжки, яка скоюється матеріально-відповідальними особами з метою 
приховування скоєного ними розкрадання державного чи громадського майна. Це інсце
нування може проводитися в торгівельних, державних і громадських установах, на 

виробництві, в сховищах та інших об'єктах. З метою приховування розкрадання вину
ваті можуть інсценувати крадіжки і у себе вдома, вони можуть заявляти таким чином, 
що майно знаходилося з тих чи інших причин у їх помешканні. 

Однак, як уже зазначалося вище, механізм утворення слідів та інших ознак при 
скоєнні дійсного злочину за своїми об'єктивними і суб'єктивними причинами не може 
співпадати з механізмом утворення слідів і ознак при інсценуванні цього виду злочину. 
В результаті утворення негативних обставин, які дозволяють сформулювати версію 
про інсценування, яка підлягає стараній перевірці поряд з іншими версіями. 

З метою приховування розкрадання поряд з крадіжкою можуть інсценувати інші 
події, в отому числі в не злочинні: псування майна в результаті поганого зберігання, 
псування тваринами, знищення силами стихії тощо. В окремих випадках можливе інсце
нування крадіжки та інших розкрадань майна громадян з метою приховування його 
розтрати або привласнення. 

Підчас здійсненння того чи іншого інсценування, злочинець у більшості випадків 
прагне свої дії обміркувати, здійснити приблизно так само, як би діяв справжній злодій. 
До того ж він робить підготовку і пояснення, яке б відповідало картині події. Тому, при 
проведенні огляду місця події, всі обставини події необхідно співставпяти не тільки між 
собою, але й з поясненнями матеріально-відповідальних осіб. Це надасть можливість 
виявити протиріччя деяких обставин з поясненнями "потерпілого" і на їх основі скон
струювати версію про інсценування. 

При виявленні негативних обставин важливе значення має допомога спеціаліста
криміналіста. Він може звернути увагу слідчого на окремі обставини, які вступають в 
протиріччя з дійсною картиною події, і разом з ним провести деякі попередні дослід
ження на місці події. 

Окрім того, слідчі версії можуть формулюватися не тільки на засадах доказів -
негативних обставин, але й на засадах фактичних даних, здобутих оперативним шля
хом і які не являються доказами. Слідчий чи спеціаліст-криміналіст, який приймає участь 
в огляді місця події, за деякими ознаками, інколи чисто зовнішніми, може прийти до 

попереднього висновку (наприклад, про те, що пролом було здійснено зсередини при
міщення). Цей висновок на місці події являється тільки негативною обставиною, на 
засадах якої .слідчий може сформулювати версію. При цьому повинна перевірятися не 
тільки версія, але й за допомогою наступного, наприклад, судово-експертного дослід
ження і достовірність негативно·; обставини. 

Знання слідчим ознак злому перешкод та інших типових обставин, які виявляються 
при огляді місця події у справах про крадіжки, дозволяє йому ще до проведення судо
во-експертного дослідження (у випадках його необхідності) сконструювати версію, що 
підвищує оперативність розслідування. 

Всі інсценування крадіжок можна звести до двох видів: без злому і зі зломом. Роз
повсюдженим являється другий вид, який, на думку особи, яка інсценує крадіжку, 
найбільше впевнено свідчить про їі скоєння. При цьому одна група негативних обста
вин буде сприяти як одному, так і іншому виду інсценування, а інша- тільки інсцену
ванню крадіжки зі зломом або тільки інсценуванню крадіжки без злому. Всі негативні 
обставини, які виявляються при інсценуванні крадіжкІt\ зі зломом, можна згрупувати. 

Так, наприклад, до однієї групи можуть бути віднесені такі негативні обставини, які 
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свідчать 'про злом зсередини приміщення. В багатьох випадках особа, що зд1иснює 
інсценування, виявляє побоювання бути поміченим (ними, наприклад, можуть бути 
найчастіше самі працівники в даному приміщенні - продавці, охоронці, завідуючі схо
вищами, інші матеріально-відповідальні особи, які раніше здійснили крадіжку або інший 
вид розкрадання), здійснює злом зсередини. Виявлення ознак такого злому, за винят
ком окремих виключень (коли, наприклад, злочинець сховався всередині приміщення, 
а після скоєння крадіжки здійснив злом перешкоди, щоб втекти), свідчить про те, що 
особа, яка здійснила злом, має на даний об'єкт вільний доступ і скоріше за все вона 
являється матеріально-відповідальною. 

Якщо було інсценовано проникнення на об'єкт злочинця, наприклад, через підвал, 
який знаходився під приміщенням шляхом підкопу, то необхідно в процесі огляду вста
новити, де знаходився грунт із підкопу. Відсутність його з обох боків підкопу не буде 
негативною обставиною, так як цілком можливо, що злочинці здійснювали підкоп дов
гий час, а грунт відносили (відвозили) від місця події. Грунт, виявлений у підвалі, буде 
свідчити про те, що підкоп здійснювався з боку підвалу. Напрямок проникнення злочин
ця на об'єкт шляхом підкопу, можна також визначити за слідами лопати чи іншого 
інструмента, який використовувався для підкопу. Так, наприклад, напівовальна лопата 
залишає на стінках тунелю дугоподібні сліди, своєю випуклою частиною, які вказують 
напрямок підкопу. 

При проникненні через підвал злочинець інсценує злом підлоги, без здійснення чого 
неможна проникнути в приміщення. Злом, наприклад, дерев'яної підлоги здійснюється 
за допомогою якого-небудь важеля або сокири, свердла, пилки. Якщо здійснено інсце
нування злому підлоги за допомогою важеля, то з боку підвалу не можна буде знайти 
слідів цього знаряддя, а якщо й буде виявлено їх, то вони скоріше за все будуть носити 
безладний характер, який буде свідчити про недоцільність їх нанесення. Ймовірніше за 
все сліди злому можна виявити всередині приміщення або їх взагалі не буде. Крім того, 
при старанному огляді кожного цвяха, яким були прибиті дошки підлоги, або на дош
ках (біля шляпок цвяха) можна виявити сліди використання обценьків або іншого інстру
мента, який використовувався для злому підлоги. 

Якщо для злому підлоги використовувалася, наприклад, сокира, то напрямок слідів 
леза сокири, подряпини і неразрублені до кінця дошки покажуть, звідки було здійснено 
злом - із приміщення або із підвалу. 

В окремих випадках особа, яка інсценує проникнення шляхом злому, може з цією 
метою використати свердло, яким свердлить декілька отворів, а перемички між ними 
перепилює пилкою. При цьому волокна деревини на внутрішніх стінках отвору будуть 
направлені в бік входу свердла, а ошурки від свердлення будуть на підлозі підвалу, 
якщо свердлили із підвалу, і на підлозі приміщення, якщо отвори свердлилизсередини 
'lриміщення. 

Інколи здійснюється інсценування злому стелі. Ознаки, які вказують на напрямок 
злому стелі, будуть ті ж самі, що й при зломі підлоги. 

Як злодії, так і особи, які інсценують крадіжку, нерідко здійснюють злом стін при
'ІІІі щення. Звідки, з якого боку стіни було почато здійснення пролому, на це можуть 
зказати форма слідів знаряддя злому, наявність основної частини матеріалу стіни там, 
зв ідки був початий пролом, форма і місце знаходження пролому. Наприклад, форма 
&р'олому стіни із цегли або глини по осі буде уявляти собою зрізаний конус, який буде 
'lочинатися своїм більшим діаметром з боку злому. 

В окремих випадках особи, які здійснюють злом стіни зсередини приміщення, не 
. раховують, що у будівлі високий фундамент. В результаті пролом з зовнішнього боку 
·. оже виявитися розташованим значно вище зросту людини, що поряд з іншими ознака
·и також буде свідчити про інсценування крадіжки. 

Якщо для злому дверей використовуються різні знаряддя у вигляді важеля, сокири, 
~ .тки , свердла та інших знарядь, розташування слідів на поверхні дверей з боку при

·щення і їх форма також будуть вказувати на злом, здійснений зсередини приміщення. 
Особливу увагу при огляді місця події необхідно звертати на стан замикаючих при

:тосувань, так як способи їх злому, розташування пошкоджень можуть вказувати, що 
~-ом здійснювався зсередини приміщення або при відкритих дверях. Так, наприклад, 
-г 'lоверхн і ригеля врізного замка можна виявити сліди віджиму. Вони повинні прохо-
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дити від вільного кінця ригеля в бік лицьової планки замка. Зворотній їх напрямок буде 
свідчити про виявлені особою, що інсценувала злом, незнання механізму утворення 
слідів при справжньому зломі і про те, що, підчас здійснення подібних дій, ригель 
замка віджати неможяиво. Про це саме може св·ідчити і вм'ятина від знаряддя злому на 
поверхні ригеля замка, а не сліди ковзання. 

До другої групи негативних обставин, виявлених при огляді інсценування крадіжок, 
відносяться сліди на різних перепонах. Великі руйнування висячого, врізного або при
різного замка при відсутності слідів злому на зовнішньому боці дверей можуть бути 
обставиною, яка свідчить про те, що замок було зламано при відкритих дверях. 

Інколи при огляді місця події виявляється знаряддя, яким було здійснено злом. Хоча 
це питання остаточно вирішується при проведенні судово-трасологічної експертизи, 
однак слідчий сам повинен провести на місці події попереднє дослідження шляхом 
вимірювань як слідів злому, так і поверхні знаряддя злому з метою їх ідентифікації і 

вирішення питання про те, не виключено, що злом було здійснено за допомогою дано
го знаряддя, і прилученням таким чином його у якості речового доказу. 

До третьої групи негативних обставин, які свідчать про інсценування крадіжки, не
обхідно віднести відсутність слідів там, де вони в процесі справжньої події повинні були 
виникнути. В свою чергу ці негативні обставини можна розділити на дл ві групи : відсутність 
слідів проникнення і слідів злому. 

До першої підгрупи відносяться: відсутність слідів ніг на поверхні підлоги підвалу, 

на запиленій поверхні підлоги приміщення під проломом в стелі, на запиленій поверхні 
підвіконня; непорушена стара павутина в місці пролому; відсутність слідів транспорту 
при розкраданні великої кількості майна; відсутність слідів на рихлому грунті і на снігу 
біля місця злому; відсутність бруду на чистій поверхні підлоги приміщення, якщо по 
вулиці неможна пройти так, щоб не забруднити взуття; непервміщені на поверхні підвікон
ня кімнатні квіти, в той час як проникнути всередину приміщення і не перемістити їх 
неможливо; наявність пилу на тих місцях, як і на всій сусідній поверхні, де ніби-то 
лежали вкрадені предмети. 

До другої підгрупи можна віднести такі негативні обставини, як відсутність метале
вих ошурок на підлозі чи грунті біля дверей, якщо дужка замка розпилена ; відсутність 
слідів злому на дверях і на поверхні накладки при зломі врізного чи прирізного замка; 
відсутність на відповідних поверхнях слідів, які вказують на використання знаряддя 
злому, виявленого на місці події. Крім того, відсутність слідів злому на поверхні пере
пони з зовнішнього боку і наявність їх на поверхні перепони зсередини можуть свідчити 

про створення сприятливих умов для злому, а так як їх може створити тільки та особа , 
яка має безперешкодний доступ у визначене приміщення , - то це також може свідчити 
про можливе інсценування. 

Одним із видів негативних обставин , виявлених при огляді місця події, може бути 
малий розмір отвору, через який ніби-то проник злодій і до того ж виніс предмети через 
цей отвір, які були заявлені потерпілим такими , що мали мінімальні розміри більші ніж 
максимальні розміри отвору. 

На руках, інших частинах тіла і поверхні одягу та взуття особи, яка заявила про 
здійснену ніби-то крадіжку, інколи можуть бути виявлені металеві ошурки від перепи
леної дужки замка .або інші дрібні частки від зруйнованої перепони, що також може 
свідчити про їі причетність до злому. 

При інсценуванні крадіжки негативними обставинами, поряд з зазначеними вище, 
можуть бути: надзвичайний безлад в приміщенні; зайві руйнування; невміле здійснення 
злому; виявлені у великій кількості сірники, у яких обгорілі тільки голівки; швидке 
знаходження "злодієм" коштовностей; створення безладу в документах або їх знищен
ня, в той час як для зломщика вони не уявляють зацікавленості ; пропажа громіздких і 
малоцінних предметів і збереженість компактних і цінних ; виявлення слідів тільки однієї 
особи, тоді як вкрадено було велику кількість майна. В деяких випадках виявлення 
одних слідів повинно було спричинити виявлення інших. Відсутність їх може при визна
чених умовах також перетворитися в негативні обставини. 

Нерідко матеріально-відповідальна особа, з метою забезпечення собі алібі, не сама 
створює інсценування крадіжки, а доручає це зробити кому-небудь іншому. При цьому 
обстановка місця події може більше відповідати за ознаками скоєнню справжньої кра-
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діжки, ніж при інсценуванні, створеному самою матеріально-відповідальною особою. 
Але й у цьому випадку матеріально-відповідальна особа допомагає особі, яка здійснює 
інсценування крадіжки якими-небудь додатковими діями, наприклад, відповідними по
радами або безпосередньою фізичною допомогою, які полегшують останньому здійснити 
проникнення в приміщення. Виявлення при огляді місця події наслідків і ознак цієї допо

моги може бути підставами для формулювання версії про інсценування. 
При оглЯді місця події у справах про розбійні напади і пограбування також можливо 

зустріти негативні обставини, які свідчать про інсценування цих злочинів. Їх інсценуван
ня найчастіше здійснюється з метою привласнення державного, суспільного чи особис
того майна громадян або з метою приховування раніше скоєного розкрадання. 

Як і при будь-якому іншому огляді місця події, у цих випадках необхідно співставля
ти пояснення потерпілих з деталями обстановки місця поді'і. При поясненні того, що 
відбулося, потерпілий нерідко пропонує слідчому підготовлену версію. Однак, якщо 
злочин інсценовано, слідчий повинен виявити обставини, які будуть вступати в протиріч
чя з нею. Ігнорування і недооцінка · негативних обставин, слідчим може спричинити 
затягування розслідування і як результат - не встановлення істини. Це тим більше 
можливо, що при інсценуванні розбійного нападу потерпілі нерідко можуть наносити 
самі собі тілесні ушкодження, що у визначеній мірі діють інколи позитивно на сприйнят
тя слідчого, переконують його таким чином повірити версії "потерпілого". 

Однак, як правило, тілесні ушкодження, які наносять самі собі особи, що здійсню
ють інсценування, відносяться до розряду легких. Але навіть і тяжкі тілесні ушкоджен
ня не завжди можуть свідчити про те, що їх могла нанести інша особа, особливо якщо 
вони знаходяться на таких ділянках тіла людини, де їх можна нанести самому. 

Розбійні напади і пограбування можуть бути інсце.новані як у приміщенні, так і на 
відкритій місцевості. У першому випадку можуть бути виявлені негативні обставини, 
які характерні для інших злочинів, наприклад, відсутність слідів проникнення в при
міщення, де ніби-то було здійснено розбійний напад або пограбування, чи злом здійсне

но зсередини приміщення. Інші негативні ознаки можуть бути характерні тільки для 
даного виду злочину. 

Однією із типових негативних обставин для версії про розбійний напад чи пограбу
вання може бути зв'язування рук і ніг "потерпілого" таким чином, що це можливо було 
зробити і йому самому. 

Іншими ознаками інсценування пограбування чи розбійного нападу можуть бути, 
наприклад, виявлені сліди близького пострілу на тілі і одязі потерпілого, якщо він по

відомляє, що стріляли в нього з відстані декількох метрів; розташування плям і бризок 
крові, які свідчать, що потерпілий персувався, в той час як він стверджує, що лежав без 
свідомості; невідповідність пошкоджень, за своїм місцем розташування і формою на 
одязі, з ушкодженнями на тілі потерпілого тощо. [401, 71-83; 410] 

Негативні обставини при виявленні інсценувань пожежі. Всупереч розповсюдженій 
думці про те, що вогонь все знищує, огляд місця пожежі нерідко дозволяє виявити 
докази, за допомогою яких можливо відновити картину події. Практиці розслідування 
пожеж відомі декілька причин, в результаті яких вони виникають. Однією із найбільше 
розповсюджених являються підпали. Іншою, яка зустрічається також часто - злочинно
необережне поводження з вогнем і порушення правил пожежної безпеки. ~:{рім того, 
гюжежа може виникнути і в результаті впливу стихійних сил природи. 

При перевірці сформульованої тієї чи іншої слідчої версії про причину пожежі, в 
'lроцесі проведення огляду місця події, слідчим можуть бути виявлені обставини, які 
зступають в протиріччя з нею. Продовження дослідження їх, слідчий може прийти до 
зисновку про інсценування події. При цьому найчастіше пожежа може бути тільки засо
бом приховування іншого злочину. Так, наприклад, на думку злочинця, якщо вбивство 
::упроваджувати підпалом будинку, створює ознаки настання смерті особи від пожежі, 
=ка виникла в результаті необережного поводження з вогнем. 

Інсценування підпалу скоєного ніби-то іншими особами, злочинець переслідує неодна
· ову мету. В одних випадках ця мета може полягати в бажанні отримати страхову 
з нагороду, в інших- притягнути до кримінальної відповідальності особу, яка ніби-то 
- оїла підпал і з якою особа, що інсценує, знаходиться у ворожих стосунках. Інколи ця 
•ета полягає в бажанні відвести від себе підозру в скоєнні іншого злочину. 
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При інсценуванні підпалу пожежі, як правило, не дають можливості розповсюдити
ся і ліквідують ·,'і з самого початку, хоча не виключено можливості і знищення цілком 
підпаленого об'єкта. Це може бути у випадках, якщо особа, яка інсценувала підпал, не 
змогла впоратися з полум'ям на початковому етапі горіння або якщо вона вирішила, 
що досягне своєї мети навіть у випадку повного знищення об'єкта. 

При інсценуванні підпалу іншими особами н~гативними обставинами для підтвер
дження цієї версії можуть бути: відносно беЗпечне місцезнаходження осередку вогни
ща; за відомо непридатний спосіб підпалу; вибір часу підпалу з таким розрахунком, 
щоб сторонні особи могли швИдко Помітити вогонь і підняти тривогу, наявність присто
сувань підпалу в таких місцях, де сторонні особи не могли їх залишити. 

Негативні обставини при Інсценуванні інших подій, пов'язаних з пожежами, важко 
перелічити навіть приблизно, так як в кожному конкретному випадку вони можуть бути 
індивідуальні і притаманні тільки даній події. [401, 83-85] 

НеГативні обставини з окремих деталей подіі злочину. У тих випадках, коли прихо
вати, наnриклад, скоєне вбивство або інсценувати його під самогубство чи нещасний 
вип·адок злочинцю не вдається, з метою уникнення від кримінальної відповідальності 

злочинці можуть інсценувати окремі деталі події. Мета даного інсценування - показСІ
ти, що мотйв скоєння злочину не той, який був насправді, Н!=Іправити пошуки злочинця 
на неправильний шлях. · 

Злочинець, який інсценує обставини вбивства інШими особами, може, по-перше, за
лишити труп на місці досягненнЯ Злочинного результату- вбивства, а · потім висту(lити у 
ролі несправжнього свідка (або доказати своє алібі), і, по-друге, вивезти або винести 
трупа з місця досягнення злочинного результату - вбивства і створитИ інсценування його 
вбивства за іншими мотивами. Інколи, піс.ля досягнення злочинного результату- скоєн
ня вбивства в одному місці, злочинець переносить трупа в інше, не здійснюючи ніяких 
інших дій, які інсценують подію, а тільки приймає заходи до приховування трупа. 

Якщо всі ознаки події, що відбулася будуть свідчити про вбивство , то особи, які 
мають відношення до нього, повинні пояснити, що сталося. При цьому вони можуть 
здійснювати дії, спрямовані на ствердження своїх пояснень. Коли вони виступають у 
ролі несправжній свідків, вони можуть надавати пояснення про вбивство скоєне сто
ронньою особою у відповідності до створеного ними інсценуванням. 

в процесі проведення огляДу місця події з урахуванням свідчень таких осіб, особливо 
при деталізації цих свідчень, можна помітити невідповідність останніх обстановці місця 
події. Так, наприклад, при скоєнні вбив·ства чоловіком, який працював директором одно

го із сільськогосподарських підприємств, своєї дружини у власному будинку з викорис
танням короткостволої вогнепальної зброї типу пістолет, злочинець зробив один постріл 
у вікно, в результаті - якого утворивсЯ отвір у склі. Після заявлення в правоохоронні 
органи про дану подію, злочинець пояснив, що постріл було зроблено з вулиці і напевно 
це його вороги зробили замах на нього але так сталося, що в цей час його дружина 
знаходилася біля вікна і таким чином куля влучила в неї. В процесі проведення огляду 
місця події слідчим було встановлено негативну обставину - при вивченні слідів пострілу 
у скпі, які свідчили, що постріл було зроблено зсередини приміщення . 

В результаті дій осіб на місці події створюються негативні обставини , які дозволя
ють сформулювати правильну версію, ·крім того, також можуть бути протиріЧчя і в їх 
поясненнях : 

В окремих випадках після скоєння вбивства злочинець вивозить труп нерідко на знач

ну відстань і приховує його або створює інсценування вбивств·а за іншими мотивами. 
Тому в кожному випадку виявлення трупа необхідно при огляді місця події вирішити 
питання, чи є місце виявлення трупа місцем скоєн:ня злочину. Нерідко вже після огляду 
місця скоєння вбивства і трупа можна отримати відомості не тільки про потерпілого, але 
й про злочинця. Це добре розуміють злочинці і тому прагнуть вивезти або винести труп 
з місця досягнення злочинного результату - місця вбивства, таким чином, віддаляючи 
час, який пройшов з моменту вбивства , вони прагнуть приховати сліди злочину. 

Якщо місце виявлення трупа не є місцем споєння злочину, то всі докази можна 
розподілити на дв і частини. Одна частина залишається на місці споєння вбивства, і до 
його встановлення і огляду слідчий не має можливості їх виявити, а інша - на місці 
виявлення трупа. Тому для успішного розслідування і розкриття скоєного злочину дуже 
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важливо виявити і провести огляд місця скоєння вбивства, які б спроби не здійснював 
злочинець з метою приховування і знищення слідів. 

Для встановлення того, що труп виявлено не на місці досягнення злочинного ре
зультату- місці вбивства, використовуються відповідні негативні обставини: відсутність 
крові на місці виявлення трупа (в ложі трупа), якщо наявна велика кількість тілесних 
ушкоджень; наявність слідів крові і слідів волочіння трупа, які вказують на те, що було 
здійснено переміщення трупа з іншого місця; наявність на поверхні одягу чи тіла трупа 
слідів боротьби в той час як на місці події сліди, які свідчать про боротьбу в даному 
місці, відсутні; невідповідність пози трупа, ушкоджень тіла і пошкоджень одягу на ньо
му, а також стан ушкоджень і пошкоджень інЦJим суттєвим явищам, які знаходяться на 
місці події; відсутність забруднень на тілі трупа, поверхні його одягу і взуття, характер
них для місця події; невідповідний порядок .розташування одягу, в якому був одягнений 
труп; невідповідність одягу трупа стану погодних умов або відповідної пори року. 

Перелічені негативні обставини найчастіше зустрічаються на місці виявлення трупа. 
Разом з тим, практично неможливо надати вичерпний перелік всіх негативних обставин, 
які дозволяють встановити, що місце події не може бути визнанр місцем скоєння злочи
ну. Однак, при обмеженні встановлення даного факту, ще не можна здобути докази для 
успішного розкриття скоєного ~~nочину . Для цього необхідно виявити і оглянути безпосе
реднє місце скоєння злочину, на яке можуть вказувати самі негативні обставини. 

Так, наприклад, у випадку виявлення трупа з відкритими пораненнями на тілі, а також 
голови і якщо крові під трупом не буде виявлено - це вже буде однією із негативних 
обставин, яка може свідчити про те, що скоєння вбивства могло бути саме в місці вияв
лення трупа. До того ж, якщо на трупі буде одяг, який не відповідає погодним умовам, 
наприклад, відсутність теплого одягу і відповідного взуття у зимовий період, коли труп 
виявляється на відкритій місцевості і він буде одягнений в легкий халат, а на ногах будуть 
кімнатні тапки без носків, то це також можна визнати негативною обставиною. Хоча 
відсутність теплого одягу на трупі могло свідчити про скоєне пограбування потерпілого, 
але відсутність носків на ногах і наявність на них кімнатних тапок може бути негативною 
обставиною для окремої версії про скоєне вбивство на місці виявлення трупа. 

На місце, де було скоєно вбивство, можуть вказувати і деякі забруднення на по
верхні одягу і тіла трупа, різні предмети, які знаходяться на трупі, його поза та інші 
ознаки. Наприклад, злочинець, волочив потерпілого з місця скоєння вбивства за ноги, 
залишає його, без перевертання тіла чи зміни його пози. Своїми витягнутими руками 
труп буде вказувати напрямок, звідки він був переміщений. Хоча ці ознаки не можуть 
бути визнані негативними обставинами але вони можуть допомогти слідчому інколи 
встановити напрямок, в якому необхідно проводити пошук місця скоєння злочину . 

Труп, переміщений в інше місце, може бути прикритий різними матеріалами, які 
можуть бути в місці приховування або залишається без прикриття. Інколи в обстановці, 
яка оточує труп, і на самому трупі проводиться інсценування мотиву вбивства, який 
являється полярним, протилежним справжньому або в крайньому разі таким, який не 
111ає зі справжнім мотивом нічого спільного. Так, наприклад, вбивство скоєне підчас 
кримінального аборту або з метою позбавитися від дружини чи коханки інсценується 
як вбивство після згвалтування; вбивство із помсти або по необережності може інсце
чуватися як вбивство при розбійному нападі тощо. 

При цьому може бути, що злочинець, який скоїв вбивство і здійснив переміщення 
трупа на інше місце, не мав яких-небудь постійних відношень з потерпілим. Тому ос
·ювним його завданням є приховування трупа, щоб він якомога більше часу не був 
зиявлений і щоб таким чином йому (злочинцю) можна було мати можливість непомітно 
зникнути з місця події і знищити сліди. В цьому випадку, якщо і здійснюється яке
..,ебудь інсценування, то тільки з метою страхування або отримання можливості потім 
.::оказати своє алібі . 

Якщо ж вбивця мав постійні відношення з потерпілим, то у зв'язку з цим у нього 
з~tникає необхідність в інсценування не тільки місця, але й мотиву, часу та інших окре-
их обставин події. З місця скоєння вбивства він здійснює переміщення трупа тому, 

_о в деяких випадках пояснити факт настання смерті якими-небудь іншими причинами 
-еможливо. Так, наприклад, при скоєнні вбивства в кімнаті приватного будинку, де 
::-<аходилися тільки потерпілий і злочинець, не завжди можна заявити, що вбивство 
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було скоєно якою-небудь третьою особою. Якщо подібні спроби інколи і робляться, то 
це приводить до появлення негативних обставин і викриття злочинця. Деякі із злочинців 
думають, що краще і безпечніше 'здійснити переміщення трупа в інше місце і заявити, 
що до даного вбивства вони не маЮть ніякого відношення. Після переміщення трупа з 
місця скоєння вбивства злочинещ. знищує сліди злочину. Однак своїми діями, направ
леними на знищення слідів злочину, злочинець створює негативні обставини, за допо
могою яких він легко викривається. Огляд встановленого місця скоєння вбивства, а 
при необхідності і обшук можуть проводитися за загальними кримінально-процесуаль
ними правилами. 

В практиці розслідування вбивств має важливе значення ще один із видів скоєння 
цього тяжкого злочину, порушення кримінальної справи і розслідування якого розпочи
нається нерідко із заяви про зникнення особи. Як правило, про зникнення людини заяв
ляють особи, які скоїли вбивство і знаходилися з потерпілим в родинних, службових та 
інших близьких відношеннях. Не завжди, звичайно, таким заявам може передувати 
вбивство. Нерідко після заяви особа, яка зникла повертається, їі знаходіть у родичів 
або у лікарні, куди вона могла попасти внаслідок нещасного випадку тощо. Інколи з 
тих чи інших причин особа, яка зникла не бажає, щоб про їі місцезнаходження знали 
родичі або знайомі, і таємно переїжджає в іншу місцевість. 

Разом зтим, при наявності даних, які свідчать про вбивство особи, яка зникла, в 
обов'язковому порядку повинно бути порушено кримінальну справу і проведено розсліду
вання. При цьому також обов'язково проводиться огляд місця події, де передбачаєть
ся, що могло бути скоєно вбивство. 

Вчені-криміналісти, які займалися дослідженнями кримінальних справ, пов'язаних 
зі вбивствами, зазначають, що приблизно в 50% всіх випадків "місцем вбивства було 
приміщення, в якому мешкав злочинець і в якому він мешкав інколи разом з потерпі

лим" [415, 44]. При цьому замість огляду місця подїі інколи доцільніше проводити 
обшук, який дозволяє значно глибше і детальніше вивчити обстановку на місці, де 
передбачається, що було скоєно вбивство, значно ефективніше виявити докази, в тому 
числі і негативні обставини.[401, 85-90; 426, 97-98] 

Таким чином, виявлення в процесі проведення огляду місця події і використання 
негативних обставин в розслідуванні злочинів має важливе значення для їх успішного 
розслідування і розкриття кримінальних справ, в окремих випадках негативні обстави
ни, своєчасно виявлені слідчим допомагають йому проводити розслідування значно 
оперативніше і ефективніше, що в результаті надає можливість отримання достовірних 

доказів в справі, що розслідується. 

2. 7. Основні положення тактики огляду місця подіі 
в окремих слідчих ситуаціях 

2. 7. 1 . Такти ка огляду трупа людини на місці його виявлення 

Якщо зробити ретроспективн1;1й погляд в минуле і ознайомитися з тими питаннями, 
які відносяться до тактики огляду трупа на місці його виявлення, то матеріали наявних 
досліджень [725] свідчать, що до 1785 р. лікарі до огляду трупів не залучалися . Огляди 
трупів здійснювалися за участю соцького, виборного, отамана, інколи священника. 

З кінця 80-х рр. XVIII ст. до проведення огляду трупа на місці його виявлення 
почали залучатися лікарі. Правда, в цей період і до 1800 р. взагалі перестали проводи
ти огляд трупів при очевидних вбивствах. Для проведення успішного розслідування і 
розкриття вбивств в подібних випадках визнавали достатніми дані , які були отримані в 
результаті проведення допитів рбвинувачених і свідків. 

Огляд трупа на місці його виявлення проводився в зазначений період тільки в тих 
випадках, коли обставини справv.~ були неясними, коли наявність насильства і його вид 
не можна було встановИти іНЩ.\1М шляхом. В таких випадках зовнішній огляд трупа на 
Місці його виявлення проводив нижній земський суд за участю лікаря і про його резуль
тати складався рапорт. 

В кінці 1799 р. в кримінальних справах появляється новий документ- свідоцтво, в 
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якому викладаються коротко результати проведеного зовнішнього огляду трупа, при
чому з цього часу проводяться вже огляди всіх виявлених на місці події трупів. 

Так, наприклад, перше свідоцтво на Харківщині було складено в 1799 р. nри розсліду
ванні справи про обвинувачення поміщика поручика Карпова у вбивстві його кріпачки 
Скляренко. 

Приблизно з 1800 р. починають інколи, поряд з проведенням зовнішнього огляду 
трупа на місці його виявлення, проводити і розтини трупів, про що в кримінальних спра
вах свідчити наявні два документа: повідомлення, яке містило дані про ушкодження, які 
були встановлені при проведенні зовнішнього огляду трупа на місці йогог виявлення, 
складені від імені засідателя нижнього земського суду (за участю лікаря), і свідоцтво, яке 
містило уже дані, отримані не тільки в результаті зовнішнього огляду трупа, але й при 
розтині трупа, складене лікарем (в nрисутності того самого засідателя). 

В зазначений період вперше зустрічається вказівка на nроведення розтину синяка. 
Так, наприклад, в одному із "Повідомлень", яке було у справі про вбивство СеменомП. 
своєї дружини, записано: " ... на лівій щоці нижче ока великих розмірів синьо багряний 
знак, в якому при розтині шкіри знайдено згусток кусками чорної крові, без nролому 
кістки". 

Важко сказати, з якою метою це робилося, однак напевно, не для диференціації 
зазначеної плями від трупних плям, так як про останні перші спогади з'являться тільки 
черех декілька десятків років; мало ймовірно також, щоб подібне дослідження прово
дилося з метою вирішення питання про прижиттєвий характер синяка. Можливо, лікар 
просто вирішив перевірити чи немає в даному місці ушкодження кісток. 

З 1825-18ЗО рр. в "Свідоцтвах" з'являється уже опис одягу і загальні дані про 
трупа (крім с відомостей про ушкодження), а з 1840 р. - і власне про саме місце 
виявлення трупа, про сліди ніг, а також про місце розташування, позу тіла труnа. 

З 1 850-1 851 рр. в справах з' являється новий документ (без назви), який містив 
офіційну частину (коли, хто і що оглядав), потім розділ "Попередні відомості" (доклад

ний виклад обставин випадку), далі "Зовнішній огляд", в якому вперше містяться дані 
про час огляду, про погоду, про розташування і позу трупа, про сліди крові на поверхні 
одягу, про пошкодження одягу і дані розтину. Висновку в цьому документі не було. 

Необхідно відзначити, що в зазначений термін часу розтини трупів, мабуть, із-за 
відсутності належних приміщень проводились, як правило, на місці події, причому внас
лідок цього зовнішній огляд трупа на місці його виявлення і огляд самого місця, а 
також розтин трупа уявляли собою як би єдиний процес і відображались в одному 
документі. 

З 1860 р. дані, отримані при огляді місця події і трупа, викладаються, як nравило, 
в трьох документах: у вигляді "Рапорта" (або акта) становго пристава, який звичайно 
'lерший проводив огляд трупа (за участю понятих), у вигляді "Свідоцтва" і в новому 
документі, який мав назву "Судово-лікарський огляд". 

В останньому документі зовнішній огляд трупа на місці його виявлення вже прово
диться за докладно розробленою схемою, яка за змістом була близькою до сучасної. 

З 1 864 по 1880 рр. зазначені вище три документи зустрічаються у всіх кримінальних 
справах, пов'язаних зі смертельними наслідками, за виключенням випадків, коли вияв
пявся утоплений і в зв'язку з раптовістю смерті, коли порядок огляду і всі заходи щодо 

рупа змінювалися. У цих випадках первинний огляд труnа і місця його виявлення здійсню
валися вільновідпущеними і депутатами державного скарбу, які складали досить доклад-

1'\Й і зрозумілий документ - "Огляд"; після цього становий з понятими проводив тільки 
rляд трупа і, після складання акта, дозволяв хоронити. Таким чином, у випадках 

~одібного роду огляд трупа на місці його виявлення проводився без участі лікаря. 
1880 р. необхідно визнати роком, коли у південних губерніях Укра'іни почав розви

аатися зв'язок між зовнішнім оглядом трупа на місці його виявлення, коли в ньому 

~оиймає участь лікар, і розтином трупа, який звичайно проводився тут само на місці 
одії, безпосередньо після закінчення огляду. 
Дані огляду місця події і трупа на місці його виявлення як і раніше записувалися в 

_о ументі під назвою "Судово-лікарський огляд", але, крім нього, в справах, замість 
•свідоцтва", з'являється новий документ, який складався по суті з тих самих частин, 
_а й сучасний акт судово-медичної експертизи трупа. 
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З 1900 по 1907 рр. уже по суті зд1иснилося повне розмежування між оглядом 
трупа на місці його виявлення і судово-медичним дослідженням трупа, де б воно не 
проводилося. 

З 1907 по 1 91 7 рр. протокол огляду місця події за своїм змістом був приблизно 
таким самим, як і сучасний. 

Цікаво, що і в зазначений термін часу при відсутності трупа на місці події лікар для 

участі в огляді ніколи не запрошувався, навіть якщо на місці події мали місце сліди 
крові. Огляд і опис цих слідів проводив судовий слідчий. 

В 1918-192З рр. огляд трупа на місці його виявлення, навіть при вбивствах, прово
дився приблизно у половині випадків і якість його проведення залишала бажати кращого. 

В кримінальних слравах 1924-1929 рр. заслуговують уваги дві особливості огля
ду трупа на місці його виявлення, характерні для цього терміну часу: або 1) первинний 
огляд місця події проводився слідчим і лікарем (через лікаря) і при цьому складався 
протокол, в якому здійснювався дуже поверховий виклад як самої місцевості, місце
знаходження трупа, його поза, часто взагалі не описувався одяг і більше чи менше 
повно описувались трупні явища і ушкодження. Потім труп вилучали з місця його вияв
лення і, вже без лікаря, сам слідчий з понятими продовжував огляд місця події і складав 
про це окремий протокол огляду місця події або 2) первинний огляд трупа на місці його 
виявлення проводився працівниками міліції без лікаря і при цьому проводився огляд і в 
протоколі фіксувалась тільки повністю обстановка місця події, за виключенням трупа, 
який, відповідно до запису в протоколі, "залишався на місці до проведення огляду 
лікарем"; лікар, який виїжджав на місце виявлення трупа пізніше, сам описував трупа, 

складав при цьому протокол медичного огляду трупа. 

З ЗО-х рр. ХХ ст .. огляд трупа на місці його виявлення в загальних рисах проводив
ся, як правило, так само, як і сьогодні. Велику роль в цьому відіграв відомий україн
ський судовий медик і криміналіст професор М. С. Бокаріус, завдяки якому вперше у 
1925 р., а потім у 1929 р. вийшла у світ його монографія, яка була присвячена питан
ням проведення первинного зовнішнього огляду трупа на місці його виявлення [55; 
56]. В цих працях вперше у вітчизняній судово-медичній і криміналістичній літературі 
було приділено велику увагу загальним питанням тактики проведення первинного ог
ляду трупа на місці його виявлення, вперше були доволі докладно висвітлені особли
вості огляду трупа на місці його виявлення при різних видах насильницької смерті, 
вперше було зазначено на надзвичайну важливість старанного пошарового вивчення 
одягу на тілі трупа, червоною ниткою пронизує надзвичайно важлива думка про не

обхідність в проведенні огляду трупа на місці його виявлення безперервно пов'язувати 
(порівнювати) судово-медичні дані, отримані в процесі проведення огляду трупа на 
місці його виявлення, з рештою відомостей, здобутих при проведенні огляду навколиш
ньої обстановки місця події. Наступним кроком, направленим на покращення якості 
проведення огляду трупа на місці його виявлення, велике значення мала монографія 
українського судового медика Ю. С. Сапожникова, яка була написана на великому 
особистому досвіді автора і вийшла у світ в 1940 р. [567] та праці інших судових 
медиків і криміналістів, які були опубліковані в наступні роки. [ 459; 517; 689] 

Такі основні положення коротенького нарису щодо питань, які висвітлюють станов
лення і розвиток тактики огляду трупа на місці його виявлення в різні терміни часу 
минулого в Україні. 

На сучасному етапі огляд трупа на місці його виявлення - це слідча дія, яка прово
диться слідчим чи іншою особою, що проводить розслідування, і обов'язково за участю 
спеціаліста в галузі судової медицини з метою попереднього зовнішнього дослідження 
трупа і виявлення ознак і їх фіксації в протоколі огляду місця події, які в майбутньому 
будуть сприяти встановленню особостисті потерпілого, місця, терміна часу, обставин 
та причин настання смерті, а також для виявлення ознак, що можуть вказувати на 

можливого злочинця. 

Своєчасне і якісне проведення огляду трупа на місці його виявлення може надати 
органам досудового слідства можливість вияснити сутність події, що відбулася, а у 
багатьох випадках отримати відомості про особистість потерпілого і злочинця, про 
мотиви скоєння злочину та інші фактичні дані. Результати цього виду слідчого огляду 
дозволяють слідчому оперативно сформулювати слідчі версії щодо події, яка відбулася 
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і з метою наступного планування розслідування . У зв 'язку з тим, що при пр_оведенні 
огляду трупа на місці його виявлення - сам труп пюдини виступає специфічним і склад
ним об' є ктом попереднього дослідження, законодавець передбачив, що даний вид слідчо
го огляду в порядку ст. 192 КПК України повинен обов'язково проводитися за участю 
спеuіаліста в галузі судової медицини . Тому участь спеціаліста в галузі судової меди
цини при проведенні зовнішнього огляду трупа людини на місці його виявлення не 
повинна бути самоціллю, а являтися дією, направленою на вирішення визначених пи
тань загального судово-медичного характеру. 

Взаємовідносини між слідчим і спеціалістом в галузі судової медицини в процесі 
проведення огляду трупа на місці його виявлення визначаються ст.ст . 1281

, 192 КПК 
України та "Правилами роботи спеціаліста в галузі судової медицини при зовнішньому 
огляді трупа на місці його виявлення (події)" [498], які бупи прийняті ще за часів бувшо
го Радянського Союзу і діють в Україні до сьогоднішнього часу . Відповідно до зазначе
них Правил, прибуття спеціаліста в галузі судової медицини на місце виявлення трупа 
і його повернення на місце своєї роботи - в бюро судово-медичної експертизи, а також 
створення необхідних умов для роботи (освітлення, охорона порядку, технічна доnо
мога при огляді трупа тощо) здійснюється органами досудового слідства, які прово
дять огляд місця події; на них також покладається обов'язок транспортування трупа в 
бюро судово-медичної експертизи. 

При проведенні огляду трупа на місці його виявлення спеціаліст в галузі судової 
медицини використовує свої спеціальні знання, необхідне спорядження засобів судово
медичного характеру і проводить попереднє дослідження трупа, хід і результати якого 
слідчим фіксуються в протоколі огляду місця події. 

Спорядження спеціаліста в галузі судової медицини для огляду трупа. 
На місце події спеціаліст в галузі судової медицини повинен прибути спорядженим 

необхідними засобами для успішного проведення огляду трупа. У нього повинні бути 
необхідні різноманітні засоби, прилади для попереднього дослідження трупних змін та 
суправітальних реакцій, інші необхідні засоби. 

Для надання медичної допомоги необхідно мати 1 О% водяний розчин аміаку, 5% 
спиртовий розчин йоду, настійка валеріани, корвалол, шприци голки для ін'єкцій, фо
нендоскоп, бинти, вату. 

Для попереднього дослідження трупних змін і суправітальних реакцій необхідно мати 
ртутні термометри (для вимірювання температури повітря, води, трупа) , електротермо
метр (для вимірювання температури трупа), динамометр для попереднього дослідження 
трупних плям, металевий стержень чи лінійка для викликання ідіом 'язової пухлини, 
неврологічний молоток, прилад для електроподразнення скелетних м 'язів, 1% розчин 
пілокаопину і атропіну, шприц туберкуліновий, голки для ін 'єкцій, хронометр, дагностичні 
таблиці, номограми. 

Для вилучення слідів крові, волосся та інших речових доказів необхідні паперові і цело
фанові пакети, скляні флакони місткістю 1 0- 20 мл, пробірки, стекла предметні, марля, 
липка стрічка, ножниці, пінцет, скальпель, папір для упаковки речових доказів, шпагат. 

Крім того, в комплекті спеціаліста в галузі судової медицини повинні бути: халат, 
ковпак, рушник, мило, спирт, тальк, гумові рукавички, лінійка, рулетка, лупа , електро

фонар, олівець для письма на склі та інші письмові прилади, 3% розчин перекису 
водню, реактив Воскобойникова, ємність для води. [459, 17-18] 

В Україні сьогодні випускаються спеціальні набори для спеціаліста в галузі судової 
едицини, зокрема, фірмою "ІНЖЕН", яка дислокується в м. Ніжин Чернігівської об

ласті комплектується так звана "Валіза для розслідування причин смерті ВРПС-1 ", а 
Чауково-дослідним інститутом спецтехніки МВС України, який дислокується в Києві 
омплектується "Валіза спеціаліста в галузі му дової медицини "НСМ Е-1 " . 

Ці набори призначені для технічного забезпечення робіт спеціаліста в галузі судової 
'.Аедицини необхідними приладами, інструментами, матеріалами під час огляду трупа 
.-іа місці його виявлення, попереднього його дослідження з метою встановлення дав
ості настання смерті та інших ознак. 

Набори виконані на базі валізи-кейса з елементами кріплення, укладки на верхній 
-ришці і ложементом у нижній частині валізи, який зберігає комплектуючі вироби 
-'lеціальні технічні засоби від механічних пошкоджень. В комплекти входять: 
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- засоби для огляду трупа на місці його виявлення; 
- засоби для встановлення давності настання смерті; 
- засоби для фіксації і вилучення речових доказів біологічного характеру, що ма-

ють відношення до організму людини; 
- засоби для документування результатів огляду трупа на місці його виявлення; 
- допоміжні матеріали. 
Основні габаритні розміри валізи 430х3 18х60 мм, вага комплекту - не більше 8 кг. 
На місці виявлення трупа спеціаліст в галузі судової медицини вирішує слідуючі 

завдання: 

- константує смерть і виявляє ознаки, які дозволяють робити припущення щодо 
часу настання смерті; 

- встановлює наявність тілесних ушкоджень, їх характер і механізм утворення; 
- допомагає слідчому провести правильний і послідовний огляд трупа; 
- надає допомогу слідчому у виявленні і вилученні слідів, схожих на кров, сперму 

та інші виділення організму людини , волосся, а також різних речовин, предметів, зна
рядь злочину та інших об'єктів; 

- допомагає в проведенні правильно фіксації як загального стану трупа (його пази, 
наявності слідів трупного одубіння тощо), так і його окремих частин (слідів тілесних 
ушкоджень тощо), які мають важливе значення для події, що розслідується, в протоколі 
огляду місця події, який складається слідчим; 

- висловлює попередню думку (в усній формі) про характер, механізм і давність 
утворення виявлених ушкоджень, про знаряддя, якими було заподіяно тілесні ушко
дження, а також про інші питання медичного характеру, які виникають у слідчого в 
процесі огляду трупа на місці його виявлення; 

- у випадку необхідності надає консультацію слідчому при підготовці матеріалів і 
складанні останнім постанови про призначення судово-медичної експертизи трупа і 
судово-медичної експертизи вилучених речових доказів, зокрема надає допомогу у 
формулюванні слідчим питань, які підлягають вирішенню судово-медичним експер
том. 

В процесі проведення огляду трупа спеціаліст в галузі судової медицини звертає 

увагу слідчого на всі особливості, які можуть мати значення для даного випадку, кон
сультує слідчого з питань, які пов'язані з зовнішнім оглядом трупа на місці його вияв
лення і наступним проведенням судово-медично·і експертизи і надає слідчому пояснен
ня з приводу дій, які він виконує. 

Зразу ж після прибуття на місце події спеціаліст в галузі судової медицини, перед 
усім, повинен впевнитися в смерті потерпілого. В тих випадках, коли у потерпілого 
будуть наявні ознаки життя, спеціаліст в галузі судової медицини через слідчого зобов'я
заний викликати швидку медичну допомогу, а до їі прибуття особисто прийняти всі 
заходи, направлені на відновлення .основ.них Життєвих функцій організму (штучне ди
хання, закритий масаж серця, зуnинІіJМНЯ кровотечі шляхом накладання джгута або 
пальцевим натисканням тощо). -і' 

Для констатації смерті користуються орієнтуючими і достовірними, або абсолют
ними, ознаками смерті. До орієнтуючих ознак смерті відносять: пасивне нерухоме 
положення тіла, блідність покривів шкіри, відсутність свідомості, дихання, пульсу і 
серцебиття, відсуІність чутливості на больові (укол , опік полум'ям сірника, який го
рить) і нюхові (прикладання до носу ваі-и з нашатирнИм сnиртом) подразнення, відсутність 
реакції зіниць на світло ' і рефлексу рогівки ока. , -: . · 

Як правило, на · місці, виRвлення трупа спеціаліст в галуЗі судової медицини не знає, 
скіль'ки часу пройшло з моменту зупинки серцебиття і дихання. Тому при наявності 
тільки зазначених вище орієнтуючих ознак і відсутності очевидних несумісних з життям 
ушкоджень, він повинен надати реанімаційну ,допомогу потерпілому . Тільки після появ
лення трупних плям спроби оживлення повинні бути припинені і констатована смерть і 
спеціаліст в галузі судової медицини доводить до відома слідчого, який в протоколі 
огляду місця події зазначає, які саме заходи були вжиті спеціалістом в галузі судової 
медицини для оживлення або урятування людини, термін часу їх початку і закінчення. 

Однак в абсолютній більшості випадків у спеціаліста в галузі судової медицини при 
огляді трупа на місці події не виникає сумнівів щодо факту смерті, так як до моменту 
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прибуття слідчої групи на місце події на трупі уже набувають доброго вираження дос
товірні ознаки смерті: трупні плями і трупне одубіння, ознака Білоглазова (зміна фор
ми зіниці при натисканні на яблуко ока- феномен "зіниці кішки"), висихання рогівки і 
склери, пониження температури тіла нижче + 20°С, а нерідко і наявність майбутніх 
трупн111х змін, в першу чергу- гниття. На факт смерті вказують також несумісні з життям 
ушкодження тіла, видимі при зовнішньому огляді трупа. 

При проведенні огляду трупа на місці його виявлення необхідно дотримуватися 
визначеної послідовності. Для того, щоб нічого не пропустити і виявити максимально 
можливу кількість даних, рекомендується проводити огляд трупа на місці його вияв

лення в такій послідовності: 1) місцеположення і поза трупа; 2) предмети на трупі і в 
безпосередній близькості від нього; 3) одяг і взуття трупа; 4) загальні відомості про 
трупа; 5) - наявність і вираження трупних змін; 6) ознаки переживання тканин; 7) особ
ливості ·окремих- частин тіла трупа і їх уш1<одження; 8) ложе трупа. 

Огляд і опис місцеположення і пази трупа, предметів на трупі і його- верхнього одягу 
складають зміст статичної стадtТ огляду трупа на місці йоГо виявлення. Ця стадія огляду 
закінчується складанням схеми місцеположення, пози трупа і фотозйомкою (орієнтую
чаю, оглядовою, а інколи вузлавою і детальною. Вузлова і детальна фотозйомка вико
нується при наявності на трупі .визначених ознак, які можуть мати значення для розслі

дуємої справи, наприклад, порізів одягу чи слідів вогнепального пошкодження одягу або 
ушкоджень на видимих частинах тіла, зокрема, на тій частині голови, яка візуально сприй

мається на момент статичної стадії огляду трупа тощо). Фотозйомку може проводити ЯКІ 
сам. слідчий, так і запрошений до участі в огляді спеціаліст-криміналіст. 

Описувати і фотографувати труп на місці його виявлення (так само, як і обстанов
ку місця події взагал і ) необхідно в тому положенні, в якому виявлені обставини спосте
рігалися в момент огляду. Діяти таким чином необхідно навіть в тому випадку, якщо 
буде встановлено, що обстановка місця події і положення трупа були змінені до приїзду 
слідчого і спеціаліста в галузі судової медицини . 

Відновлювати за свідченнями очевидців обстановку місця події і, зокрема, місцепо
ложення і позу трупа, стан його одягу при початковому огляді місця події неможна . 

Для огляду вмісту кишень, нижнього одягу приходиться змінювати початкове поло

ження трупа і його одягу- отже, з цього моменту статична стадія огляду трупа на місці 
його виявлення переходить в динамічну. Динамічна стадія закінчується вузлавою і де
тальною фотозйомкою ушкоджень а інколи і окремих особливостей (татуювань, рубців 
тощо), виявлених на тілі трупа. Якщо з яких-небудь причин фотозйомка не використо
вувалася, то необхідно скласти схему розташування ушкоджень на тілі потерпілого 
або його частинах . Складання подібних схем входить в обов'язки спеціаліста в галузі 
судової медицини . [459, 20] 

Ступінь докладності огляду трупа на місці його виявлення (як і всього місця подїі 
взагалі) залежить від багатьох обставин: місця виявлення трупа, пори року -і доби , 
стану погоди тощо. Однак у всіх випадках вимагають старанної докладної фіксації і 
щоб не було внесено в стан його одягу і тіло різних забруднень підчас транспортуван
ня , труп необхідно після огляду належним чином упакувати в спеціальну упаковку а 
при їі відсутності можна упакувати , наприклад, в плівкавий синтетичний матеріал, який 
має форму рукава і який сьогодні можна придбати без проблем. Якщо необхідно вста
новитИ давність настання смерті, то при всіх обставинах на місці виявлення труnа 
необхідно докладно описати трупні зміни і виявлені ознаки переживання тканин. 

Огляд місцеположення і пази трупа. Труп може бути виявлено на відкритій місце
вості (в лісі, в полі , на березі річки чи водоймища тощо), на вулиці населеного пункту, 
в приміщенні (в помешканні, на горищі, в приміщенні сараю тощо). Спочатку здійснюєть
ся фотозйомка трупа, якщо він виявлений на відкритій місцевості, орієнтуючим і огля
довим способами. При описі місця виявлення трупа зазначається точна назва цього 
• ісця і тієї його частини, в якій знаходиться труп. 

Наприклад, при виявленні трупа на березі річки зазначається "іі назва , найменування 
берега (правий, лівий); якщо труп виявлено на вулиці населеного пункту, в протоколі 
:піксується назва цього населеного пункту, вулиці і зазначається номер найближчого 
удинку, а також проводяться вимірювання від визначених частин тіла трупа до най

бгижчих фундаментальних орієнтирів (не менше трьох), якими можуть бути стовби з 
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відповідним номером, визначені вугли будинку; дерва тощо. При фіксації положення 
трупа обов'язково проводять вимірювання відстаней від частин його тіла (звичайно від . 
голови і кінцівок ніг) до обраних нерухомих орієнтирів. 

Якщо труп виявлено на відкритій місцевості, де немає поряд визначених орієнтирів, 
то фіксація трупа здійснюється за сторонами світу, використовуючи при цьому ком
пас, який є в комплекті техніко-криміналістичних засобів слідчого і дані в градусах про 
орієнтири, які знаходяться на горизонті і отримані за допомогою компаса, переносять
ся на план-схему за допомогою транспортиру. 

Під позою трупа розуміється взаємне розташування частин його тіла по відношен
ню однієї до іншої. При описі пози необхідно зазнаЧити положення голови по відношен
ню до серединної лінії тіла ( нахилена вліво, вправр), до сагітальної (повернена вліво, 
вправо) і фронтальної площин (опущена вниз, відкинута назад). Потім відзначають по
ложення голови по відношенню до інших частин тіла (торкається підборіддям грудей, 
лівою щокою торкається, частини лівого плечавого суглоба тощо). 

При описі верхніх і нижніх кінцівок відзначають їх положення взагалі або окремих їх 
сегментів по ві·дношенню до сагітальної і фронтальної площин (відведені вправо, вліво, 
вперед, назад, під яким кутом), зігнуті або розігнуті (в яких суглобах, під яким кутом), 
до яких частин тіла прилягають. При описі верхніх кінцівок необхідно зазначити поло
ження пальців по відношенню до долонь ( трохи зігнуті, зігнуті в кулак, розігнуті). 

Після чого фіксується поза трупа у протоколі огляду місця · події, положення тіла і 
його частин, проводяться вимірювання з метою метричної прив'язки трупа відносно 
фундаментальних об'єктів навколишньої обстановки (прив'язка трупа здійснюється 
мінімум від трьох точок його тіла, наприклад, носка лівої ноги, правого вуха і великого 
пальця витягнутої в напрямку довжини тіла правої руки до визначених наявних фунда

ментальних об'·єктів на місцевості ) і окремих предметів, в тому числі знарядь злочину, 
наявність різних слідів, предметів, виявлених на поверхні одягу чи тіла трупа (якщо 
його було виявлено без одягу) або під ним, стан поверхні, на якій знаходиться труп. 

Опис трупа необхідно здійенювати таким чином, щоб в майбутньому при необхід
ності можна було реконструювати обстановку місця його виявлення. 

Опис положення і пази трупа доповнюється оглядовою і вузлавою фотозйомкою, 
яка набуває важливого значення особливо в тих випадках, коли поза трупа буває не
звичною і тому важко піддається мовному опису. 

Огляд предметів на трупі і в безпосередній близькості від нього. На даному етапі 
огляду трупа необхідно провести попереднє дослідження и опис тільки тих предметів, 
які лежать на самому трупі або стикаються з ним. При цьому в першу чергу беруться 
до уваги предмети (знаряддя), якими наносилося ушкодження, - камінь, палиця, моло
ток, сокира, петля на шиї, вірьовка, якою зв'язані руки тощо. 

Деякі знаряддя травми можуть знаходитися в природній отворах тіла або в тілі 
трупа (кляп в роті, ніж в рані тоЩо). Необхідно помнити, що вилучення таких знарядь, 
які фіксуються в ушкодженнях або природніх отворах тіла, зпборонено. Їх необхідно 
залишати в тому стані, в якому ·вони були виявлені, забезпечив збереженість при транс
портуванні трупа в бюро судово-медичної експертизи, наприклад, шляхом закріплення 
липкою стрічкою. Бажано також зберегти петлі на шиї, на зв'язаних кінцівках, хоча в 

' "Правилах роботи спеціаліста в :Галузі судової медицини при зовнішньому огляді трупа 
на місці його виявлення" [498, 253] рекомендується про можливе зняття петлі з шиї 
шляхом їі перерізання (але ні в якому разі не шляхом розв' язування вузла). Всі вузли, 

виявлені на місці подіі: повинні буrи збережені, так як за їх особливостями нерідко 
встановлюється професія злочинця. 

У випадках необхідності проводиться огляд кисті обох рук, їх стан, можливі наша
рування або сліди крові чи інших об'єктів як особливо з боку долоні, так і з зовнішнього 
їх боку, які могли утворитися (залишитися) від дотику (контакту) рук потерпілого з 
тілом чи одягом злочинця. Особлива увага звертається на наявність мікрочасток піднігтьо
вого вмісту, де можуть залишитися як окремі мі краволокна одягу злочинця, так і мікро
частки шкіри, крові, волосся чи інших складових часток організму людини, які утвори
ЛJ.:jСЯ в результаті можливого захисту потерпілого шляхом нанесення подряпин злочин
цю на різних ділянках його тіла. При їх виявленні вони вилучаються в паперові пакети 
окремо або,. наnриклад, разом з нігтями, шляхом зрізання останніх. Якщо умови не 
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дозволяють виконати вилучення мікрочасток піднігтьового вмісту, то на кисті рук надіва
ють паперові пакети з їх фіксацією біля зап'ястя. 

Деякі предмети і об'єкти можуть бути виявлені зафіксованими і кисті трупа- ніж, 
пістолет, жмут волосся або декілька волосин тощо. Вони також повинні бути старанно 
оглянуті, описані і вилучені. 

При описі необхідно зазначати точну назву виявленого предмета, його положення 
по відношенню до трупа (лежить на передній поверхні грудей, затиснений в пальцях 
правої руки, торкається зовнішньої поверхні лівого стегна тощо), наявність на предметі 
якого-небудь забруднення. В ході огляду необхідно дотримуватися обережності, щоб 
не порушити цілісність цих забруднень і не залишити додаткових, в тому числі і слідів 
своїх пальців. 

Нерідко поряд з трупом виявляються сліди крові, сечі, блювотних мас, частки речо
вини головного мозку, при описі яких зазначається їх розташування по відношенню до 
визначеної частини тіла трупа, колір, · форма, розмір. При виявленні крові та інших 
рідких видіпень на поверхні, яка має здатність поглинати, зазначається також глибина 
їі промочування (грунту, снігу тощо). 

Особливо важливе значення має опис виявлених слідів крові, так як нерідко вони 
допомагають провести реконструкцію обставин події. 

Всі виявлені на трупі і поряд з ним предмети повинні бути зафіксовані також за 
допомогою вузлавої і детальної фотозйомки. 

Огляд одягу і взуття трупа. Проводиться огляд одягу - його положення на тілі трупа 
і стан (пошкодження, забруднення, цілісність застібок, петель, rудзиків, зміщення пре
дметів одягу зі своїх місць), наявність слідів, схожих на кров або інші виділення органі
зму людини. Відзначається відповідність одягу порі року і обстановці. 

При виявленні пошкоджень одягу або слідів зазначається їх локалізація, розміри, 
характер, їх відповідність пошкодженням на нижніх шарах одягу і ушкодженням на тілі 
трупа. У тих випадках, коли проводиться огляд трупа невідомої особи, одяг описується 
з більшою докладністю, з зазначенням особливих його прикмет, які можуть бути викори
стані в якості початкового матеріалу для впізнання потерпілого. Вилучення одягу на місці 
події проводити недоцільно, оскільки можуть бути втрачені таким чином можливі наша
рування мікрочасток, волосся та інших об'єктів і слідів, які можуть мати значення речо
вих доказів. Крім опису одягу, необхідно провести оглядову, вузлову, а іноді і детальну 
фотозйомку положення одягу на тілі трупа. Це необхідно тому, що в динамічній стадії 
огляду трупа на місці його виявлення і при транспортуванні трупа в бюро судово-медич
ної експертизи початкове положення і стан одягу може бути порушено. 

З тієї ж причини необхідно докладно описати, сфотографувати і прийняти заходи до 
збереження наявних на поверхні одягу нашарувань і забруднень, особливо визначеної форми, 
наприклад, таких, які мають визначену форму малюнка протектора колеса автомашини. 

Після огляду верхнього одягу переходять до попереднього дослідження й опису 
нижніх його шарів. "Правила роботи спеціаліста в галузі судової медицини при зовніш
ньому огляді трупа на місці його виявленнярекомендують одяг з трупа не знімати, а 
тільки можна розстібати і піднімати " [498, 250] . Ця рекомендація відповідає практиці, 
що складася. 

При проведенні нижніх шарів огляду одягу, щоб не переплутати той порядок розта
шування одягу який був на тілі трупа, одяг з тіла трупа повністю не знімається, а тільки 
розстібається і знімається спочатку, наприклад, з однієї руки чи ноги, описується як 
стан одягу, так і стан тієї частини тіла з якої одяг зняли, а потім навпаки, про що в 
протоколі огляду робиться відповідна позначка. Перевіряється також вміст кишень, де 

можуть бути виявлені документи, цінності та інші предмети, які, можливо, будуть мати 
доказове значення для справи, що розслідується. 

Звичайно, у випадку необхідності слідчий може на місці події зняти з трупа будь
який предмет одягу і провести його попереднє дослідження. 

З метою збереження наявних нашарувань і забруднень окремі предмети одягу та
кож бажано зняти з трупа і окремо їх упакувати. При цьому необхідно дотримуватися 
максимальної обережності, щоб нашарування (наприклад, забруднені відбитки малюн
ка протектора колеса автомобіля) не зруйнувалися. Інколи для цього приходиться роз
різати одяг, про що необхідно зробити відповідний запис в протоколі огляду. 
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При описі одягу зазначається: найменування відповідного предмета одягу (пальто, 
сукня, сорочка, штани, спідниця тощо); вид тканини, із якої він пошитий (вовна, бавов
на тощо); колір і малюнок тканини; ступінь зношення; запах, який має одяг (сечі, калу, 
бензину тощо); стан застібок (гудзиків, петель, гачків тощо); вміст кишень; фабричні 
клейма, різні помітки, надписи на підкладці тощо, які можуть бути використані для 
встановлення особистості трупа невідомої особи. 

Особливу увагу необхідно звернути на виявлені і описані забруднення і пошкоджен
ня одягу; якщо їх не виявлено, то про це необхідно спеціально зазначити в протоколі 
огляду місця події. При виявленні забруднень зазначають їх локалізацію, вид (пляма, 
патьок, помарка тощо), колір, характер речовини забруднення (кров, сеча, блювотні 
маси, пісок, маслянисті речовини тощо), форму, розміри, ступінь проникнення в тка
нину (ступінь промочування тканини), стан речовини забруднення (рідкий, сухих, підсу
шений). 

При описі пошкоджень одягу зазначають їх локалізацію, вид (поверхневе пошкод

ження, наскрізне пошкодження верху і підкладки), форму (довжину пошкодження орієн

тують за циферблатом часів), розміри, особливості країв, кінців і ниток, що їх утворю
ють, забруднення навколишньої тканини пошкодженого предмета одягу, відповідність 
пошкоджень верхніх шарів одягу пошкодженням на нижніх шарах і ушкодженням на 

тілі трупа. Якщо пошкоджень декілька, то проводиться їх довільна нумерація і кожне 
пошкодження описується окремо. 

При огляді і описі взуття особливу увагу необхідно звернути на їі підошву, на якій 
іноді можуть бути виявлені забруднення, які відсутні на місці виявлення трупа (наприк
лад, різні фарби, вапно, мука, глина тощо). Ця обставина може свідчити про те , що 
місце виявлення трупа не є місцем скоєння вбивства. 

При дорожньо-транспортних пригодах на підошвах взуття можуть виникнути так 
звані сліди ковзання, які повиння бути описані і сфотографовані вузловим і детальним 
видом зйомки. Ці сліди можуть мати вигляд паралельних борозен і валиків лінійної або 
дугоподібної форми і можуть розташовуватися відносно низу підошви подовжньо (па
ралельно осьовій лінії сліду взуття) або під визначенним кутом до осьової лінії сліду. 

Загальні відомості про трупа. В протоколі фіксуються загальні відомості про труп: 
стать, приблизний вік , довжина тіла, будова тіла, колір покриву шкіри. У випадках 
виявлення трупа невідомої особи слідчий визначає доцільність складення словесного 
nортрета, опис особливих прикмет (фізичні недостатки, рубці, татуювання тощо) і ви
конує сігналетичну фотозйомку трупа з метою в майбутньому проведення його впізнан
ня. 

У випадках виявлення трупа відомої людини (коли в кишенях трупа, або в інших 
місцях місця події буде виявлено відповідний документ, який свідчить про прізвище, 
ім'я і по батькові потерпілдого або коли хто-небудь із очевидців під час проведення 
огляду трупа на місці його виявлення заявляє, що він потерпілого знає і називає його 
прізвище, ім'я та по батькові, в останньому випадку слідчий повинен взяти дані про 
особу яка зробила подібну заяву, тобто впізнала потерпілого на місці події), в прото
колі огляду місця події необхідно зазначити тільки його прізвище, ім'я та по батькові. 

Огляд наявності і вираженн • ., трупних змін та ознак переживання тканин. Після на
стання біологічної см.ерті органи і тканини трупа піддаються змінам, які діляться на 
ранні і такі, що утворюються пізніше . До ранніх відносяться охолодження трупа, трупні 
плями, трупне од){біння, висихання і аутоліз; до тих, які утворюються пізніше - гниття, 
муміфікація, жировіск і торф'яне дублення. Старанне попереднє дослідження і опис 
трупних змін при огляді трупа на місці його виявлення має дуже важливе значення, так 
як надає можливість встановити факт смерті, визначити термін часу їі настання і вирі
шити деякі інші питання, які цікавлять слідчого: про початкову позу трупа, про можливе 

його переміщення, перевертання до прибуття на місце події слідчого тощо. 
Опис трупних змін в протоколі огляду починається з обов'язкового зазначення тер

міну часу (в годинах і хвилинах) початку їх попереднього дослідження і фіксації, а 
також температури навколишнього повітря (або повітря і води, якщо труп вилучено із 
води). Температура rювітря і води реєструється хімічним (побутовим) термометром з 
точністю до О, 5° С не раніше чим через 1 О хвилин знаходження термометра у відповідно
му середовищі. 
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Необхідно відзначити, що об'єктивні терміни настання смерті можуть бути отри
мані тільки при вивченні якомога більшої кількості трупних змін в динаміці у ·визначеній 
послідовності, а саме: 

а) визначається ступінь охолодження трупа шляхом общупування покриву шкіри 
на відкритих частинах тіла і прикритих одягом, а також вимірюється температура в 

прямій кишці. Як правило, після смерті спостерігається нерівномірне охолодження в 

різних частинах тіла: при кімнатній температурі, наприклад, кисті рук охолоджують

ся через одну годину, обличчя через дві години, а тулуб може бути ще теплим 8-1 2 
годин. Необхідно пам'ятати, що на процес охолодження трупа мають вплив багато 
факторів -температура навколишнього середовища, вологість, одяг, який надітий на 
трупі тощо. 

На місці події ступінь охолодження трупа визначається зміною температури в 

прямій кишці шляхом використання термометра (традиційний скляний ртутний лабо
раторний, електричний чи портативний електронний термометр з різними датчика
ми). Вимірюють температуру в прямій кишці не менше двох разів з інтервалом в одну 

годину, відзначаючи при цьому також температуру повітря навколишнього середови
ща на рівні трупа. В звичайних умовах труп охолоджується приблизно на 1° в годину 
і до кінця доби температура в прямій кишці вирівнюється з температурою навколиш
нього середовища; 

б) проводиться попереднє дослідження трупних плям: їх локалізація (на передній, 
задній, боковій (з лівого чи з правого боку) поверхні тіла, в дистальних відділах тощо), 
вигляд (суцільний чи у вигляді окремих плям), розповсюдженість, чіткість меж, інтен
сивність, наявність синяків на них, забарвлення, ділянки відсутності плям в місцях тис
ку (ложа трупа, складки одягу), наявність відбитків предметів, переміщення плям. 

Відмічається стадія розвитку плями, термін часу відновлення їі після дозованого 
навантаження з зазначенням типу динамометра (пружинний, гідравлічний, одно- чи двох 

зональний) і умови динамометрії (сила, термін часу і місце тиску). 
Трупні плями, як абсолютна ознака смерті, появляються на частинах тіла трупа, 

розташованих знизу в середньому через 1,5-2 години після настання смерті і в своєму 
розвитку проходять три стадії- гіпостазу, дифузії (стазу) та імбібіції. 

Стадія гіпостазу продовжується перші 10-12 годин після смерті, і в цей термін 
часу трупні плями зникають і відновлюються, причому швидкість відновлення їх забар
влення залежить від причин смерті і давності їі настання. 

Стадія дифузії звичайно формується протягом 1 0-1 2 годин після смерті і найбіль
шого свого розвитку досягає в кінці 1-1 ,5 доби. В цій стадії тріпні плями не зникають 
при натисканні, а тільки можуть бліднішати і повільно відновлюють свій початковий 
колір; при зміні положення тіла вони можуть переміщатися. Починаючи з другої доби 
трупні плями переходять в стадію імбібіції, коли вони при натисканні зберігаються і при 
зміні положення тіла не переміщаються. 

Стадія і тривалість відновлення трупних плям визначаються методом дозованої ди
намометрії за допомогою дозованого одно- чи двох зонального динамометра. При 
встановленні давності смерті за цим критерієм отримані результати вимірювань по
рівнюються з даними орієнтувальних таблиць; 

в) вивчається м'язове одубіння в окремих групах м'язів (жувальних, м'язів шиї, 
плеча, передпліччя, кисті, грудей, живота, спини, стегна, ступні) і ступінь його розвит
ку (відсутнє, слабке, помірне, сильне). 

М'язове одубіння починає появлятися через 2-4 години після настання смерті і 
розвивається у визначеній послідовності за ниехідною лінією. Воно появляється в жу
вальних м'язах, через 6-8 годин повністю охоплює всі м'язи тіла, свого найвищого 
розвитку досягає до кінця доби і зберігається до двох діб, а з третьої доби одубіння 
починає закінчуватися; 

г) відзначаються явища переживання тканин: реакція м ' язів скелету на механічне 
(ознака Чако, викликання ідіом'язової пухлини) або електричне подразнення (реакція 
м'язів обличчя і зіниці на дії струму), зінична проба на введення 1% розчину пилокарп
іну або атропіну в передню камеру ока; ці реакції використовуються в перші 9-1 О 
годин після смерті; 

д) досліджується стан очей: положення повік, рухомість яблук очей, ознака Білог-
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лазова, стан рогівки (прозорість, мутність, тусклість). Для оцінки постмортальних 
термінів за станом рогівки і злущування їі клітин робляться відбитки з рогівки, які про
сушуються і відправляються в судово-медичну лабораторію для вивчення; 

е) фіксуються ознаки висихання (плями Лароше, висихання червоної облямівки 
губ, передньої поверхні мошонки); 

є) встановлюється наявність ознак гниття, ступінь їх вираження і анатомічна локалі
зація, чи ознак пізніх трупних явищ (гниття, жировіск, муміфікація тощо); 

ж) визначається наявність ентомофауни, їі вид, стадії розвитку (яйця, личинки, ля

лечки, зріла муха). Оскільки визначені некробіози і комахи розвиваються у визначений 
термін часу доби, або сезону, значення цих даних може бути використано при встанов
ленні давності смерті. При виявленні мух на різних стадіях розвитку, комахи на по
верхні трупа або ложа трупа (на поверхні або глибині грунту), кожен вид поміщають в 
окрему ємність з широким горлом, закритим марлею і негайно відправляють ентомо
логам. При відсутності швидкого транспортування проб на судово-ентомологічну екс
пертизу матеріал повинен бути законсервований в етиловому спирті. 

Особливо старанно повинні бути описані трупні зміни у випадках виявлення частин 
трупа, оскільки;. поряд з іншими питаннями, виникає необхідність встановлення дав
ності розчленування тіла. 

Особливості огляду· окремих частин тіла трупа і їх ушкоджень. З метою виявлення 
тілесних ушкоДжень і їх опису необхідно проводити огляд трупа послідовно від голови 
до ніг. Для огляду голови необхідно зняти головний убір (якщо він є), зазначити стан і 
колір волосся, їх забруднення, наявність ушкоджень волосяної частини голови (звичай
но поранення), цілість кісток· черепа на дотик. 

При описі обличчяя зазначається колір його шкіри (блідий, синюшний тощо), на
явність одутлості, стан очей (повік, коньюктиви, роговиці, зіниць), носа (цілість кісток і 
хрящів, наявність в носових отворах якого-небудь вмісту), вушних раковин і зовнішні)(. 
слухавих отворів. При описі рота, зазначають його стан (закритий, відкритий), особли

вості перехідної облямівки губ, слизової оболонки губ і ротової порожнини, наявність і 
стан зубів, ямок відсутніх зубів (загладжені, ушкоджені, заповнені кров'ю і кров'яними 
згустками). Докладно описуються наявні штучні зуби, коронки, мости, протези. При 
описі зубів не рекомендується користуватися зубною формулою, всі дані необхідно 
описувати у формі розповіді. 

Зазначається цілість верхньої і нижньої щелеп, положення язика (за лінією зубів , 
кінчик затиснутий між зубами, висунутий із порожнини рота тощо). Якщо в отворах 

носа, зовнішніх слухавих отворах і в порожнині рота є визначений вміст, то необхідно 
зазначити його характер (кров, кров'Янис'та рідина, вміст шлунку, які-небудь предмети 
тощо), кількість, колір, витікання і напрямок патьоків. 

При огляді шиї необхідно розстебнути застібки сорочок, кофточок тощо і опустити 
донизу комір одягу. Зазначається форма шиї, їі довжина, наявність чи відсутність уш
коджень (садини, синці, поранення, странгуляційна борозна). Проводиться огляд і опис 
передньої, бокових і задньої поверхні шиї. 

При огляді грудей зазначається їх форма (циліндрична, конічна, бочкоподібна), виз
начається цілість ребер на дотик. При натисканні на грудну клітину встановлюється 
наявний із роту запах ·(наприклад, етилового спирту, уксусної кислоти тощо). 

На трупах жінок зазначається стан молочних залоз: форма, розміри, консистенція , 
колір сосків та навколососкавих кругів, виділення із сосків при натисканні на залозу; 

стан шкіри під відвислими молочними залозами. 
Огляд задньої поверхні грудей (спини), а -т:акож попереково-крижової ділянки і сідниць 

проводиться Після перевертання трупа (якщо він лежав на спині). 
До огляду живота відноситься оцінка його конфігурації, розмірів (на рівні передньої 

стінки грудей, вище чи нижче неї), КQнсистенції. 
При огляді зовнішнії статевих органів зазначають правильність їх розвитку або на

явність яко'і-небудь потворності, характер оволодіння на лобку (по чоловічому або жіно
чому типу), наявність видіпень із сечавипускного каналу (при наявності береться їх 
мазок). На трупах чоловіків відзначається стан яїчників, канатиків сперми, статевого 

органу; на трупах жінок - стан дівочої пліви, колір слизово'і оболонки входу піхви, 
характер видіпень із статевої щілини (якщо вони наявні). При необхідності вміст піхви 
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береться на мазки і тампони, а зі статевого органу отримують відбитки шляхом щільного 
притискання предметного скла дло підозрюваного місця. 

Обов'язково до введення термометра в пряму кишку зазначають стан задньопро
хідного отвору (закритий, зяє, ступінь зяяння), наявність або згладженість складок шкіри 
біля задньопрохідного отвору, характер видіпень із нього (калові маси, кров, гній). 

При огляді кінцівок зазначається цілість їх кісток і суглобів на дотик (наявність 
патологічної рухомості, кріплення кісткових обломків), описують нігті , піднігтьовий вміст, 
стан шкіри долонних поверхонь кисті і поверхонь підошв стоп. При сильному вира
женні трупного одубіння провести огляд долонних поверхонь кисті буває важко, так як 
пальці щільно притиснені до долоні. В подібних випадках можна перерізати згинальні 
сухожилля пальців в нижній треті передпліччя, звичайно, необхідно щоб слідчий зробив 
про це запис в протоколі огляду (локалізація розрізу, його напрямок, розміри). 

При наявності на поверхні тіла трупа тілесних ушкоджень, зазначається: їх анато
мічна локалізація, форма, розмір, характер країв та інші особливості; наявність на 
поверхні одягу чи тіла трупа або біля нього слідів, схожих на кров, виділення організму 
людини та інших слідів, їх характер, локалізація, форма, напрямок, відстань від трупа 
і предметів, що оточують, а при розташуванні на вертикальних поверхнях стін, дерев 
тощо -їх висота від поверхні підлоги чи землі. 

При виявленні переломів кісток зазначається локалізація патологічної рухомості, 
наявність кріплення кісткових обломків, деформації частин тіла за рахунок вдавлюван
ня кісток, укорочення кінцівок. В протоколі огляду необхідно зазначити стан шкіри в 
місці перелому (наявність садин, синців, поранень). Якщо перелом відкритий і із рани 
виступають кісткові обломки, то необхідно описати їх особливості. 

При виявленні поранень заборонено проводити їх зондування, обмивання водою 
або видалення крові, яка встигла засохнути з країв іншими способами щоб уникнути 
можливості втрати речових доказів, які знаходяться в місці ушкодження. Якщо в місці 
поранення будуть виявлені різні сторонні тіла, включення, мікрочастки, які вільно ле

жать, вони фотографуються, описуються, вилучаються і передаються слідчому для їх 
упакування і прилучення до справи, що розслідується у якості речових доказів. Вияв
лені в ушкодженнях знаряддя і предмети не вилучаються, а тільки фотографуються і 
описуються в протоколі огляду місця події, після чого залишаються в тому самому 
положенні, забезпечується їх зберігання при транспортуванні трупа в бюро судово
медичної експертизи. [517, 85-112] 

Огляд ложе трупа (ложе трупа- поверхня, на якій труп було виявлено). Може бути 
проведено його огляд і опис на етапі динамічної стадїі огляду трупа на місці його 
виявлення, після обережного переміщення (перенесення, перевертання) трупа з місця 
його початкового розташування. При перенесенні трупа необхідно слідкувати, щоб із 
одягу і тіла трупа не випали і не були загублені які-небудь предмети - куля, ніж тощо. 
На цьому етапі, після опису ушкоджень на тілі трупа , в обов'язковому порядку вив
чається ложе трупа, яке уявляє собою три зони - контактуючу з трупом поверхню, 
зону проекції (проекція силуету) і зону розтікання трупних виділень. Огляд ложа трупа 
несе корисну інформацію (наявність слідів нашарування, предметів, личинок або ляле
чок мух, комах, зміни кольору рослин тощо) навіть у тому випадку, якщо труп було 
переміщено на інше місце до прибуття оперативно-слідчої групи. 

При описі ложа трупа зазначають характер поверхні (дерев'яна підлога, диван-ліжко, 
рихлий сніг тощо), наявність відбитку тіла трупа, забруднень і яких-небудь предметів 
під трупом. 

Якщо труп виявлено на відкритій місцевості влітку або восени, то під ним можна 
виявити побліднілі, пожовклі із-за втрати хлорофілу зелені частини рослин . Це свідчить 
про те, що на одному місці труп лежав не менше 6 - 8 днів . Через 15 - 20 днів 
стається повна загибель рослин. Вони гинуть особливо швидко у випадку розвитку на 
трупі личинок мух (на 7-й день від початку їх розвитку), причому не тільки безпосеред
ньо під трупом, але й на всій площі розтікання продуктів розкладення трупа. В теплу 
пору року в ложе трупа і в грунті під ним (на глибині до 1 5 - 20 см) можуть бути 
виявлені комахи, їх личинки і лялечки, які повинні бути зібрані і упаковані в пробірки. 

Якщо під трупом виявлені сліди крові, то необхідно визначити глибину їі проникнен
ня в грунт, сніг тощо. 
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Інколи до місця виявлення трупа підходять сліди волочіння тіла людини у вигляді 
смуг різної форми, ширини та глибини. Вони можуть бути безпереривними і перериви

стими, на м/яю·й поверхнІ- втисненими, на вердій - поверхневими. В смузі волочіння 
можуть бути виявлені кров, частки одягу трупа і предмети, які могли випасти із кишень 
його одягу. Поряд зі смугою волочіння тіла можуть бути виявлені сліди босих ніг люди
ни чи взуття. 

Виявлені сліди волочіння тіла людини описує слідчий сам, якщо ж у смузі волочіння 
буде виявлено сліди крові, то описувати їх в протоколі огляду місця події слідчому 
допомагає спеціаліст в галузі судової медицини. [459, 35-36; 689, 46-47] 

Зовнішній огляд трупа на місці його виявлення закінчується пошуком слідів біологіч
ного походження (кров, сперма, кал, слина, волосся тощо), їх фіксацією, вилученням і 
відповідною упаковкою. 

При виявленні очевидних слідів крові на предметах одягу або навколишньої 

Обстановки, проводиться їх вилучення. Вилучати предмет зі слідами доцільно цілком, 
так як при цьому не змінюється форма слідів, що дозволить вирішити питання про 
механізм слідоутворення. Якщо предмет зі слідами крові буде дуже громіздкий в тако
му випадку можна сфотографувати сліди маштабним методом, описати в протоколі 
огляду місця події і шляхом зіскобу (якщо кров висохла) мікрочастки упакувати в папе
рові пакети або шляхом промокання стерильною марлею рідкої крові з наступним 
розміщенням їі в стерильні пробірки і вилучити. 

Якщо сліди крові будуть виявлені на штукатурці стіни вони вилучаються шляхом 
вирізання частини штукатурки зі слідами крові, при цьому вирізаний шматок повинен 
містити не тільки сліди крові, але й незабруднену кров'ю ділянку для контролю. Якщо 
ж не уявляється можливим ваіризати шматок штукатурки, то робиться зіскріб слідів 
крові, які упаковуються в чиститй папір. Окремо, для контролю, упаковується зіскріб 
штукатурки, взятий поряд з місцем, де знаходився вилучений слід крові. 

Сліди крові, виявлені на землі, піску та інших сипучих речовинах вилучаються 

разом з грунтом на всю глибину просочу~:~ання крові; для контролю вилучаються такі 
самі не забруднені кров'ю ділянки грунту поряд з місцем, де були вилучені сліди 
крові. 

Тактика вилучення слідів крові, які знаходяться на снігу зводиться до того, що на 
складену в декілька шарів стерильну марлю, укладену на дно тарілки, розміщують 
сліди крові з найменшою кількістю снігу . Потім марля висушується при кімнатній тем
пературі і упаковується в паперові пакети. Порушення зазначеного порядку вилучення 
слідів крові може привести до того, що кров буде розбавлена водою, яка утворюється 
в результаті танення снігу, і таким чином може викликати визначені труднощі при про
веденні їі судово-експертного дослідження, крім того, кров у такому стані швидко 

піддається загниванню. 
Необхідно підкреслити, якщо предмети зі слідами крові знаходяться у вологаму 

стані, вони повинні бути висушені при кімнатній температурі і таким чином, щоб соняч-
не проміння безпосередньо не попадало на них. 

В тих випадках, коли в ході звичайного огляду при штучному або природньому 
освітленні сліди крові чи сперми будуть невидимі, але не виключається їх присутність, 

огляд ділянок об'єктів, на яких передбачається наявність зазначених слідів проводить
ся в косо падаючому світлі, або використовуються ультрафіолетові промені, а при 
необхідності, проводяться так званів попередні проби- з перекисом водню, бензидину 
або хемолюмінісценція. Ці nроби доцільно використовувати при дослідженні прихова

них чи замитих слідів крові або при огляді місця події в темних і погано освітлених 
ділянках. Необхідно помнити, що ці проби чутливі, але не специфічні і негативний їх 
результат не виключає наявності крові у слідах. 

При проведенні пошуку слідів сперми необхідно звертати увагу на наявність діля
нок з крохмальною щільністю тканини в місцях плям, звивисті контури і світло-жовту-
ватий чи сіруватий колір. . 

При виявленні шматочків тканини тіла, в залежності від їх розмірів, умов огляду і 
мети майбутнього дослідження, вони висушуються при кімнатній температурі, або по
міщаються в слабкий озчин формаліну чи спирту, які заливаються скляну ємність з 
притертою кришкою або з кришкою, що закручується. 
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При наданні допомоги слідчому у фіксації і вилученні речових доказів для май
бутнього проведення судово-медичного експертного дослідження, спеціаліст в галузі 
судової медицини приймає заходи до вилучення одягу або інших невеликих речових 
доказів цілком; із поверхні громіздких предметів робить виїмку ділянок, на яких були 
виявлені сліди біологічного походження, що відносяться до організму людини, таким 
чином, щоб сліди на них займали всю вилучену ділянки; вологі речові докази або 
вилучені на марлю рідкі сліди упаковуються після їх просушування при кімнатній 
температурі. 

Після закінчення огляду трупа на місці його виявлення, спеціаліст в галузі судової 
медицини в усній формі може висловити слідчому свою думку щодо можливих термінів 
давності настання смерті, про те чи є ознаки зміни положення трупа після настання 
смерті, про характер ушкоджень і яким приблизно знаряддям (зброєю) вони заподіяні, 
чи є місце виявлення трупа місцем, де було скоєно злочин, чи труп було переміщено, 
яка можлива причина смерті. 

Спеціаліст в галузі судової медицини допомагає слідчому організувати відповідну 
упаковку трупа і його транспортування в бюро судово-медичної експертизи відповідної 
області чи філіал бюро судово-медичної експертизи відповідного району тієї чи іншої 
області. Зазначена упаковка і транспортування трупа повинно здійснюватися таким 
чином, щоб всі речові докази були збережені, а також тілу трупа не були заподіяні 
посмертні ушкодження і не проходив розвиток процесів гниття його тканин. Поряд з 

цим спеціаліст в галузі судово'і медицини може допомогти слідчому сформулювати 
питання при призначенні судово-медичної експертизи трупа. 

При остаточному оформленні протоколу огляду місця події, спеціаліст в галузі 
судової медицини допомагає слідчому внести відомості про техніко-криміналістичні 
засоби, які використовувалися останнім при проведенні тих чи інших попередніх дослід
жень або маніпуляцій, умовах і порядку їх використання в процесі огляду трупа на 
місці його виявлення. [1, 566-568; 295, 339-342; 315, 467-472; 405, 31-38; 539, 
271-275; 541, 378-385] 

Після відправлення трупа в бюро судово-медичної експертизи, про що в прото
колі огляду місця події слідчим обов'язково зазначається його належність і місце 
дислокації (назва обласного чи районного центру) слідчий за активною участю спец
іаліста в галузі судової медицини проводить співставлення результатів, отриманих 
при проведенні огляду трупа, з загальною обстановкою місця події. Це співставлення 
являється важливим етапом роботи слідчого на місці події і воно може бути проведе
но й раніше (до відправлення трупа в бюро судово-медичної експертизи але після 
закінчення його огляду), так як воно допомагає максимально повно вияснити окремі 
важливі обставини події. 

З метою арієтованого вирішення питання про механізм утворення ушкоджень, ви
явлених на тілі трупа, необхідно провести співставлення цих ушкоджень з тими пред
метами, знаряддями, які були знайдені на місці події. Якщо таких предметів не було 
виявлено, то необхідно подумати про можливості утворення ушкоджень (або їх части
ни) від довільного падіння і удару (ударів) в предмети, деталі обстановки, яка оточува
ла трупа. Крім того, необхідно провести співставлення характеру виявлених ушкод
жень з виявленими слідами крові для вирішення питання, чи могла утворитися така 

кількість крові від наявних на трупі ушкоджень. 
Якщо на трупі ушкоджень не виявлено, то необхідно пам'ятати, що деякі види на

сильницької смерті можуть не залишати слідів, видимих при проведенні початкового 
зовнішнього огляду трупа на місці його виявлення, наприклад, ураження електричним 

струмом, отруєння тощо. 

Проведення співставлення результатів огляду трупа із загальною обстановкою 
місця події нерідко приводить до необхідності проведення додаткового цілеспрямова
ного огляду яких-небудь окремих ділянок, об'єктів місця події для підтвердження або 
виключення сформульованих в процесі співставлення слідчих версій про подію. [459, 
36-37] 

Таким чином, огляд трупа на місці його виявлення має важливе значення в розслі
дуванні кримінальних справ про вбивство - його результати надають слідчому вибрати 
правильний напрямок розслідування даної справи. 
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Грамотно проведений огляд трупа на місці його виявлення дозволяє слідчому вияс
нити характер події, що відбулася; виявити дані, які можуть вказувати на особистість 
злочинця або коло осіб, серед яких його необхідно шукати; вирішити окремі питання, 
які цікавлять слідчого щодо обставин подїі; намітити і перевірити в ході проведення 
огляду окремі слідчі версії, які пояснюють характер події; виявити осіб, у відношенні 
яких згодом може бути проведено допит у якості свідків, провести необхідні оператив
но-розшукові заходи, направлені на встановлення і викриття злочинців тощо. 

Огляд трупа на місці ексгумаціі. Ексгумація - вилучення трупа із місця поховання -
з правової точки зору може бути: офіційною, дозволеною, пов'язаною з необхідністю 
первинного або повторного судово-медичного дослідження, тобто являється слідчою 
дією, а також випадковою (при проведенні різних земляних і будівельних робіт тощо) і 
злочинною (в результаті мародерства або наруги над трупом, при викупі, в результаті 
релігійних спонукань тощо). [539, 280] 

Приводами, які обумовлюють необхідність в ексгумації трупа, можуть бути випад
ки, коли первинне судово-медичне дослідження трупа не проводилося взагалі (похо
вання трупа без патологоанатомічного розтину, виникнення потім версії про можливу 
насильницьку смерть або неправильному наданні лікарської допомоги у випадку смерті 
хворого в медичній установі, таємне поховання трупа з метою приховування злочину), 
а також коли воно проводилося з суттєвими дефектами або ж виникла потреба уточ
нення ряду питань у зв'язку із обставинами, які заново відкрилися (наприклад, при 
підозрі на отруєння). 

При вирішенні ряду питань можливості судово-медичної експертизи ексгумованого 
трупа залежать від багатьох факторів. Як свідчить судово-експертна практика, у якому 
б стані не знаходився труп (різкі гнилісні зміни, повне скелетування, обгорання тощо), 
при проведенні його судово-медичного дослідження можуть бути виявлені важливі оз
наки і, в більшості випадків, успішно вирішені питання, які відносяться до встановлення 
причини і категорії смерті, характеру і механізму утворення ушкоджень, виду знаряд
дя, травми, ідентифікації, вилучення зразків біологічного походження (волосся, кров 
тощо) для лабораторного судово-медичного дослідження, кисті рук для дактилоскопію
вання. Тому не можна без достатньо обгрунтованих підстав відмовлятися від проведен
ня дослідження ексгумованого трупа. 

Відповідно до ст. 192 КПК України організація по вилученню трупа з місця похован
ня проводиться слідчим за участю двох понятих і в присутності спеціаліста в галузі 
судової медицини, а при необхідності - в присутності й спеціалістів інших галузей 
знань. Питання про ексгумацію трупа вирішується з санкції прокурора і погоджується 
слідчим з адміністрацією цвинтаря та санітарно-епідеміологічною службою, а також 
бажано отримати згоду на це близьких родичів похованого. [632, 650] 

При складанні протоколу про ексгумацію трупа, зміст і порядок якого повинен 
відповідати вимогам ст. 195 КПК України, слідчий зазначає місце поховання. При необ
хідності, після відкриття кришки труни проводиться впізнання трупа. В процесі розкрит
тя могили і вилучення труни спеціаліст в галузі судової медицини зобов'язаний встано
вити і повідомити слідчому для реєстрації слідуючі відомості: стан могили і грунту, 
глибина знаходження труни і їі стан (наявність або відсутність деформації, прогинання 
кришки під вагою грунту, наявність механічних пошкоджень або змін від дії інших речо
вин, фунтових вод або від впливу комах, характер оббивки труни). 

Після зняття кришки труни відмічається положення і поза трупа, стан одягу (на
явність або відсутність пошкоджень, забруднення, плісняви, личинок або лялечок мух, 
інших комах) і стан трупа (ступінь вираження трупних змін, ушкоджень, пов'язаних з 
первинним його дослідженням). 

При ексгумації трупа таємно пахсваного злочинцем, опис грунту, місця похован
ня, його глибини, пази і стану трупа повинні бути особливо старанними. 

При підозрі на можливе отруєння перелічуються всі предмети одягу, а також різні 
предмети і прикраси ритуального характеру. 

Після закінчення дослідження трупа на місці ексгумації і вияснення всіх питань, 

труна з трупом підлягає похованню з дотриманням загальноприйнятих вимог, а у необ
хідних випадках труп вилучається і відправляється для проведення судово-медичного 
дослідження в бюро судово-медичної експертизи. [539, 280- 282] 
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2. 7 .2. Тактика огляду місця подіі при розслідуванні вбивств, 
скоєних з використанням вибухових речовин 

Інколи зі злочинною метою використовуються різні вибухові пристрої, особливо 
часто цей спосіб скоєння злочинів став використовуватися в останній час при вико
нанні так званих "заказних" вбивств. Успіх в розслідуванні, розкритті зазначених 
злочинів і встановленні осіб, причетних до їх скоєння багато в чому залежить від 
результатів проведення початкових слідчих дій і, зокрема, огляду місця події. [5, 
2З2-2ЗЗ] 

Загальним завданням огляду місця події про вбивства, скоєні з використанням ви
бухових речовин, являється отримання інформації про скоєний злочин і припинення 
його наслідків. Ці загальні завдання розпадаються на ряд відносно окремих, а саме: 

а) попередження небезпечних наслідків вибуху, можливих нових вибухів і забезпе
чення безпеки учасників огляду; 

б) встановлення особистості потерпілого (потерпілих); допомоги постраждалим, 
які залишилися живими; 

в) встановлення характеру і причин вибуху; 
г) визначення терміну часу, обстановки, способу і засобів скоєння злочину; 
д) виявлення даних, які можуть вказувати на особистість злочинця; 
е) виявлення даних, які можуть вказувати на форму вини . 
При проведенні огляду місця події при розслідуванні вбивств, скоєних з викорис

танням вибухових речовин слідчий в обов'язковому порядку повинен запросити спеціа
ліста в галузі судової медицини, спеціаліста в галузі судової вибухової техніки, а також 
спеціаліста-криміналіста. Участь зазначених спеціалістів в проведенні огляду місця події 
в даній слідчій ситуації буде ефективним, коли слідчий чітко уявляє коло обставин, до 
дослідження яких запрошуються спеціалісти тієї чи іншої галузі знань. 

За участю спеціаліста з судової вибухової техніки слідчий проводить попереднє 
дослідження: предметів, поводження з якими вимагає заходів обережності; ознак вибу
ху; ознак осередку вибуху; ознак конкретних видів вибухових речовин; ознак відно
шення до вибуху виявлених на місці події предметів, їх частин, слідів тощо. 

Спеціаліст в галузі судової медицини в процесі огляду місця події допомагає слідчо
му у виявленні і фіксації ознак, які свідчать: про настання смерті; про заподіяння тілес
них ушкоджень в резьтаті вибуху. 

Крім того, спеціаліст в галузі судової медицини надає допомогу слідчому в описі 
трупа, останків трупа , а також в їх вилученні, упаковці з метою транспортування в 
бюро судово-медичної експертизи. 

Спеціаліст-криміналіст при проведенні огляду місця події в даній слідчій ситуації 
надає допомогу слідчому в фотографуванні або відеозйомці місця події і виявлених 

речових доказів, в проведенні пошуку , знаходження , виявлення, фіксації, вилучення і 
упаковки речових доказів, в складанні планів і схем місця події. 

Першочерговим завданням при огляді місця події при розслідуванні вбивств, скоє
них з використанням вибухових речовин являється прийняття заходів безпеки. Слідчий 
повинен за допомогою спеціаліста в галузі судової вибухової техніки і спеціаліста
кри.міналіста вияснити, чи не залишилося на місці події вибухових пристроїв, детона
торів, які не вибухнули, оголених електропроводів, які знаходяться під напругою, кон
струкцій будівель, що можуть завалитися тощо, намагається ліквідувати ці небезпеч
ності. [40З, 22-25] 

В процесі огляду місця події також необхідно застосувати заходи по виявленню і 
вилученню вибухових пристроїв, які з яких-небудь причин не вибухнули, а також загуб
лених злочинцем капсюлів-детонаторів або шашок вибухової речовини тощо. При ви
явленні підозрілих предметів слідчий виявляє особливу обережність: він не повинен 
особисто вилучати їх, але зобов'язаний вивести учасників огляду та інших осіб з місця 
виявлення вибухонебезпечних матеріалів, виробів тощо . Всю роботу з вилучення, знеш
коджування, упаковки і транспортування проводить спеціаліст в галузі судової вибухо
вої техніки. Огляд, опис, фотозйомка подібного роду виробів після їх знешкоджування 
проводиться слідчим і спеціалістом-криміналістом, але обов'язково за участю спеціа
ліста в галузі судової вибухової техніки. 
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За участю спеціаліста в галузі судової медицини слідчий надає невідкладну медич
ну допомогу постраждалим, направляє їх в лікарню. Абсолютно невідкладний харак
тер носить пошук і витягання на поверхню тіл, які виявилися заваленими грунтом або 
будівельними конструкціями, маючи на увазі, що заваленими можуть виявитися і живі 
особи, яким потрібна негайна допомога. 

В ході огляду місця події дуже важливим завданням для слідчого є встановлення 
осередку вибуху і фіксація його місцезнаходження. 

Точне визначення осередку вибуху, тобто місця де знаходився заряд вибухової ре
човини, нерідко дозволяє встановити механізм скоєння злочину, а також інші важливі 
факти і обставини. 

Особливого значення при розслідуванні кримінальних справ даного роду у зв'язку 
з оглядом місця гіодії набуває питання, чи не уявляв вибух в даній обстановці небезпеку 
для життя великої кількості людей. Тому при огляді місця події необхідно отримати 
інформацію, чи не знаходився хто-небудь поблизу від місця вибуху, як огороджено це 
місце від сусідніх ділянок (якими стінами, огорожею, природніми перешкодами). 

Термін часу скоєння злочину при огляді місця події може бути визначено за пока
заннями годинників, стрілки яких зупинилися в результаті вибуху, зокрема, за показан
нями наручного годинника потерпілого. 

Окремі дані, які встановлюються в процесі огляду місця події, можуть вказувати на 
спосіб, знаряддя і засоби злочину і одночасно на навмисний характер вбивства з вико
ристанням вибухових речовин. 

До таких даних відносяться перед усім вибухові пристрої, які виявляються на місці 
вибуху, засоби підривання, їх залишки. 

Характер цих матеріалів залежить від способу вибуху. Якщо в процесі огляду місця 
події були виявлені ознаки скоєння вибуху вогневим способом, то при огляді приміщення 
чи навколишньої місцевості необхідно вести пошук деталей підривного пристрою; за
лишків вагнепровідного шнура, який згорів; обгорілі сірники, недокурки сигарет, які ча
стіше всього використовуються для запалення вагнепровідного шнура; корпус запальни
ка, який здійснює запалення шляхом тертя, а також його пластмасову кришку. 

При наявності ознак електричного способу підриву необхідно приділити всю увагу 
пошуку, фіксації і вилученню таких об'єктів, як залишки підривного пристрою; шматки 
електричних проводів; сліди підмикання електровибухової мережі до стаціонарної осв
ітлювальної чи силової електромережі; джерела електроживлення (підривна машинка, 
електричні батареї). 

Якщо є ознаки механічного способу вибуху, на місці події, поряд з деталями підрив
ного пристрою, можна виявити м'кий дріт або мотузок, капронову нитку, шпагат тощо; 
частини пристрою для ініціювання вибуху: корпус , ударник з бійкам, бойову спружину, 
чеку, частини пристрою для сповільнення ініціювання вибуху. 

Якщо в різних місцях на місці події виявили частини декількох підривних пристроїв, 
необхідно виміряти відстань між ними. У тому випадку, коли один із вибухових при
строїв спрацював, необхідно виміряти відстань від осередку вибуху до іншого вибухо
вого пристрою. Це дозволить міркувати про можливості підготовки вибуху за допомо
гою детонації на відстані . 

Побічними доказами навмисного злочину можуть бути також дані про декілька ви
бухів, зроблених одночасно або з невеликими проміжками на ізольованих ділянках . 

Таке саме значення можуть мати дані про те, що об'єкт, на якому стався вибух, 
зазвичай не пов' язаний зі зберіганням вибухових речовин і вибухово небезпечних мате
ріалів. 

Тактика огляду місця події має особливості в залежності від того, де скоєно вбив
ство з використанням вибухових речовин - в приміщенні чи на відкритій місцевості. 
[406, 52-66] 

Для огляду місця події в приміщенні характерним є ряд особливостей, які відно
сяться переважно до визначення місця осередку вибуху . 

В місці осередку вибуху, як правило, бувають найбільші руйнування. Постраждалі, 
які опинилися в місці осередку вибуху або безпосередньо біля осередку вибуху, отри
мують дуже значні тілесні ушкодження . 

В результаті вибуху на стінах приміщення або інших вертикальних площинах інколи 
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залишаються радіальні смуги, які є результатом впливу газової (кіптява) і теплової 

енергії вибуху. Ці смуги починаються в осередку вибуху і, розширюються по мірі відда
лення від останнього, піднімаються на значну відстань. Спеціаліст в галузі судової ви
бухової техніки може за цими смугами скласти міркування про те, де було розміщено 
вибуховий заряд. 

Радіальні смуги виникають при неповному окисленні продуктів вибуху . Останнє 
може мати місце, коли в результаті надмірно довгого чи не відповідного зберігання 
окремі компоненти вибухових речовин починають розкладатися. Радіальні смуги мо
жуть утворитися також вибуховИми речовинами, до с кладу яких входить значна кількість 
вуглецю (тротил, тетрил, пікринова кислота, порох тощо). 

Якщо в приміщенні стався не один вибух, а декілька, то після попереднього дослід
ження місця осередку вибуху визначається послідовність вибухів . 

Існує ряд об'єктивних ознак послідовності вибухів. 
До них, зокрема, відносяться особливості розміщення будівельних конструкцrи, 

меблів та інших предметів, які могли бути в помешканні чи службовому приміщенні, і 
були переміщені вибухом. 

Якщо в приміщенні сталося два (або більше) вибухи, то предмети , речі, тощо із 
місця осередку вибуху, який стався значно пізніше вибуховою хвилею інколи пере
міщаються і мrсце осередку вибуху, який стався раніше . Після встановлення за даними 
огляду місця події, де до вибухів знаходилися речі тощо, можна визначити, який із 
вибухів стався раніше. Перший вибух стався в тому місці осередку вибуху, в якому 
були виявлені частини будівельних конструкцій, меблів тощо, які знаходилися до ви
бухів в місцізнаходження іншого осередку вибуху. 

Як уже зазначалося вище, при проведенні огляду місця події фіксуються показання 
годинників, які могли зупинитися в результаті вибуху. Якщо вибухи сталися на двох 
ізольованих ділянках і в обох випадках були виявлені годинники, які зупинилися, то за 
співпаданням або відмінністю показань годинників можна міркувати про одночасний чи 

nослідовний вибух. 
Інколи в приміщенні залишається значна кількість газів, які уявляють собою продукти 

розкладу вибухових речовин. В таких випадках необхідно взяти проби повітря. При вияв
ленні кіптяви робляться їі зскрібання, вилучення і упаковка в паперові пакети. Якщо ви
бух в приміщенні здійснювався з використанням електричного способу підриву, то в 
місці осередку вибуху можуть бути виявлені шматки електроnроводів зі свіжозачищени
ми кінцями або тимчасової електропроводки. При проведенні огляду необхідно прийняти 
всі заходи обережності з метою виявлення слідів рук, які міг залишити злочинець при 
здійсненні підключення підривного пристрою до джерел струму на поверхні патронів і 
скла електричних лампочок. Практика проведення оглядів місця події в подібних ситуаціях 
свідчить, що навіть на залишках скла розбитих електричних лампочок, виявлених побли
зу місця осередку вибуху, можуть залишитися чіткі сліди пальців рук. Щодо електричних 
nатронів, підвішаних на проводах, то вони майже зовсім не піддаються руйнуванню вибу
хом навіть ЯІ{ЩО вони знаходяться в безпосередній близькості від місця осередку вибуху. 
При цьому зберігаються залишені на них сліди пальців рук. 

При проведенні огляду підривних пристроїв, які не вибухнули і були виявлені в 
nриміщенні, вимагається за участю спеціаліста в галузі судової вибухової техніки впев

·нитися, що вони не загрожують здійсненням вибуху, провести старанно вимірювання 
як самих підривних пристроїв, так і засобів, які ініціюють вибух . Так, наприклад, nри 
виявленні в приміщенні підривного пристрою, виготовленого для вибуху з використан
ням електричного способу, необхідно виміряти довжину електропроводу, який при

єднаний до електродетонатора. Поряд з цим, необхідно точно виміряти відстань від 
стаціонарних електричних проводів, розеток до місця, де звичайно знаходяться особи , 
на життя яких було зроблено замах (робоче крісло, ліжко тощо). Злочинці нерідко 
обирають таку довжину електропроводки, щоб підкласти підривний пристрій під сидін
ня стільця, крісла, під ліжко тощо. 

В процесі огляду приміщення, в якому було скоєно вбивство, старанному поперед
ньому дослідженню підлягають nошкоджені вибухом предмети: меблі, стіни, двері , 
вікна. На поверхні дерев'яних предметів або їх частинах, які знаходилися в осередку 
вибуху, можуть виявитися упроваджені частки вибухових речовин. 
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У тому виnадку, коли злочинцем було використано nорівняно невелику кількість 
вибухових речовин, в nриміщенні , де стиався вибух, можна виявити також частини 
каnсюля-детонатора. [571, 286] При значній кількості вибухових речовин, які були 
використані для вибуху, каnсюль-детонатор настільки може зруйнуватися, що виявити 
його залишки nрактично неможливо. [520, 40] 

При вибухах, здійснених на відкритій місцевості ознаками місця осередку вибуху 
можуть бути: а) вирва; б) оnалення рослинності; в) кіnтява на грунті; г) частини nідрив
ного nристрою; д) частини згорілого вагнеnровідного шнура тощо. 

При здійсненні на одній відкритій ділянці декількох вибухів для визначення їх nо
слідовності можуть бути використані слідуючи ознаки: 

1. Глибина кожної вирви. Якщо здійснено, наnриклад, два вибухи на місцевості з 
однаковою структурою грунту і з використанням однакової кількості вибухових речо
вин, грунт із місця осередку вибуху, який було здійснено nізніше nоnадає в місце осе
редку nершого вибуху і ~;~наслідок цього зменшується глибина вирви в місці осередку 
nершого вибуху. 

2. Характер нашарування грунту, який було викинуто вибухом, на частину вирви, 
покриту кіптявою. В результаті вибуху нерідко сама глибока частини вирви nокри
вається рівномірним шаром кіnтяви. Однак якщо сталося два nослідовних вибухи, то 
на nоверхні однієї вирви кіnтява може бути nокрита невеликим шаром грунту, який 
було викинуто із місця осередку вибуху, що здійснився nізніше. Зазначене свідчить npo 
те, що nерший вибух стався в тому місці осередку вибуху, в якому кіnтява на nоверхні 
вирви має нашарування свіжого грунту. 

З. Відмінність грунту, виявпеного в місцях осередку вибуху. Цю ознаку необхідно 
мати на увазі, коли вибухи було здійснено на відкритій місцевості де грунт мав різну 
структуру, наnриклад, один стався на nіщаному грунті (куnа nіску), а інший - на nо
верхні чорнозему. Якщо nри цьому в одному із осередків вибуху буде виявлено грунт 
іншого осередку вибуху (наnриклад, у місці вирви, яке знаходилося на nоверхні чорно

зему, виявиться nісок), то це означає, що nерший вибух стався там, де у вирві виявле
но різний за структурою грунт. 

Ознаки, які свідчать npo nослідовність здійснення вибуху, необхідно старанно фіксу
вати шляхом фотографування і оnису в nротоколі огляду місця nодії. 

В nроцесі огляду місця вибуху старанно nроводиться nоnереднє дослідження місця 
осередку вибуху і місцевості, яка · його отчу є, зокрема: nоверхня грунту вирви, де 
можуть бути виявлені кіnтява, деталі механізму сnовільненої дії тощо; грунт гребеня 
вирви; грунт в глибині вирви, де також можуть виявитися залишки nідривного nри
строю або деталі механізму сnовільненої дії. 

Огляд місця осередку вибуху nроводиться в слідуючій nослідовності: сnочатку nро
водиться фотозйомка вирви, nотім вимірюються діаметр вирви, глибина вирви, висота 
і ширина гребеня вирви. Якщо виявлено інші осередки вибузу, то вимірюються відстані 
між ними. Після зазначених вимірювань nроводиться фіксація nредметів, які знахо
дяться на nоверхні осередку вибуху . Після закінчення фіксації і вилучення nредметів, 
виявлених на nоверхні вирви, nроводиться відбір nроб, а nотім- nросіювання грунту, в 
якому можуть виявитися nредмети, частки, які не завжди можуть бути виявлені nри 
nроведенні статичної стадії огляду. 

Із місця осередку вибуху для nроведення судово-ексnертного дослідження необхід
но взяти nроби грунту, кіnтяви, а nри наявності води - nроби води, в яких можуть 
виявитися вибухові речовини, які розчинилися або їх окремі комnоненти . Крім того,· 
необхідно взяти контрольні nроби грунту з місць, які оточують місце осередку вибуху. 

Проби грунту з дна, а також з гребеня вирви мають дуже важливе значення для 
отримання інформації, яка буде встановлена в nроцесі nроведення визначеного судо
во-ексnертного дослідження і буде сnрияти усnішному розслідуванню. Сnрава в тім, 
що в nроцесі nроходження детонаційної хвилі в вибухових речовинах з їх nоверхні з 
великою силою відділяються тверді частки вибухових речовин. Уnроваджуючись в грунт, 
вони не nіддаються окисленню, зберігають nоnередню (nочаткову) якість. Тому, вилу
чені nроби грунту можна nотім наnравити на судову ексnертизу речовин, матеріалів і 
виробів із них, яка встановить вид вибухової речовини, що використовувалася для 
здійснення вибуху. При цьому необхідно зазначити, що кожна nроба nовинна містити 
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не менше 1 кг грунту або 1 л води. Менша кількість проб може викликати відповідні 
труднощі при проведенні судово-експертного дослідження. 

Щоб однозначно описати в протоколі огляду місця події місцеположення предметів, 
виявлених в місці осередку вибуху, який має форму вирви, рекомендується слідуючий 
прийом. Умовно центр вирви береться за центр циферблата годинника. Якщо орієнту
вання вирви здійснюється, наприклад, за сторонами світу, то в даному випадку, напря
мок на північ можна умовно позначити як напрямок на "12 годин" умовного цифербла
та. При виявленні на поверхні вирви яких-небудь предметів, що мають значення для 
даної справи, в протоколі огляду місця події зазначається не тільки відстань від центру 
вирви до цих предметів, але й положення відповідно до умовного циферблата. Наприк
лад, " ... на відстані ЗО см від центру вирви в напрямку на 11 годин умовного циферб
лата виявлено частину спружини ... ; на відстані 15 см від центру вирви і в напрямку на 
7 годин умовного циферблата виявлено шматок проволоки довжиною 1 5 см і діамет
ром 0,5 мм ... " тощо. 

Поряд з місцем осередку вибуху старанному огляду підлягає місцевість, яка їі ото
чує. При цьому необхідно брати до уваги, що в напрямку дії ударної хвилі можуть бути 
відкинуті частини вибухового пристрою та інші об'єкти. За допомогою спеціаліста в 
галузі судової вибухової техніки може бути визначено напрямок ударної хвилі, який 
визначається, зокрема, за напрямком викинутого грунту вирви, за руйнуваннями буді
вель тощо. 

Необхідно також проводити пошук залишків згорілого вагнепровідного шнура, упа
ковки вибухових речовин, обгорілих сірників і недокурків сигарет, які могли викорис
товуватися для підпалення вагнепровідного шнура. 

Залишки згорілого вагнепровідного шнура, як правило, знаходяться в безпосередній 
близькості від місця осередку вибуху на грунті. Але інколи їх віддалення від місця 
осередку вибуху може складати декілька десятків метрів. Окремі шматки згорілого 
вагнепровідного шнура можуть виявитися на гілках дерев або кущів. При їх виявленні, 
необхідно виміряти відстань від них до місця осередку вибуху (наприклад, до центру 
вирви), потім довжину і діаметр залишку вагнепровідного шнура, описати все це в 
протоколі огляду місця події, вилучити залишки і зберігати в жорсткій упаковці (наприк
лад, в скляній банці, закритій кришкою). 

При виявленні електропроводів, мотузок тощо проводяться вимірювання між кінця
ми проводів (мотузок) і центром вирви, їх довжина і діаметр, зазначається вид матеріалу, 
із якого вони виготовлені. Якщо ініціювання вибуху здійснювалося з використанням 
годинникового механізму в грунті вирви або їі гребеня можуть знаходитися його части
ни; інші частини годинникового механізму можуть бути викинуті з грунтом в напрямку 
ударної хвилі. Для виявлення дрібних деталей годинникового механізму, частин підрив
ного пристрою тощо в грунті вирви і гребеня вирви доцільно використовувати метало
шукачі, магніт або сито, через яке здійснюється просіювання змільченого вибухом 
грунту. 

При проведенні огляду місця події на відкритій місцевості також вимагається вста
новлювати і фіксувати в протоколі огляду місця події факти і обставини, які свідчать 
про те, що вибух був здійснений способом, небезпечним для життя інших осіб, які 
могли знаходитися недалеко від осередку вибуху. З цієї точки зору суттєвим повинно 
бути те, чи не було біля осередку вибуху будівель або туристичних палаток, місць 
купання або помешкань, де могли знаходитися люди; яка відстань від осередку вибуху 
до зазначених об'єктів, характер будівель або інших перешкод, місцезнаходження осіб, 
зокрема, постраждалих від вибуху. 

Зовнішній огляд трупа на місці його виявлення проводиться у відповідності з загаль
ними рекомендаціями, викладеними вище. До особливостей огляду трупа на місці вибу
ху відносяться слідуючі: 1) поряд з фіксацією відстані трупа до найближчих нерухомих 
орієнтирів, зазначається також відстань від осередку вибуху (наприклад, центру вирви) 
до найближчої частини тіла цілого трупа; у випадку виявлення розчленованого трупа 
описується місцезнаходження визначених окремих частин трупа, їх розміри, колір і вимі
рюється відстань від них до центру вирви (доцільним в даному випадку буде орієнтуван
ня виявлених частин трупа навколо місця осередку вибуху за описаним вище способом 
умовного циферблата часів), а також їх місцезнаходження відносно географічних сторін 
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світу; 2) при огляді одягу трупа старанно проводиться rюпереднє дослідження вмісту 
кишень та особистих речей потерпілого, причому особливої уваги у випадку виявлення 
заслуговують засоби ініціювання вибуху (капсюлі-детонатори тощо), залишки вибухо
вих речовин. При проведенні огляду одягу на трупі, необхідно старанно зафіксувати 
розміри, форму і місце пошкоджень, обпалень, кіптяви , наявність крові. При цьому . 
одяг або окремі його частини прилучаються до справи у якості ре'чових доказів з ме
тою наступного проведення судово-експертного дослідження. Про проведене вилучен
ня відповідного одягу або його частин зазначається в протоколі огляду місця події . 

При проведенні огляду місця події в даній слідчій ситуації з метою успішного пошу

ку, знаходження, виявлення і фіксації речових доказів використовуються різноманітні 
техніко-криміналістичні засоби як самим слідчим, так і відповідними спеціалістами, які 
приймають участь в його пр,оведенні. Зокрема, слідчим може використовуватися ком
плект техніко-криміналістичних засобів, які знаходяться у валізі слідчого, спеціалістом
криміналістом використовуються техніко-криміналістичні засоби, укомплектовані у валізі 
криміналіста, спеціалістом в галузі судової вибухової техніки використовуються техніко
криміналістичні засоби, які укомплектовані у валізі спеціаліста з . вибухової техніки. 
Поряд з зазначеними комплектами техніко-криміналістичних засобів в процесі прове
денні огляду місця події при розслідуванні вбивств з використанням вибухових речовин 
можуть використовуватися й інші види техніко-криміналістичних засобів: широкозах
ватні магнітні металошукачі, які використовуються для пошуку залишків металевих 
конструкцій вибухових пристроїв; газоаналізатори, які використовуються для встанов
лення окремих видів газів, парів вибухонебезпечних рідин, що містяться у повітрі, і 
визначення їх концентрацій. Газоаналізатори можуть використовуватися також для відбо
ру проб газоповітряної суміші в місці осередку .вибуху на відкритій місцевості чи в 
приміщенні, де стався вибух з метою їх судово-експертного дослідження. 

· Подібні газоаналізатори використовуються в гірничорятувальній службі на всіх ве
ликих рудниках і шахтах, а також на підприємствах хімічної промисловості, де техно

логія виробництва пов'язана з виділенням вибухонебезпечних, пожежонебезпечних та 
інших шкідливих для людини газів і парів горючих рідин. [227, 215-220; 459, 11З-
119; 520, З5-45] 

Використання слідчим в процесі огляду місця вибуху як допомоги спеціалістів виз
начених галузей знань, так і необхідних техніко-криміналістичних засобів тільки сприяє 
якісному, оперативному і в результаті успішному проведенню цієї початко.вої, невідклад
ної і основної слідчої дії. 

2.8. Тактика використання допомоги спеціалістів 
різних галузей знань при проведенні огляду місця подіі 

При проведенні огляду місця події слідчий може скористатися у необхідних випад
ках допомогою спеціалістів визначеної галузі знань. 

Починаючи розгляд питання стосовно сутності і значення використання спеціаль
них знань досвідчених осіб у процесі слідчого огляду, перш-за все, хотілося б зупини
тися на співстав~енні знань, якими, безпосередньо володіє слідчий та знаннями, що 
надаються і якими володіють спеціалісти різних галузей знань . 

Прийнято вважати, що у кримінальному процесі , зокрема, при проведенні слідчих 
дій, використовуються такі спеціальні знання, якими не володіє сам слідчий . . 

Слідчий під час своєї професійно'і підготовки отримує необхідні спеціальні знання, 
навики, уміння, щоб використовувати їх в майбутній роботі за спеціаліьністю. Без та
ких знань, навиків та умінь він не може виконувати свої обов'язки слідчого. З метою 
виявлення слідів злочину, які будуть визнані речовими доказами, з'ясування та вста
новлення обстановки події, а також інших обставин, що мають значення для криміналь
ної справи, слідчий проводить огляд місця ПОАІІ, місцевості, приміщення, предметів, 
документів чи трупа та у необхідних випадках при огляді слідчий робить вимірювання, 
фотографує, проводить відеозйомку, складає плани та схеми, а також виготовляє зліпки 
та інші відбитки слідів. При цьому слідчий· вправі у необхідних випадках Залучити до 
участі в огляді місця події відповідного спеціаліста. 
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Дійсно, у Кримінально-процесуальному кодексі України є вказівки на використання 
слідчим фото-, кіно-, відеозйомки, зtзукозапису та інших науково-технічних засобів (ст.ст. · 
851, 85 2 , 191 ). Слідчий повинен володіти спеціальними юридичними знаннями і навика
ми з різних галузей науки і техніки як при формулюванні завдань спеціалісту, так і при 
підготовці та призначенні судової експертизи. Необхідні спеціальні знання такого змісту 
він отримує під час професійної підготовки, у процесі якої його навчають криміналі
стичній техніці, загальним методам дослідження речових доказів, судовій медицині, 
судовій психіатрії, судовій психології та судовій бухгалтерії. Ними оволодівають і при 
різних формах підвищення кваліфікації, а також у процесі роботи. Межі його компе
тенції в цих питаннях постійно змінюються. Навики слідчого складаються з уміння дру
кувати на друкарській машинці, працювати з комп'ютером в режимі "користувач", 
володіти фото-, відеоапаратурою, оперативного використання інших різноманітних 
техніко-криміналістичних засобів. Тут необхідно відмітити, що результати діяльності 
слідчого, що фіксуються в процесуальних документах, уявляють собою докази по справі, 
яка знаходиться у його провадженні. Тому, відомості, що використовуються слідчим 
та виходять за межі його спеціальних юридичних знань, не можуть бути покладені в 
основу висновків, які він формулює, тобто стати доказами по справі і в такій якості 
фіксуватися в протоколі. Однак, наявність у слідчого подібних знань дозволить значно 
повніше та результативніше провести слідчі дії, сформулювати, перевірити та виклю
чити відповідні версії, правильно вибрати і значно успішніше використати ті чи інші 
тактичні прийоми та рекомендації. Розширення можливостей самостійних (доексперт
них та післяекспертних) досліджень слідчого з метою констатації та перевірки фактів, 
має практичне значення, скорочує час і витрати матеріальних засобів [240, 30]. 

Однак, слідчий немає права на підставі власних знань у різних галузях науки і 
техніки робити будь-які висновки (наприклад, щодо причини смерті, причини пожежі 
тощо), фіксувати їх у процесуальних документах, а тим більше, в обвинувальному 
висновку. Він зобов'язаний призначити по кримінальній справі відповідну судову екс
пертизу. При цьому, правило про недопустимість сполучення в одній особі слідчого і 
судового експерта закріплено в законі, а саме в статтях 54, 60, 62 КПК України. 

Крім неправових знань, навиків та умінь слідчому необхідні і правові спеціальні 
знання, навики та уміння для проведення розслідування злочинів: він повинен знати 
кримінальне та кримінально-процесуальне законодавство, оволодіти тактикою прове
дення слідчих дій і методикою розслідування окремих видів злочинів. 

Отже, закон не забороняє слідчому оволодіти будь-якими спеціальними знаннями, 
у тому числі і криміналістичними з метою використання їх у своїй практичній діяль
ності .. Однак процесуальні наслідки використання таких знань, доказове значення от
риманої за їх допомогою інформації, буде залежити від правового положення учас
ників процесу, характеру завдання, що вирішується та отриманих результатів. 

Таким чином, всі знання, що використовуються слідчим при розслідуванні по кримі
нальній справі, в залежності від суб'єкту знань, можна поділити на два види. 

Перший вид - це професійні знання слідчого. Очевидна їх виключна важливість у 
слідчий роботі. Вони є назамінними . Такі знання необхідно поглиблювати, поновлювати і 
удосконалювати. Але, треба зазначити, що яким би високим не був рівень професійної 
майстерності слідчого, його професійних знань буває недостатньо для встановлення 
істини по кримінальній справі. Необхідно погодитись з В. М. Маховим, який наголошує 
на тому, що принципово не змінює положення те, що у підвищенні професійного рівня 

майстерності слідчого є резерв -їх спеціалізація, тобто певний ступінь розподілу праці в 
межах професії. Спеціалізація в цілому колі професій - важливий засіб, що підвищує 
показники праці. В праці слідчого, в силу їі особливостей, що обумовлені персональною 
відповідальністю за хід і результати дослідження по кримінальній справі, виключена мож
ливість розподілу для слідчого процесу пошуку, знаходження чи виявлення доказів, їх 
перевірки і оцінки з іншими учасниками кримінального процесу. Тому певна спеціаліза
ція відбувається тут за видами злочинів, розслідування яких доручається слідчому. Але й 
така спеціалізація слідчого носить локальний характер, оскільки неможливо забезпечити 
в основній, низовій ланці слідчого апарату - районі, місті, де всього декілька слідчих, 
спеціалізацію їх лише на розслідуванні певного виду злочинів [395, 32]. 

Розслідування здійснюють і органи дізнання. Професійні знання осіб, що проводять 
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дізнання, - робітників ДАІ, пожежно1 Інспекції, віддІЛІВ по боротьбі з економічними 
злочинами, - містять знання відповідно в галузі автотехніки, пожежної справи, бухгал
терського обліку. Ці знання надають їм можливість кваліфіковано здійснювати дізнання 
у справах про злочини, що віднесені до їх компетенції. Але ці особи, як і слідчі, є 
суб'єктами розслідування; вони не вправі підміняти досвідчених осіб, які залучаються 
для участі в розслідуванні у випадках, встановлених законом або за розсудом осіб, що 
проводять розслідування. 

Відсутність у слідчих права безпосрердньо використовувати в процесі доказування 
по кримінальній справі знань, що виходять за межі своїх професійних знань, виправ
ляється при необхідності, залученням до розслідування суб'єктів, для яких наведені 
знання є професійними. Ці знання другого виду у кримінально-процесуальному зако
нодавстві, як уже зазначалося вище, називаютья спеціальними. Значення спеціальних 
знань полягає в тому, що вони відкривають по суті безмежні можливості для правиль
ного використання досягнень науки, техніки та інших досягнень людства при розсліду
ванні злочинів у порядку, встановленому законом. 

Спеціальні знання у вигляді допомоги спеціаліста слідчим можуть використовувати

ся при проведенні різноманітних слідчих дій, але найчастіше вони використовуються в 
процесі проведення слідчого огляду, як однієї із самих складних слідчих дій, так і самої 
цінної слідчої дії за характером і результатами виявлення доказової інформації. 

Відповідно до положень ст. 190 КПК України, огляд- це слідча дія, яка проводить
ся з метою пошуку, знаходження, виявлення слідів злочину та інших речових доказів, 
з'ясування обстановки злочину, а також інших обставин, що мають значення для спра
ви. Слідчий може провести огляд місцевості, приміщення, предметів і документів, тва
рин, трупа і т. ін. Найбільше розповсюдженим видом слідчого огляду є огляд місця ... . . ', 
подІІ - мІсця, на якому виявленІ ознаки злочину. 

Огляд місця події є початковою, основною й невідкладною слідчою дією. Безпе
речність цього постулату відома. Професійно грамотний огляд дає можливість отри
мати об'єктивну і достовірну інформацію про те, що відбулося, виявити, зафіксувати 
сліди, які набувають статусу речових доказів. 

Беручи до уваги, що зволікання з проведенням огляду місця події може призвести 
до зміни обстановки, втрати слідів події, законодавець дозволяє його проведення навіть, 
до порушення кримінальної справи. У цьому разі при наявності підстав, кримінальна 
справа порушується негайно після огляду місця події [409, 222]. Виявлення при огляді 
слідів події, предметів, документів та з'ясування обстановки відбуваються шляхом сприй

няття ї~ слідчим та іншими учасниками огляду за допомогою, передусім, органів зору, 
нюху, слуху, дотику, а також техніко-криміналістичних засобів: фото-, відеозйомки, 
звукозапису, вимірювальних інструментів, приладів і пристосувань (щупів, тралів, ме
талошукачів, ультрафіолетового освітлювання тощо), хімічних реактивів. Для участі в 
огляді слідчий може запросити спеціаліста (судового медика або паталогоанатома, 
відеооператора, автотехніка, товарознавця, фармацевта, художника та інших). 

Отже, у процесі огляду місця події слідчий, насамперед, веде пошук, знаходження, 

виявлення, а також вивчає та фіксує наявну інформацію шляхом безпосереднього вив
чення певного фрагмента матеріального середовища, що дозволяє в сукупності з іншими 
до~азами зробити висновок про механізм події, що розслідується, а також інших обста
вин. Поряд із цим, слідчий повинен спрямовувати діяльність, що направлена на з'ясу
вання обстановки, знаходження, виявлення, фіксацію, попереднє дослідження матері
альних носіїв інформації, що мають значення для справи, а також контролювати прове
дення огляду. Виходячи з вимог Кримінально-процесуального кодексу України слідчий 
є основною дієвою особою при проведенні огляду місця події, на якому лежить тягар 
доказування. Він може і повинен контролювати дії інших учасників: спеціалістів, опера
тивних працівників міліції та інших. Перед початком огляду слідчий повинен роз'яснити 
понятим їх обов'язок бути присутніми при всіх діях слідчого і засвідчити своїми підпи
сами відповідність записів у протоколі виконаним діям, а, зокрема, спеціалісту - його 
обов'язок використовувати свої знання і навики, сприяти слідчому проводити пошук з 
метою знаходження, виявлення, закріплення і вилучення доказів, звертати увагу слідчо
го на·обставини, пов'язані з цим, давати пояснення з приводу спеціальних питань, які 
виникають при проведенні слідчої дії. 
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До труднощів, які можуть виникнути перед слідчим у процесі проведення безпосе
реднього активного огляду, належать: 

- змішування істотного з другорядним, тобто надання випадковим чинникам зна
чення головних; 

- інтерпретація, яка виходить з очікуваного, що відбувається в силу неможливості 
вилучення суб'єктивних суджень учасників огляду місця події. Виникає через немож
ливість цілком абстрагуватися від наявних соціальних і професійних стереотипів мис
лення як самого слідчого, так й інших учасників слідчої дії; 

-суб'єктивізм, зумовлений теоретичним і практичним професійним досвідом слідчо
го, що створює певні обмеження і тим самим звужує можливості всебічного, неупе
редженого аналізу наявності інформації. 

Але крім того, процес безпосереднього огляду місця події залежить від таких чин
ників як: 

- обсяг знань у галузі, що досліджується; 
• - . особливості сприйняття, емоційні і ціннісні установки як самого слідчого, так 

членів слідчо-оперативної групи; 
- спрямованість особи, тип темераменту як самого слідчого, так і членів слідчо-

оперативної групи; · 
- досвід і кваліфікація слідчого і членів слідчо-оперативної групи; 
-наукова уява та стереотипи слідчого і членів слідчо-оперативно групи [546, 56]. 
Як ми бачимо, до труднощів, які виникають у процесі огляду місця події, зокрема 

відноситься обсяг спеціальних знань різних галузей, що може знадобитися при дослід
женні місця події. Подібні труднощі на практиці можна частково подолати завдяки: 
участі у процесі огляду кількох незалежних один від одного спеціалістів з різних галу
зей знань, що сприятиме розширенню інформаційної бази слідчого; використанні різних 
способів технічної фіксації, завдяки допомозі спеціалістів (у разі необхідності); відмова 
слідчого від передчасних суб'єктивних узагальнень і висновків тощо. 

Науково правильно організований процес безпосереднього активного огляду за 
участю спеціалістів з певних галузей спеціальних знань дає той обсяг інформації, що 
може бути покладений в основу аналітичної діяльності, формуючи основу для висунен
ня слідчих версій. Саме реальні слідчі версії є головним підсумковим завданням об'єктив
ного й професійного огляду місця події, коли накопичена інформація, що грунтується 
на знанні криміналістики, кримінології, філософїі пізнання, психології, судової медици
ни та інших наук, зумовлює формування правильних висновків - напрямків подальшої 
слідчої роботи. 

Спеціаліст, зокрема, спеціаліст-криміналіст, що прийматиме участь в огляді, може 
допомогти слідчому: вибрати найбільш правильну тактику огляду, виявити, зафіксува
ти і вилучити за допомогою засобів криміналістичної техніки, які -в нього є, сліди та інші 
речові докази, зробити їх опис, скласти плани і схеми місця події, сфотографувати, 
виготовити зліпки слідів. Всі дії спеціаліста повинні бути зрозумілими слідчому та іншим 
учасникам огляду. Результати своїх дій він повинен демонструвати і надавати відповідні 
пояснення. 

У Кримінально"процесуальному кодексі України огляд є однією з найбільш ретель
но регламентованих слідчих дій. Закон відображає участь спеціалістів в огляді. Не 
торкаючись ретельно всіх питань, пов'язаних з проведенням огляду, розглянемо ті з 
них, що пов'язані з участю спеціаліста . 

. Коло спеціалістів, мета їх використання визначаються й видом огляду. 
При огляді місця події спеціалісти найбільш широко залучаються у зв'язку з необх

ідністю для слідчого у ретельному і цілеспрямованому вивченні обстановки місця події. 
Частіше за все при такому виді огляду і в залежності від виду злочину, використовують

·ся спеціальні знання судових медиків, криміналістів, автотехників, будівельників, спе
ціалістів в галузі пожежної справи, в області техніки безпеки у різних галузях промис
ловості тощо. Однак, в залежності від конкретних обставин справи для участі в огляді 
місця події може бути запрошений будь-який інший спеціаліст, якщо у слj,ІJчого виникне 
необхідність у використанні відповідно визначених спеціальних знань/' .. "'-

Що стосується огляду речових доказів, то враховуючи їх надзвичайну різноманітність 
у кожному конретному випадку, важко заздалегідь встановити, знання якого саме спеціа-
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ліста можуть знадобитися при їх огляді. Тут необхідно враховувати вид скоєного зло
чину, що розслідується і таким чином визначати коло необхідних спеціалістів. Завдан
ня спеціаліста тут будуть більш вузькими і у більшасті випадків торкатимуться виявлен
ня на предметах, які оглядаються ознак, що можуть свідчити про їх відношення до 
злочину, що розслідується. .· 

Межі діяльності спеціаліста при огляді визначаються йог.о спеціальними· знаннями і 
метою, для якої вони необхідні. 

Для огляду місця події характерно двояке положення спеціаліста. З одного боку, в 
силу того, що дана слідча дія є першочерговою, діяльність спеціаліста обмежується 
завданням (чи колом завдань). слідчого. Такий порядок забезпечує суровий план і по~ 
слідовність проведення огляду і визначення місця кожного з його учасників. 

· З інщого боку, саме при огляді місця події, частіше за все можуть знадобитися 
знання спеціаліста для виявлення взаємозв'язку виявлених предметів і пошуку додатко
вих доказів. Мабудь, що -все це не завжди може укластися у конкретне завдання і 
вимагає певної ініціативи спеціаліста. Однак і тут.завжди повинно діяти загальне прави
ло відносно попередньо'і санкції слідчого на кожну додаткову дію спеціаліста. 

· _ В плані використання ·Знань спеціалістів при огляді місця події. значне місце займає 
відмежування діяльності спеціаліста, з одного боку, від діяльності слідчого, · а з іншого -
проведення судово·І: експертизи від виїзду судового .експерта, як посадової особи на 
місце події, де він виступає уже в ролі спеціаліста. 

З роботою слідчого при оглядах місця події найбільше тісно - пов'язана діяльність 
спеціалістів-криміналістів. Спеціалісти-криміналісти при оглядах місця події використо
вуються для надання доr:юмоги слідчому з метою пошуку, знаходження, виявлення 

речових доказів, особливо слабковидимих і невидимих слідів, їх фіксації,. вилученні, 
лакуванні. Спеціальні знання спеціалістів-криміналістів використовуються при оглядах · 
також з метою фотографування місця події, трупа, інших речових доказів. Це є різно
видом науково-технічної допомоги . 

У той же час відомо, що пошук, ·знаходження, виявлення слідів, їх фіксація, паку
вання тощо, відносяться і до компетенції слідчого і обладнання, зокрема комплект 
техніко-криміналістичних засобів слідчого або як його ще називають , "спідча валіза", 
що ним використовується, призначене саме для цієї мети. 

Відмінність слідчого від спеціаліста-криміналіста полягає, насамперед, в тому, що 
знання спеціаліста-криміналіста з .питань вибору найбільше ефективних методів вияв
лення речових доказів, бувають більше глибокими і всебічними, він користується роз
робленими криміналістичною технікою спеціальними прийомами освітлення тощо. Знан
ня спеціаліста-криміналіста дозволяють з більшою точністю і врахуванням конкретних 
умQв вибирати необхідний науково-технічний засіб для проявлення слідів. У окремих 
виnадках .виріше.ння цього питання виявляє значні труднощі, оскільки необхідно врахо
вувати властивості конкретної поверхні, вологість повітря, відносну давність слідів тощо. 
В багатьох випадках допомога спеціалістів-криміналістів, наприклад в лакуванні, вилу
ченІ:"Іі слідів, фотографуванні місця подїі і речових доказів, може носити допоміжний 
характер - в порядку розподілу обов'язків між учасниками огляду. 

- Розглядаючи питання щодо участі спеціалістів в огляді місця події, необхідно мати 
на увазі ще й те, ~о їх діяльність дуже близька за змістом з діяльністю судових екс
пертів у судово-експертній установі, яка може полягати як у проведенні судово-екс
пертного огляду, що є частиною судово-експертного дослідження, так і в проведенні 
судової експертизи цілком. І до того ж - спеціалістом при проведенні окремих слідчих 

. дій, в тому числі і огляду місця події, може бути залучений фахівець відповідного профілю 
~.визначеної судово-експертної установи, який працює на посаді судового експерта, 
іле він з точки зору кримінально-процесуального закону буде називатися, при наданні 
Допомоги слідчому в процесі проведення відповідних слідчих дій, не судовим експер
том, як це помилково записано в ст. 192 КПК України, а спеціалістом. Це помилкове 
визначення в законі приводить до путанини, як · працівників правоохоронних органів, які 
займаються розслідуванням злочинів, так, особливо, і студентів при вивченні ними 
кримінального процесу і криміналістики. Тому в зазначеній нормі кримінально-проце

суального закону повинно бути записано: "Зовнішній огляд трупа слідчий проводить з 
участю спеціаліста в галузі судової медицини і в присутності двох понятих. У випадках 
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неможливості залучення спеціаліста в галузі судової медицини запрошується найближ
чий лікар". 

Відмінності між цими двома процесуальними суб'єктами в тому, що спеціаліст 
може надавати допомогу слідчому в процесі проведення всіх слідчих дій і як на основі 
словесного (усного, переданого особисто віч на віч, чи за допомогою телефонного 
зв'язку), так і простого письмового (за допомогою листа, записки) чи процесуального 
(по запрошенню повісткою слідчого). Судовий же експерт надає допомогу слідчому 
тільки в результаті вимоги слідчого про надання йому допомоги на основі процесуаль
ного документа у вигляді постанови слідчого про призначення тієї чи іншої судової 
експертизи. Разом з тим, спеціаліст і судовий експерт може бути однією і тією самою 
фізичною особою - фахівцем визначеного профілю знань, яка відрізняється тільки 
процесуальним положенням. 

Результати огляду місця події багато в чому залежать від якості підготовки до ньо
го. Отримавши інформацію слідчого щодо події, спеціаліст-криміналіст повинен з'ясу
вати, що відбулося (характер події), і вирішити, які науково-технічні, пошукові та до
поміжні засоби необхідні для огляду місця події. Крім того, спеціаліст-криміналіст за 
запрошенням слідчого, приймає участь в обговоренні повідомлення про подію і поряд
ку дій по проведенню огляду місця події, він може висловити пропозиції щодо необхід
ності залучення інших спеціалістів, про доцільність використання тих чи інших науково
технічних, пошукових і допоміжних засобів (трупошукачів, щупів тощо). 

Отже, першочерговим завдання спеціаліста-криміналіста до початку огляду місця 
події є підготовка необхідних науково-технічних, пошукових і допоміжних засобів. Він 
може також приймати участь при інструктажі оперативної rрупи особою , що очолює 
огляд, а також при опитуванні свідків та осіб, що першими виявили. подію, і потерпілих. 
Звичайно, що опитування проводить слідчий, однак, спеціаліст використовує пояснен
ня осіб для усвідомлення обставин події, що відбулася і визначення можливостей пошу
ку різних речових доказів. У зв'язку із цим, він може ставити необхідні запитання. Якщо 

у процесі опитування виявиться, що присутні на місці події особи (свідки, потерпілі) 
могли залишити сліди своїх рук, ніг, взуття, одягу, спеціаліст-криміналіст за доручен
ням слідчого має право оглянути взуття, одяг осіб тощо . Спеціаліст-криміналіст, що 
володіє знаннями в галузі звукозапису, повинен допомогти слідчому зробити запис 
пояснень на магнітну плівку. 

Спеціаліст-криміналіст на стадії загального статичного огляду місця події надає 
допомогу слідчому в розробці плану проведення детального огляду місця події, зокре

ма, у виборі методу огляду, визначенні послідовності огляду, способів пошуку, знаход
ження і виявлення слідів та інших речових доказів, а також у виборі техніко-криміналі
стичних засобів, пошукових і допоміжних засобів для успішного проведення пошуку 
зазначених доказів. Разом зі слідчим спеціаліст-криміналіст здійснює фіксацію як місця 
події, так і положення об' єктів на ньому на початку огляду шляхом фотографування, 
виготовлення зліпків, складання планів і схем. 

Роботу з фіксації обстановки місця події може виконати й сам слідчий як особа, яка 
володіє знаннями в галузі криміналістичної техніки, однак в складних випадках фікса
цію загальної обстановки місця події здійснює за дорученням слідчого спеціаліст-кримі
наліст. На етапі статичної стадії огляду місця події спеціаліст-криміналіст проводить 
орієнтуючу і оглядову фотозйомку,фіксуючи таким чином положення м ісця події віднос
но обстановки, що його оточує. 

Потім спеціаліст-криміналіст шляхом фотографування, фіксує взаємне розташу
вання наявних об'єктів на місці події. 

Обстановка місця події і окремих їі об'єктів фіксується, крім того, шляхом скла
дання планів і схем . Спеціаліст-криміналіст надає слідчому допомогу в проведенні не
обхідних вимірювань і складанні планів, схем . 

На статичній стадії загального огляду необхідно дотримуватися максимально·; обе
режності, щоб не внести змін в обстановку, не знищити наявні сліди і не залишити 
своїх. Тому на цій стадії, як правило, брати в руки які-небудь предмети , переміщати їх 
не можна . 

На динамічній стадії огляду місця події спеціаліст-криміналіст використовує най
більше ефективні засоби і методи пошуку, знаходження і виявлення слідів та інших 
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речових доказів. Знання криміналіста йому дозволяють з великою точністю і урахуван
ням конкретних умов вибрати необхідні методи і засоби для пошуку, знаходження, 
виявлення і фіксації слідів. Нерідко вирішення цих питань викликають значні труднощі, 
так як приходиться ураховувати колір, властивості і стан поверхні, на якій можуть 
знаходитися сліди, відносну давності слідів, вологість повітря та інші фактори. 

При формулюванні слідчих версій про місця можливого знаходження слідів слідчий 
може скористатися консультацією спеціаліста-криміналіста. Підставами для цих версій, 
по-перше, можуть служити відомості, які містяться в поясненнях свідків-очевидців і 
потерпілих. По-друге, підставами версії можуть бути результати аналізу відображених 
слідів та інших речових доказів. При цьому велике значення будуть мати досвід спеціа
ліста-криміналіста, його професійна практика, знання спеціальної літератури. 

При проведенні пошуку слідів на місці події, спеціаліст-криміналіст повинен пам'я
тати, що мало видимі сліди рук утворюються при дотику руки з глянцевими поверхня
ми (скло, фарфор, полірований метал тощо), невидимі- при дотику з предметами, які 

мають неглянцеву ·поверхню (картон, папір тощо). Сліди рук можуть бути виявлені на 
посуді, лампах, папері, зброї, взутті, ручках дверей, вікон, шафів, замках, віконних та 
інших стеклах, підвіконниках, інших предметах, залишених злочинцем. 

Якщо пошук і виявлення невидимих або маловидимих слідів рук, а іноді й слідів ніг 
нерідко уявляє велику складність, то сліди знарядь злому і інструментів у більшості 
випадків виявляються зразу і спеціаліст-криміналіст повинен допомогти зафіксувати їх 
і вилучити. 

Перед тим, як зосередити увагу на виявлених слідах знарядь злому і інструментів, 
спеціаліст-криміналіст повинен встановити, чи немає на поверхні об' єкта, огляд якого 
проводиться, слідів рук. 

Потім необхідно встановити спосіб злому, визначити вид знаряддя, яке було вико
ристано з цією метою . Якщо було здійснено, наприклад, злом замка, спеціаліст-кримї
налет звичайно обмежується тільки його зовнішнім оглядом. 

Виявлені сліди злому повинні бути сфотографовані маштабним методом і вилучені 
з дотриманням правил роботи зі слідами. 

Огляд зломанах перешкод - стін, дверей, стелі, підлоги необхідно починати без
посередньо з місця злому і ділянок, які прилягають до нього. При цьому необхідно про
вести огляд й інших перешкод. Можливо, що злочинець до того, як здійснити злом 
перешкоди, робив спробу подолати іншу перешкоду, однак потім з яких-небудь причин 
залишив цю спробу . На місцях, де будуть наявні ознаки злому, можна виявити сліди 
рук і знарядь злому, що допоможе правильно встановити обставини скоєного злочину. 

При проведенні огляду слідів злому, спеціаліст-криміналіст повинен вирішити, чи 
не могли на одяг і тіло злочинця попасти частки матеріалу, із якого була виготовлена 
зломана перешкода. Це можуть бути частки фарби, штукатурки, цегли, піщинки, дере
в'яні або металеві ошурки чи стружки тощо. Зразки таких матеріалів вилучаються і в 
майбутньому можуть бути використані для проведення відповідного виду судової екс
пертизи. 

При проведенні огляду слідів злому на місці події спеціаліст-криміналіст разом зі 
слідчим повинен на підставах своїх спеціальних знань допомогти останньому оцінити 
версію про інсценуВ!=ІННЯ злочину. 

Інколи на місці події виявляють предмети, які могли бути знаряддям злому. При 
огляді таких предметів спеціаліст-криміналіст повинен перед усім прийняти заходи, 
направлені на виявлення слідів, залишених руками злочинців. За характером знаряддя 
злому (якістю, конфігурацією, матеріалом, який було використано для його виготов
лення, місцем виготовлення та іншими даними) в окремих випадках вдається встанови

ти професію власника, його характерні звички, а інколи і самого власника, так як на 
деяких знаряддях можуть бути різні умовні знаки, помітки, ініціали власника тощо. 

При проведенні огляду знарядь злому і слідів їх використання, спеціаліст-кримі
наліст повинен зробити спробу встановити, чи не використовувалися ці знаряддя при 
скоєнні інших злочинів. Інколи доцільно мати при собі фотографії слідів знарядь зло
му, залишених при скоєнні в минулому (особливо нерозкритих) інших злочинів, і 
порівнювати· сліди злому, які були виявлені на місці події зі слідами злому на фото-
Графіях. · 

! , 
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Спеціаліст-криміналіст може надати слідчому допомогу у виявленні і вилученні при 
проведення огляду місця події слідів транспортних засобів. 

В процесі проведення огляду місця події спеціаліст-криміналіст може виявити дані, 
які характеризують тип транспортного засобу, індивідуальні особливості його протек
тора, напрямок руху транспортного засобу, сліди гальмування, ознаки зупинки тощо. 

Якщо спеціаліст-криміналіст приймає участь в проведенні огляду місця події при 
розслідуванні кримінальних справ, пов'язаних з використанням вогнепальної зброї, він 
допомагає слідчому провести пошук зброї, а також предметів і слідів, пов'язаних з 
його використанням, стріляні гільзи, кулі, дріб, пижі, прокладки тощо. 

Велике значення має пошук вогнепальної зброї. Інколи вона виявляється зразу на 
місці події (при самогубствах, вбивствах з інсценуваннями самогубства), частіше вона 
приховується. Тому дуже старанно повинні бути оглянуті ями, криниці, копиці сіна чи 
соломи, дупла дерев, сміттєві і вигрібні ями тощо. У необхідних випадках спеціаліст
криміналіст використовує магнітні шукачі або міношукачі. 

Спеціаліст-криміналіст приймає участь в проведенні пошуку куль, дробу, картечі. 
Після проведеного огляду трупа на місці його виявлення, спеціаліст-криміналіст разом 
зі слідчим і спеціалістом в галузі судової медицини вирішують питання, де ймовірніше 
всього можуть бути виявлені кулі, дріб або картеч. Для цього проводиться огляд об'єктів, 
розміщених на одній лінії з трупом або з пошкодженою перепоною і зі встановленим 
або таким, що передбачається місцем знаходження особи, яка стріляла. 

При проведенні на місці події огляду куль, дробу і картечі, спеціаліст-криміналіст 
може надати відповіді на слідуючі питання слідчого: 

- яким способом - заводським чи саморабним - виготовлена куля, картеч, дріб; 
- до якого типу патронів могла належати куля; 

- із якої системи і моделі зброї могла бути вистріляна куля; 
- який калібр мисливської зброї, із якої була вистріляна куля. 
Для виявлення стріляних гільз необхідно шляхом опитування очевидців події, за 

слідами ніг та іншими ознаками встановити місце де знаходилася особа, що стріляла. 
Якщо будуть встановлені дані, що постріл було зроблено з близької відстані від 

перепони, то пошук гільзт проводиться в безпосередній близькості від пошкодженого 
об'єкта. 

Якщо додаткові сліди пострілу відсутні і наявний тільки наскрізний отвір, визначити 
місце знаходження особи, що стріляла, важко. В подібному випадку завдання спеціаліста
криміналіста складається з того, щоб визначити напрямок пострілу шляхом встанов

лення приблизної лінії польоту кулі, а потім знайти місце, де знаходилася особа, що 
стріляла. Огляду підлягає територія праворуч і ліворуч від встановленої лінії польоту 
кулі, в напрямку від місця пошкодження об'єкта до місця, де за попередніми даними 
повинна була знаходитися особа, що стріляла. 

Виявлені гільзи спеціаліст-криміналіст повинен негайно оглянути, щоб встановити 
їх конструктивні дані (форма корпусу, розміри, колір, позначення маркірування) і вия
вити сліди, які характеризують зброю, із якої вона була вистріляна. 

Підчас огляду на місці події стріляних гільз, спеціаліст-криміналіст може висловити 
попередню думку з таких пюань: до якої зброї був призначений патрон; із одного чи із 
різного виду зброї були вистріляні патрони, частинами яких є дані гільзи; чи могла 

. утворитися деформація даної гільзи, що спостерігається, при умовах, встановлених в 
процесі огляду, тощо. 

Якщо вдається виявити кулю, то по ній у окремих випадках можна в ході огляду 
визначити тип зброї, яка використовувалася при стрільбі, що може полегшити пошук 
гільзи і вирішення інших питань. 

Вся робота спеціаліста-криміналіста по наданню допомоги слідчому у проведенні 
пошуку, виявлення, фіксації і вилучення слідів та інших речових доказів супровод
жується наданням різних консультацій в межах його спеціальних знань. Міркування 
спеціаліста-криміналіста про виявлені докази (їх походження, зв'язок з подією злочину) 
не заносяться в протокол огляду місця події. Спеціаліст-криміналіст допомагає слідчо-
у розібратися в суттєвості події і їі окремих обставинах. На засадах своїх спеціальних 

знаній він може, наприклад, за слідами коліс транспортного засобу визначити тип, 
швидкість, напрямок руху транспортного засобу; за слідами ніг людини - зріст і особ-
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ливості їі ходи; за слідами рук - особливості будови руки, якою рукою і яким пальцем 
залишені сліди тощо. 

В окремих випадках спеціаліст-криміналіст, підчас допомаги слідчому, висловлює 
своє міркування про взаємозалежність виявлених слідів та інших речових доказів. Після 
виявлення, наприклад, слідів злому на перепонах, він оцінює ці сліди в їх сукупності, 
визначає, чи не могли вони бути залишені одним знаряддям тощо. 

На заключній стадії огляду місця події функції спеціаліста-криміналіста зводяться 
до слідую чого: по-перше, він допомагає слідчому вилучити і упакувати виявлені сліди 
і предмети. Володіючи більшим, чим слідчий, досвідом і знаннями способів вилучення 
і упаковки слідів та інших речових доказів, спеціаліст-криміналіст проводить цю роботу 
так, щоб забезпечити їх збереженість для наступного проведення судово-експертного 
дослідження. Об'єкти, які вилучаються, незалежно від того, упаковані вони чи ні, опе
чатуються печаткою слідчого, а також скріпляються підписами слідчого, спеціаліста
криміналіста і понятих. 

Кращим способом фіксації виявлених речових доказів і прилучення 'іх до справи, 
що розслідується є їх вилучення в оригіналі. У випадках неможливості їх вилучення в 
оригіналі, виготовляються з них копії шляхом фотографування масштабним методом , 
виготовлення зліпків, перенесення на інші матеріальні носії. 

По-друге, спеціаліст-криміналіст може допомогти слідчому скласти грамотно про
токол огляду місця події і додатки до нього: плани, схеми, фототаблиці. 

Після закінчення проведення огляду місця події слідчий починає складати протокол 
огляду місця події, користуючись для цього своїми записами, а також записами інших 

учасників огляду місця події (інших слідчих, оперативних працівників, спеціалістів інших 
галузей знань і спеціаліста-криміналіста). 

Спеціаліст-криміналіст консультує слідчого відносно специфічних термінів, які зустрі
чаються при описі слідів й інших речових доказів. Якщо спеціаліст-криміналіст проводив 
вилучення слідів, вимірювання предметів і робив записи про характер виявлених об'єктів, 
їх розташування тощо, він допомагає слідчому описати обстановку і виявлені сліди. 

Якщо спеціаліст-криміналіст проводив фотозйомку місця події і різних об'єктів на 
ньому, також заначається в протоколі огляду (з зазначенням точки зйомки і умов фо
тографування). Попередні міркування спеціаліста-криміналіста, які Ірунтуються на 
вивченні виявлених об'єктів, обстановки місця події і результатів попереднього дослід
ження, в протокол не заносяться. 

Як і всі учасники огляду місця події, спеціаліст-криміналіст має право вимагати 

занесення в протокол огляду своїх зауважень з приводу дій слідчого при проведенні 

огляду місця події. Протокол огляду місця події підписується слідчим, понятими і спеціа
лістами визначеної галузі знань) в тому числі і спеціалістом-криміналістом), які прий
мали участь в огляді даного місця події. 

Нерідко слідчий доручає спеціалісту-криміналісту виготовити схему або план місця 
події. У цьому випадку спеціаліст-криміналіст на основі сво'іх зарисовок і зарисовок 
слідчого креслить в масштабі план місця події або схему з зазначенням відстаней між 

важливими орієнтирами, об'єктами тощо. 
Після закінчення проведення огляду місця події спеціаліст-криміналіст може надати 

допомогу слідчому у виготовленні фотографій і оформленні фото таблиці. Фототаб
лиці забезпечуються пояснювальними текстами, які підписуються спеціалістом-кримі
налістом. [317, 126-138; 684, 26-32] 

Такі основні функції допомоги спеціаліста-криміналіста, коли він приймає участь в 
проведенні огляду місця події за запрошенням слідчого. 

Якщо слідчий запросив для участі в слідчому огляді інших спеціалістів - судового 
медика, спеціаліста в галузі протипожежної безпеки, інженера-автомобіліста та інших -
спеціаліст-криміналіст повинен узгодити з ними основні питання відносно допомоги 

слідчому при проведенні огляду місця події і визначити порядок сумісних дій. Адже, 
слідчий як керівник огляду місця події відповідає за повноту та якість його проведення, 
об'єктивність процесуального закріплення результатів. Він визначає межі території, що 
підлягає огляду і порядок його проведення, розподіляє обов'язки між учасниками, 
здійснює контроль за роботою, у тому числі й судового медика. 

При огляді місця події, у тих випадках, коли проводиться розслідування злочинів у 
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яких будуть потерпілі з заподіяними ушкодженнями їх здоров'ю за допомогою вогне
пально'і зброї, повинні використовуватися знання спеціаліста із судової балістики для 
виявлення слідів пострілу, стріляних куль, гільз тощо. Тут важливе значення набуває 
попередня оцінка розміщення слідів пострілу, взаєморозміщення трупа, зброї, куль і 
гільз, перешкод з пробо'інами і слідами пострілу . Це дозволяє намітити вірні шляхи для 
пошуку доказів, пояснення кола негативних обставин тощо. 

Приблизно така ж робота може бути проведена спеціалістом з судової балістики на 
місці події при вирішенні питань про напрямок польоту кулі, положення стріляючого , 
позу вбитого на момент пострілу тощо . 

Однаково при розслідуванні справ про автотранспортні пригоди, спеціаліст-авто
технік, що приймає участь в огляді, надає слідчому допомогу в ознайомленні з техніч
ним станом транспортного засобу, у з ' ясуванні взаємозв'язку виявлених слідів і дета
лей механізмів машини, а також при вирішенні питання відносно технічних причин 

зіткнення, наїзду тощо. -
Основне завдання спеціалістів при огляді місця події полягає в наданні допомоги з 

виявлення речових доказів, фіксації обстановки місця події. Дослідження виявленого не 
входить в завдання спеціаліста. Будь-яке судження, що він висловлює, не є джерелом 
доказів. Необхідно також відмітити, що діяльність спеціаліста, у більшості випадках 
закінчується разом з оглядом. Наступна його робота, якщо вона має місце, носить 
допоміжний характер і складається з технічної обробки окремих результатів огляду 
(проявка слідів, виготовлення фотознімків тощо}. 

Спеціаліст - учасник такої слідчої дії, як огляд місця події, - виступаючи консуль

тантом слідчого звертає його увагу на ті факти, сприйняття яких взагалі або у якійсь 
мірі, можливе тільки на підставі спеціальних знань; рекомендує слідчому використову
вати той чи інший технічний прийом, засіб, які нададуть можливість виявити, а також 
зафіксувати і вилучити сліди, предмети - речові докази; вказує йому на зв'язки і обу
мовленість виникнення ти~ чи інших сукупностей слідів, коли явища, що викликали їх 

виникнення досяжні для встановлення тільки шляхом використання спеціальних знань. 
Участь спеціаліста у огляді місця події доцільна ще й тому, що він більше доскона

ло виконує і ті операції з виявлення, фіксації і вилучення слідів, якими слідчий, хоча і 
володіє, але не має достатніх навиків у їх виконанні. У випадках складного і об'ємного 
огляду проведення цих операцій спеціаліст полегшує роботу слідчого, дає йому мож
ливість орієнтуватися у головному, - оцінювати події в цілому. Разом з цим, участь 
спеціаліста при огляді місця події корисна ще й тому, що слідчий може ознайомитися з 
його точкою зору відносно тих чи інших обставин події, про які вдається міркувати на 
підставі його спеціальних знань. 

Найчастіше в практиці проведення огляду місця події слідчим використовується 
допомога спеціалістів при розслідуванні тяжких видів злочинів, в яких заподіяні ушкод
ження здоров'ю людини чи наступила, в результаті подібних ушкоджень, смерть і на 
місці події виявляється труп людини чи його частини. 

У випадках знаходження на місці події трупа , відповідно до діючого кримінально
процесуального законодавства України, а саме положень ст.192 КПК України, зовнішній 
огляд трупа слідчий проводить з участю спеціаліста в області судової медицини, а в 
окремих випадках може бути запрошений в якості спеціаліста найближчий лікар (за 
виключенням стоматологів, епідеміологів і санітарних лікарів}. Участь спеціаліста в 
галузі судової медицини є обов'язковою при проведенні зовнішнього огляду трупа і 

його ексгумації. Необхідно зазначити, що серед проблем взаємовідносин слідчого із 
спеціалістами, особливе місце займає його взаємодія зі спеціалістами в галузі судової 
медицини при проведенні огляду місця події і трупа потерпілого, а також при судово

медичному дослідженні трупа в бюро судово-медичної експертизи . Слідчий при огляді 
трупа завжди повинен пред'являти відповідні вимоги до спеціаліста в галузі судової 
медицини у відношенні ретельного вивчення слідів-ушкоджень на тілі трупа і предметів 
обстановки, у тому числі знарядь, що спричинили смерть потерпілого , з'ясуванню 
інших обставин, що сприятимуть повному та об'єктивному розслідуванню. Спеціалісти 

в галузі судової медицини, що приймають участь в огляді трупа на місці його виявлен
ня , у свою чергу , не повинні проявляти пасивність внаслідок якої можуть бути не по
мічені важливі для судово-медичної експертизи об'єкти . Важливу роль при здійсненні 
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огляду трупа на місці події ВІДІграє належне оснащення спеціаліста в галузі судової 
медицини. Не менше важливою є подальша доставка трупа у бюро судово-медичної 
експертизи для судово-медичного дослідження, бажано щоб він був відповідно упако
ваний і доставка його здійснювалася на спеціально обладнаних транспортних засобах, 
а не на випадковому транспорті з метою максимального збереження наявних слідів та 
попередження утворення нових (пошкоджень при танспортуванні, слідів нашарування 

тощо). Також важливим є продовження тісної взаємодії слідчого та судового медика 
вже в ході судово-медичного дослідження трупа в бюро судово-медичної експертизи 
[6, 35-36]. 

Судово-медичний експерт за посадою або інший лікар, приймаючи участь в зовніш
ньому огляді трупа на місці його виявлення, виконує функції спеціаліста, необхідними 
для правильного проведення слідчим слідчої дії. 

Обов'язковість запрошення для участі в зовнішньому огляді трупа спеціаліста в 
галузі судової меди~:~ини чи іншого лікаря пояснюється тим, що для подальшого розслі
дування потрібні відомості, які були отримані в результаті професійно правильного 
огляду і опису трупа на місці його виявлення. Такий опис слідчий може зробити за 
допомогою спеціаліста . 

Взагалі, розкриття складних злочинів, пов'язаних з вбивствами багато в чому зале
жать від надання кваліфікованої допомоги спеціалістом в галузі судової медицини, від 
обсягу спеціальних знань і досвіду останнього. Однак, не можна повністю погодитися 
з точкою зору, яку зокрема підтримував професор Ю. С. Сапожников, відносно того, 
що спеціаліст в галузі судової медицини на місці події повинен знайти кров'яні сліди, 
вірно і чітко розтлумачити розташування бризок, плям, калюж та інших слідів крові, 
повинен відшукати сліди сперми й інші сліди людини, зуміти зафіксувати все знайдене, 
роздобути необхідні показання свідків, крім того, зуміти ув'язати всі здобуті докази з 
даними огляду самого трупа: все це, на думку наведеного автора, є безпосередніми 
обов'язками спеціаліста в галузі судової медицини [567, 1 0-11]. Однак, визначення 
ролі спеціаліста в такому аспекті свідчило б про перекладення функцій слідчого на 
спеціаліста в галузі судової медицини, у зв'язку з чим, останній стає основною фігу
рою слідчої дії. 

Спеціаліст, що володіє знаннями з судової медицини, на місці виявлення трупа 
встановлює факт смерті, допомагає слідчому описати положення трупа , одяг на трупі , 
пошкодження на ньому, виявити і вірно описати трупні явища, які свідчать про час 
настання смерtі, тілесні ушкодження, сприяє слідчому у виявленні, вилученні і паку
ванні таких речових доказів, як сліди крові, волосся, виділень. Він може при цьому 
висловити попердні думки щодо давності смерті, механізму пошкоджень. Хоча ці дум
ки не мають доказового значення, вони є важливими для формулювання версій, визна

чення комплексу тих послідуючих слідчих дій і оперативних заходів , які необхідно про- . 
водити слідом за оглядом місця події. 

При тому, що діючим кримінально-процесуальним законодавством передбачена 
необхідність залучення спеціаліста в галузі судової медицини до зовнішнього огляду 
трупа, питанням учасrі судових медиків в огляді місця події, коли труп не виявлено, в 

достатній мірі уваги не приділялося . Але бувають такі випадки, коли участь сеціаліста 
в галузі судової медицини в таких випадках є вельми доцільною. Поперед усе, мова 
йде про кримінальні справи, що порушуються за фактом вогнепального поранення , 
порушень правил безпеки на транспорті, що стали причиною нещасних випадків з людь
ми. В подібних випадках труп нерідко забирають з місця події до приїзду слідчого (як 
правило, це буває тоді, коли місце події знаходиться на проїзджій частині вулиць міста 
тощо). В таких випадках слідчий проводить огляд і складає протокол, як правило, без 
участі спеціаліста в галузі судової медицини. Між тим, використання судово-медичних 
знань при такому огляді може принести значну користь . Якщо автомашина , що мала 
відношення до події, відсутня, то ретельне вивчення слідів крові, допоможе вирішити 
питання щодо напрямку руху машини, про місце, куди було відкинуто потерпілого. 
При наявності на місці події транспортного засобу спеціаліст в галузі судової медицини 

надасть допомогу в його огляді, звертаючи увагу при цьому не тільки на сліди крові і 
волосся, а й на пошкодження, оцінюючи їх у попердньому порядку стосовно до того, 
які ушкодження на тілі і на якій висоті могли бути заподіяні відповідними частинами 

88 



транспортного засобу. Це допоможе забезпечити повноту збирання вихідних даних для 
пошуку і встановлення винуватого. 

При розслідуванні справ щодо виробничих травм участь спеціаліста в галузі судової 
медицини в огляді місця подІІ, як правило, допомагає з'Ясувати механізм утворення уш
коджень. Як правило, при виробничих травмах, доводиться зустрічатися з двома ситуація
ми: або потерпілий відразу помер - і тоді труп знаходиться на місці подІІ, або пораненого 
встигли трансnортувати до лікарні. У nершому виnадку необхідно nеред усім оглянути 
труп, у другому - отримати з лікарні інформацію по телефону щодо характеру ушкод
жень, а потім оглянути за участю спеціаліста в галузі судово"! медицини місце подІІ. 

При розслідуванні випадків падіtfНЯ з висоти, якщо nотерnілого увозять в лікарню, 
огляд місця падіння повинен, по можливості, проводитися також за участю спеціаліста 
в галузі судово"! медицини. При огляді необхідно звертати увагу на виступи, які могло 
зачепити у польоті тіло; відразу оцінюючи, чи можливо при зачепленні за них виникнен-
ня тих чи інших ушкоджень. 

Огляд місця події за участю спеціаліста в галузі судової медицини необхідно прово
дити і у випадках, коли виникає питання щодо можливості утворення ушкоджень при 
мимовільному падінні з висоти росту людини, 9скільки не рідко на етапі проведення 
судово-медичної експертизи з ініціативи судового експерта і за його участю проводить

ся повторний огляд місця події вже після розтину трупа, зокрема для встановлення 
механізму травми голови. 

При розслідуванні справ про кримінальні аборти також необхідна участь спеціаліста 
в галузі судової медицини в огляді можливого місця події скоєння кримінального абор
ту. Спеціаліст в гал){зі судової медицини допоможе не тільки знайти плями крові, пра
вильно описати їх і оцінити, але й знайти інші суттєві докази. 

При огляді приміщень, що викликають підозру про скоєння в них кримінального 
аборту, необхідно звертати увагу на медикаменти, рослини, що в медицині або у по
буті прийнято вважати плідовигонюючими засобами, на інструменти, катетери, нако
нечники та інші предмети, що можуть використовуватися для здійснення механічного 
аборту, і навіть, на відповідну літературу. При огляді таких приміщень необхідно відмічати 
у протоколі дані про загальний санітарний стан. Крім того, досвід спеціаліста в галузі 
судово"! медицини в таких випадках може виявитись корисним і при дослідженні знахі
док, які формально не маЮть прямого відношення до його компетенції (наприклад, при 
знаходженні тієї ж клейонки, форма і розмір якої відповідають кушеткам, ліжкам тощо). 

При розслідуванні справ про отруєння можлива наявність трьох і навіть більшої 
кількості місць події (місце прийняття отрути, міСце проЯвлення отруєння, місце смерті 
і інколи місце внесення отрути у їжу) . Всі приміщення і дільниці, що пов'язані з подією 
отруєння, також необхідно оглядати за участю спеціаліста в галузі судової медицини. 
На місці введення отрути в їжу чи на місці прийняття отрути необхідно шукати порош
ки, пігулки, пляшечки, упаковку від ліків та отрути й фіксувати чітке положення упаков
ки; шукати сліди порашків на склянках, рюмках, чашках; необхідно піддати органолеп
тичному дослідженню залишки їжи і напоїв, і вилучати їх . На місці проявлення отруєння 
відшукуються, оглядаються і вилучаються рвотні маси, мокротіння, сеча. 

При застосуванні їдких отрут, крім всього іншого, необхідно на підлозі і на речах 
відшукати сліди дії отрути, причому вельми бажано попередньо оглянути в лікарні чи 
морзі труп і отримати відповідну інформацію щодо отрути з лікарні, якщо потерпілий 
залишився живим. 

У випадках повішення, втоплення, отруєння чадним газом виклик спеціаліста в га
лузі судової медицини для участі в огляді місця події також створює додаткові можли
вості для виявлення доказів і формулювання версій. Спеціаліст в галузі судової меди
цини повинен, зокрема, приймати активну участь в огляді місця прикріплення петлі при 
повішенні, у вивченні глибини водойому і рельєфу дна при втепленні, в оглЯді при
міщення, вікон і дверей, блювотних мас при отруєнні чадним газом тощо. 

Так, наприклад, при огляді місця події і трупа при повішенні (якщо труп не знято з 
петл і), за допомогою спеціаліста в галузі судової медицини, слідчий перед усім, пови
ен звернути увагу на ні, чи міг сам потерпілий у цій ситуації позбавити себе життя чи 

було здійснено вбивство з наступним інсценуванням самогубства. Поряд з цим, спе
ціаліст в галузі судової медицини повинен звернути увагу на особливості странгуляцій-
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ної борозни, наявність виділень у вигляді слини, крові, блювотних мас (їх розташуван
ня) тощо [365, 97-1 02]. Ці обставини у сукупності з іншими дають підставу для фор
мулювання відповідних слідчих версій (вбивство, самогубство, доведення до самогуб
ства при наявності інших матеріалів, зокрема, листування тощо). 

При огляді місця можливого розчленtвання трупа слідчі також повинні запрошувати 
спеціаліста в галузі судової медицини. Иого участь в огляді можливого місця події у 
таких випадках корисна не тільки для пошуку слідів крові, але й для уточнення засобу 
розчленування, не кажучи вже про те, що, якщо місця вбивства і розчленування не співпа
дають, при огляді його може бути отримано багато даних для судження щодо взаємороз
ташування жертви і злочинця та інших даних, що дозволяють уточнити обстановку події. 

Наведений вище перелік випадків, коли участь спеціаліста в галузі судової медици
ни в огляді місця події необхідна при неможливості одночасного огляду трупа, звичай
но, не є вичерпним. І в багатьох інших випадках, коли в ході огляду необхідно зібрати 
дані про механізм причинення травми , участь спеціаліста в галузі судової медицини 
вельми корисна. 

На думку окремих вчених, діяльність спеціаліста в галузі судової медицини на місці 
події, де труп відсутній, по суті, сприяє слідчому при вирішенні наступних завдань: 1) 
встановленні умов, в яких відбулася подія; 2) пошуку, вивченні і вилученні слідів крові; 
3) пошуку інших об'єктів, які необхідно дослідити шляхом проведення призначеної 
судово-медичної експертизи; 4) фіксації у протоколі зібраних даних. [724, 95] 

Разом із цим, в залежності від причин відсутності трупа на місці події змінюється 
характер організаційних заходів і тактичних дій учасників огляду, і в тому числі, спе
ціаліста в галузі судової медицини . Труп до моменту початку огляду місця події може 
і не бути на місці події за наступних причин : 

1) Потерпілий вмер не на місці події: 
а) сам пішов з місця події і вмер на місці виявлення трупа; 
б) був перміщений живим з місця події злочинцями або невстановленими особами в 

інше місце, де помер і де було знайдено труп; 
в) сам пішов з місця події, був транспортований з місця події (чи з того місця, куди 

дійшов сам) у лікарню, додому тощо; 
2) Смерть наступила на місці події, але труп переміщено до початку огляду: 
а) злочинцями або невстановленими особами у місце виявлення трупа; 
б) в лікарню, санчастину, морг, додому чи в інше місце . 
У випадках огляду місця події, де немає трупа , але є припущення щодо переміщен

ня трупа чи потерпілого з місця події злочинцями, спеціаліст в галузі судової медицини 

повинен, зокрема, допомогти слідчому з'ясувати: 
1) чи є місце, що оглядається дійсно місцем скоєння злочину; 
2) якими шляхами і яким чином опинився труп на місці його виявлення. 

Участь спеціаліста в галузі судової медицини в огляді місця події, де відсутній труп, 
має свою специфіку, яку необхідно вивчати разом спеціалістом в галузі судової меди
цини і спеціалістом-криміналістам з метою розробки відповідних рекомендацій для 
практичних працівників слідства [724, 96]. 

Сспеціаліст в галузі судової медицини при зовнішньому огляді трупа, допомагає 

слідчому виявити слідJ.:І злочину на трупі, його одязі, під трупом, на предметах, що 

розташовані навколо, закріпити, правильно описати їх, а , наприклад, спеціаліст-кримі
наліст допомагає слідчому скласти план місця події, сфоторгафувати труп і навколиш
ню обстановку, а також окремі частини трупа, ушкодження та інші сліди на ньому. 

При огляді трупа людини, що загинула при наїзді автотранспорту, доцільна участь в 

якості спеціаліста також автотехніка. Він допоможе відшукати на трупі і його одязі 
сліди, за якими можна буде точніше визначити обставини наїзду. Також до зовнішнього 
огляду трупа залучаються технічні і пожежні інспектори, інженери та інші досвідчені 
особи, в залежності від обставин злочину. 

Допомога спеціаліста в галузі судово·і медицини при проведенні зовнішнього огляду 
трупа після його ексгумації подібна тій, яка була надана слідчому при огляді трупа на 
місці його виявлення. Однак, вилучення трупа з місця поховання ставе перед спеціаліста
ми додаткові завдання . Наприклад, спеціаліст-криміналіст перед ексгумацією допомагає 
сфоторгафувати могилу так, щоб на знімках були зафіксовані їі індивідуальні ознаки 
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(пам'ятник, надпис, огорожа тощо), предмети навколо неї, за якими можна орієнтувати
ся. Потім фоторгафуються вилучені із могили труна і сам труп [З96 , 56-57]. 

Значну допомогу при проведенні огляду місця події можуть надати спеціалісти
психологи. 

Так, справи, пов'язані з серійними вбивствами, вчиненими на сексуальному грунті, 
передбачають ретельність огляду місця події. Йдеться про такий огляд, який надає 
можливість для вичерпного відтворення обставин вчинення злочину, його спеціфічних 
особливостей (які, на перший погляд, не привертають уваги слідчого, виступаючи як 
другорядні). Він, зокрема, передбачає значну (порівняно із "звичайними" вбивствами) 
кількість фотознімків, відеозапис . Також потребує поглибленого вивчення оточення, 
заняття та захоплення жертви, інші дані, які характеризують їі особу з усіх боків. Сут
тєво те, що жертвами цього типу злочинців завжди є незнайомі або малознайомі особи. 
Але кожний серійний вбивця обирає собі жертву за конкретиним критерієм, який здеб
ільшого важко передбачити. У мисленні вбивці зв'язок із жертвою є, але природа цього 
зв'язку емоційно опосередкована. [286] 

Встановлення під час аналізу інформації, отриманої в процесі розслідування, дея
ких ознак (наприклад, садизму, посмертних колотих або різаних поранень та інше; 
відноеноХ подібності жертв: їх зовнішності, віку, занять, тощо) може бути підставою для 
обгрунтованого припущення про наявність у злочинця психопатії. Це є підставою залу
чення до справи спеціаліста-психолога , який з урахуванням усієї інформації у справах 
"серії" може: 1) створити вірогідну модель поведінки невідомого злочинця (на підставі 
психолого-психіатричної типології осіб, які вчинили аналогічні діяння у минулому); 2) 
надати пропозиції щодо стратегії захоплення (затримання) такої особи (наприклад, для 
дезорганізованих асоціальних злочинців характерне повернення на місце злочину че
рез певний час - іноді значний - для того, щоб знову пережити приємні почуття, які 
були супутніми злочину; З) рекомендації стосовно допиту особи, яку підозрюють у 
вчиненні таких вбивств надалі спеціаліст-психолог може також залучатися і до прове

дення судово-психологічної або психолого-психіатричної експертиз); а також надати 
іншу інформацію: наприклад, про наявність у злочинців певного типу щоденників, відео
записів, де "задокументовані" сцени скоєних злочинів; "сувенірів" (гаманців, космети
чок та інших речей жертв), "трофеїв" ( відчленованих частин тіла та інше). З метою 
розкриття будь-яких злочинів, в скоєнні яких спостерігаються ознаки психологічної 
дисфункцїі, можна за допомогою спеціаліста-психолога спробувати створити психоло
гічний профіль (портрет) злочинця. 

Якщо розкриття більшості таких злочинів є наслідком випадкового затримання зло
чинця або результатом залучення до розслідування значної кількості правоохоронців, 
то участь у справі психолога надає можливість для цілеспрямованого пошуку злочинця 

у колі визначених осіб та наступного його викриття. 
Треба зазначити, що ще в кінці ХІХ ст. Гансом Гроссом був запропонований алго

ритм розслідування злочинів, які були скоєні окремою соціальною групою, наприклад, 
особами циганської національності, для яких характерний специфічний комплекс пси
хологічних властивостей, обумовлений унікальністю їх життєвого укладу. В основу 
такої методики була покладена ідея про те, що у слідах злочинної діяльності отримує 
(міститься) достатньо чітке відображення відповідна сукупність психологічних власти
востей, най-більш характерна для представників кожної конкретної соціальної групи, 
що, як наслідок, дає можливість для наступної ідентифікації їх в результаті аналізу 
слідів злочинця [1 З6 , 460-487]. 

Оскільки використання спеціальних знань психологів під час розслідування серій
>-Іих злочинів, зокрема вбивств, досить поширене у світі (у тому числі - в Російській 
Федерації), виникає природнє запитання: які обставини не дозволяють застосовувати їх 
в Україні? 

По-перше, відсутність підготовлених спеціалістів-психологів, які за відомими мето
диками могли б створити "психологічний профіль", а по-друге - відсутність відповід
v~х банків даних в інформаційній системі (криміналістичних обліках) оганів внутришніх 

С'lрав, необхідних для виявлення "серійних" злочинів та серійних вбивць (аналогами 
тако·; системи є системи VICAP у США або АІПС "Монстр" в Російській Федерації), а 
акож для створення типології злочинців цієї категорії. [60, 68] 
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Нині психолог під час розслідування переважно бере участь у проведенні судової 
експертизи (причому найчастіше - у психолого-психіатричній), коли серед інших по
стає питання про наявність у діях особи, що піддається судово-експертному дослід
женню, афекту, сильного душевного хвилювання або якихось суміжних станів. 

Якщо ж залучати психологів до процесу розслідування таких справ, то їх участь не 
буде обмежуватися тільки проведенням судово-психіатричної експертизи. По-перше, вони 
будуть спеціалістами, які визначатимуть можливі ознаки типології та коло осіб, серед 
яких можливо знайти злочинця, ареал його "полювання" (в тому числі вірогідні спільні 
ознаки жертв, що приваблюють вбивцю); по-друге, вони даватимуть можливість для якіс
ного допиту підозрюваного з метою отримання правдивих показань; і лише по-третє, 
можуть бути судовими експертами під час проведення судово-психологічних експертиз. 

Нажаль, на сь_огоднішній день, в Україні немає яскравих прикладів співпраці у роз
слідуванні серійних вбивств, -вчинених на сексуальному грунті із психологами. Що 
необхідно для зміни ситуації на краще? По-перше, підготувати для цієї роботи психо
логів (у кожній області, регіоні). Це можуть бути співробітники кафедр загальної або 
юридичної психології вищих навчальних закладів, які б працювали у підрозділах науко
во-дослідних інститутів судової експертизи, бюро судово-медичної експертизи або пси
хіат_ричних лікарнях як судові експерти чи спеціалісти. 

Іх підготовка має включати ознайомлення з досвідом США (спеціальний центр дос
лідження насильницьких злочинів Академії ФБР) або ж інших держав (наприклад, ліку
вально-реабілітаційний центр "Фенікс" у Ростові-на-Дону та інші), проведення необхід
ного стажування . 

По-друге, проведення підготовленими спеціалістами досліджень із метою виявлен
ня типології таких злочинів, характерної для України (за участю сексологів та психі<прів). 
Головне питання, яке вирішується під час цих досліджень- чи співпадають отримані в 
Україні дані з даними, які отримані стосовно таких осіб у інших країнах? Для цього за 
спеціальними методиками можна було б провести співставлення та необхідні дослід
ження (у тому числі судово-експертні) за справами про сексуальні вбивства минулих 
років, де були встановлені винуваті особи та розробити відповідні методичні рекомен
дації щодо розкриття таких вбивств із застосуванням спеціальних знань психологів, 
сексологів та психіатрів [60, 68-70]. 

Обов'язковою ознакою спеціаліста з процесуальної точки зору є його безпосередня 
участь у проведенні слідчих дій. Тим самим визначаються загальні процесуальні межі 
діяльності спеціаліста, а саме: будь-яка участь досвідченої особи за межами слідчої дії 

не визнається процесуальною діяльністю. 
Участь спеціаліста в слідчих діях набуває певних особливостей в залежності від 

специфіки самої слідчої дії, їі цілей, процесуальних та тактичних умов проведення. 
Звичайно, що значана неясність для слідчого самої картини злочину вимагає більшої 

ретельності вивчення обстановки місця події, правильного вибору меж і методів огляду 
місця події, наявності технічного обладнання. Поряд з цим, повторний огляд, хоча і 
надасть можливість перевірити певні факти, завжди має менші можливості в отриманні 
доказів, ніж первинний огляд. У більшості випадків сама обстановка місця події є склад
ною для сприйняття неспеціалістам . Тому сама по собі природа огляду місця події 
вимагає участі у ньому спеціалістів. І не випадково, що на практиці інститут спеціал істів 
зародився саме для бульше успішного проведення огляду місця події - одного із основ
них видів слідчого огляду і сьогодні все ширше і ширше при проведення цієї слідчої дії 

використовується допомога спеціалістів різних галузей знань 
При оглядах місця події може виникнути необхідність у самих різноманітних спе

ціальних знаннях. Це пов'язано з видом злочину, версіями відносно його скоєння, об'єктом 
огляду . Так, при розслідуванні вбивств, нанесення тілесних ушкоджень , згвалтувань в 
оглядах місця події приймають участь спеціалісти в галузі судової медицини, спеціалі
сти-криміналісти; огляди місця події при автокатастрофах, наїздах тощо проводяться 
за участю інженерів-автотехників і спеціалістів-криміналістів; огляд місця події під во
дою виконують аквалангісти і водолази тощо . Тобто, категорія кримінальної справи 
ІЗизнаЧає типові завдання використання спеціалістів . 

На_приклад, ~ри оглядах місця події у справах, пов'язаних з використанням вогне
nально'( . зброї, до завдань спеціалістів-криміналістів і судових балістів входить пошук 
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зброї, куль, гільз, слідів пострілу, пробаїн на перешкодах, надання допомоги слідчому 
у вивченні та фіксації у протоколі і в плані місця події положення трупа, взаємополо
ження частин тіла, а також деталей обстановки місця події. Крім того, спеціалісти
криміналісти надають допомогу слідчому у виявленні і фіксації інших слідів, зокрема, 
відбитків пальців, плям крові тощо. 

Участь спеціалістів з пожежної техніки при розслідуванні справ про підпали зво

диться до огляду стану електропроводки, кладки печей, ознак експлуатації (стану ди
моходів, тяги тощо), наданню допомоги слідчому у пошуці доказів, які мають значення 
для визначення причин загорання, епіцентру пожежі, шляхів розповсюдження вогню. 
Проблеми криміналістичного дослідження злочинних порушень протипожежної безпе
ки і підпалів тісно пов'язані з тактикою огляду місця події, а також призначенням та 

подальшим проведенням пожежно-технічних, криміналістичних та інших видів судових 
експертиз, наданням з боку судово-експертних установ науково-технічної, методичної 

допомоги з широкого кола питань, що виникають у справах, пов'язанИх з пожежами. 
Щодо сучасного стану наукової розробки системи проведення різноманітних слідчих 

дій з зазначеної категорїі злочинів необхідно відмітити недостатність розробок тактич
них прийомів, способів огляду місця події. Ця негативна обставина тягне за собою 
недоробку питань, пов'язаних з застосуванням спеціальних знань, в тому числі із орган
ізацією проведення відповідних судових експертиз. Наприклад, при розслідуванні зло
чинних порушень правил протипожежної безпеки і підпалів вчасно проведене судово
експертне дослідження часто відіграє вирішальну роль. За допомогою такого дослід
ження особа, яка проводить розслідування справи, встановлює причину, механізм роз
витку пожежі- а це є основою успішного розслідування і розкриття злочину, виявлення 
і покарання винуватих. Викладене дає підстави для таких висновків: 

- розглядаючи питання використання спеціальних знань при проведенні огляду місця 
події, необхідно виходити з аналізу усіх сторін протиправної події, що грунтуються, 
головним чином, на кримінальних особливостях злочинного поводження людей, що 
призводить до злочину. Останні, як відомо, поділяються на необережну поведінку, внас
лідок якої скоєно злочин, і на навмисну. Допомога спеціаліста у вигляді консультації з 
можливих причин, наприклад, виникнення пожежі необхідна; 

- судові експертизи, що проводяться у кримінальній справі, повинні грунтуватися 
на аналізі причинно-наслідкового зв' язку подій та ситуацій і враховувати при цьому 
психологічні аспекти події. Так, наприклад, будь-яка пожежно-технічна чи інша судова 
експертиза, що проводиться у справі про пожежу, грунтується на системному підході 
і аналізі причинно-наслідкового зв'язку подій і ситуацій, що були пов'язані з утворен
ням горючого середовища, джерел запалювання в ньому, виникнення горіння, розпов
сюдження пожежі на навколишнє оточення з урахуванням аналізу психологічних ас
пектів події, що розслідується; 

- суб'єкт використання спеціальних знань повинен мати орієнтацію в питаннях тієї 
галузі науки і техніки, яку він використовує з метою розслідування злочину. Не пізнав
ши концепцію, наприклад, тієї ж пожежної небезпеки і безпеки будь-якого об'єкта, 
неможливе проведення судово·і експертизи у справах про злочинні порушення проти
пожежних правил [688, 111 ]. 

Таким чином, в основі успішного розслідування і розкриття кримінальних справ 
лежить своєчасне і правильне проведення огляду місця події за участю спеціалістів 
відповідних галузей знань. 

2.9. Участь прокурора-криміналіста в проведеннІ . ... 
ОГЛЯду МІСЦЯ ПОДІІ 

Інститут прокурорів-криміналістів не новий, йому майже 60 років і він виник у 
зв'язку з необхідністю широкого розповсюдження і упровадження в практику розсліду
вання злочинів наукових прийомів і методів проведення слідства. Його було створено в 
1954 р. Прокуратурою бувшого Радянського Союзу; 19 жовтня 1954 р. була затверд
жена інструкція про роботу прокурора-криміналіста [204]. З цією метою у вересні -
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жовтні 1954 р. на спеціальних курсах в Ленінграді було підготовлені першІ42 проку
рора-криміналіста. 

В арав'язки прокурора-криміналіста, згідно із зазначеною інструкцією, входило: 
а) за дорученням начальника слідчого відділу приймати участь в огляді місця події, 

надавати слідчим допомогу у виявленні і вилученні слідів і інших речових доказів, скла
данні протоколів огляду, планів, схем місця події, використанні судової фотографії, 
проведенні невідклаДних слідчих дій, розробці слідчих' версій і складанні планів розсліду
вання; 

б) консультувати слідчих з усіх питань криміналістичної техніки і використання так
тичних прийомів розслідування; 

в) надавати слідчим Допомогу по відбору і направленню на судову експертизу речо
вих доказів, в оцінці висновків експертів і вирішенні питання про призначення повторної 
судової експертизи; 

г) досліджувати сліди і речові докази на предмет визначення їх придатн9сті для судо
вої експертизи і використання результатів дослідження з метою розкриття злочинів; 

д) уЗагальнювати практику використання слідчими науково-технічних засобів, які 
були наявні в комплекті науково-технічних засобів слідчого; 

е) контроЛювати правИльне використання і збереження науково-технічних засобів, 
що були в комплекті науково-технічних засобів слідчого; 

є) підтримувати діловий контакт із судово-експертними установами. 
Таким чином ос.новним напрямком діяльності нового інституту було надання прак

тичної допомоги слідчим в процесі розслідування і розкриття злочинів. Прокурори
криміналісти сприяли упровадженнЮ найновіших наукових досягнень криміналістики і 
судОВОЇ експерТИЗИ В слідчу практику, ЩО обуМОВЛЮВаЛО успішне розслідуваННЯ і рОЗ
КрИТТЯ злочинів шляхом покращення якості слідства. 

Участь прокурора-криміналіста в розслідування і розкритті злочинів викликало у юри
дичній літературі дискусію з питання про його процесуальне положення. Причиною цієї 

дискусії було в минулому і залишається сьогодні те, що як в раніше діючому, так і в 
сучасному кримінально-процесуальному законодавстві України про прокурора-криміна
ліста немає ніяких вказівок і він не названий в якості самостійного суб' єкта процесу з 
визначеними процесуальними повноваженнями. Його діяльність регулюється, як прави
ло, тільки відомчими нормативними документами і законодавець, з невідомих причин як 
у бувшому Радянському Союзі, так і сьогодні в Україні, не приділив йому уваги ні в 
законі України "Про прокуратуру", ні в інших законах України. Не приділено належної 
уваги прокурору-криміналісту і в сучасних як навчальних, навчально-методичних по

сібниках, та'к і в підручниках з криміналістики, хоча без участі прокурора-криміналіста , 
наприклад, забороняється проводити огляд місця події при розслідування таких, зокре
ма, складних злочинів як вбивство. В зв'язку з цим думки вчених з питаннь участі проку
рора-криміналіста в процесі розслідування і розкриrтя злочинів мають різні точки зору. 

Одні вчені-криміналісти визнавали, що прокурор-криміналіст, при наданні слідчому 
допомоги, виконував в процесуальному відношенні функції спеціаліста в тому понятті, 

яке надається спеціалісту кримінально-процесуальним законом [85]. Прибічники іншої 
точки зору д·умали, що прокурор-криміналіст при наданні науково-технічної допомоги 

слідчому при проведенні слідчих дій, не є спеціалістом в процесуальному значенні, що 
він представник прокуратури, який здійснює функцію нагляду на попередньому слідстві. 
[13, 48-49] 

Відсутність однакового розуміння процесуального статусу прокурорів-криміналістів 
не сприяє їх успішній процесуальній діяльності . З метою вирішення зазначеної пробле
ми були зроблені спроби, наприклад, ще в 1968 р., коли Всесоюзним інститутом з 
вивчення причин і розробці заходів попередження злочинності разом зі слідчим управ
лінням Прокуратури СССР було проведено дискусію з цього питання . Однак не всі 
теоретичні питання даної проблеми були достатньо повно розглянуті , а декі положення 
визивають заперечення. [412] 

При розгляді зазначених питань, очевидно, не можна обмежуватися простим ствер
дженням, що діяльність прокурора-криміналіста поставлена значно ширше, ніж та нау
ково-технічна допомога, які він надає підчас проведення слідчих дій. Подібні висловлю
вання, а вони мали місце на сторінках юридичних видань і після зазначеної дискусії 
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[З96, 9], ще не розкривають процесуальної ролі прокурора-криміналіста. Але зводити 
їі тільки до прокурорського нагляду також неправильно . Прокурор-криміналіст, на думку 
окремих криміналістів з якою необхідно погодитися [25З, 27], в одній особі об'єднує 
виконання як функції прокурорського нагляду, так і функції спеціаліста-криміналіста 
по наданню слідчим допомоги як науково-технічного, так і тактичного чи методичного 
характеру. І його участь в проведенні окремих слідчих дій , зокрема огляду місця події 
і проведення в процесі його попереднього дослідження криміналістичних об' єктів як 
бажана, так і необхідна. З одного боку прокурор-криміналіст, приймаючи участь в 
огляді місця події, зокрема, при розслідуванні таких важких і складних злочинів як 
вбивство, виконує функцію прокурорського нагляду за проведенням цієї слідчої дії. З 
іншого боку в арсеналі прокурора-криміналіста знаходиться комплекс самих різнома
нітних науково-технічних засобів, яких у слідчого немає і не передбачено його стату
сом і процесуальним положенням. Слідчий у своєму розпорядженні має тільки комп
лект науково-технічних засобів, який споряджений із основних і необхідних, і як прави
ло простих засобів технічного характеру, які йому надають допомогу при проведенні 
пошуку, виявлення і фіксації доказової інформації. У прокурора-криміналіста, наряду з 
коплектом техніко-криміналістичних засобів прокурора-криміналіста, в який входять 
деякі засоби, що відсутні у комплекті слідчого, наприклад, ультафіолетовий випромі
нювач, є багато інших техніко-криміналістичних засобів, придбання яких здійснюється 
окремо. Нарешті, у прокурора-криміналіста на озброєнні знаходиться пересувна кри
міналістична лабораторія, яка створена на базі мікроавтобуса підвищеної прохідності, 
а також укомплектована практично всіма необхідними для проведення пошуково-фіксу
ючих дій сучасними техніко-криміналістичними засобами, за допомогою яких опера
тивно на місці події надається можливість якісно провести попереднє дослідження різно
манітних криміналістичних об'єктів, як з метою пошуку, знаходження і виявлення дока
зової інформації, так і з метою їі фіксації. 

Окремі криміналісти підкреслювали, що прокурор-криміналіст не може бути визна
ний спеціалістом, так як він не володіє спеціальними знаннями, що виходять за межі 
знань криміналістичної техніки . [517, 16-18]. В порівнянні з іншими працівниками про
куратури, прокурор-криміналіст - це прокурор, який відповідно до займаємої посади 
володіє значно більшими знаннями і практичними навиками в області криміналістики 
взагалі і в області криміналістичної техніки, зокрема , а також завдяки тому, що він 
проходить спеціальну підготовку. Тому надання допомоги слідчим своїми знаннями, 
практичним навиками і наявними у його розпорядженні техніко-криміналістичними за
собами - спеціальний службовий обов'язок. Цей обов'язок випливає безпосередньо із 
діючого в Україні положення про прокурорів криміналістів, де в ст. 2 зазначено, що 
основними напрямками діяльності прокурорів-криміналістів є: 

- надання допомоги слідчим прокуратури в розслідуванні, розкритті і попередженні 
тяжких злочинів; 

- впровадження в слідчу практику наукових рекомендацій відносно організації ро
боти і тактики проведення окремих слідчих дій, застосування техніко-криміналістичних 
засобів і передового досвіду з цих питань; 
· - підвищення кваліфікації і професійної майстерності прокурорсько-слідчих праців-
ників відносно розслідування і розкриття злочинів. [48З] 

Відповідно до ст.4 зазначеного Положення, прокурор-криміналіст зобов'язаний: 
- надавати допсмагу прокурорсько-слідчим працівникам в організації попереднього 

слідства, в тому числі і у проведенні окремих слідчих дій, застосуванні техніко-криміна
лістичних засобів, залученні спеціалістів, підготовці і призначенні складних судових екс
пертиз, використанні можливостей криміналістичних обліків і правової інформатики; 

- впровадження у слідчу практику наукових методів розслідування злочинів та за
соби криміналістичної техніки; 

- організація взаємодії з іншими правоохоронними органами, експертними і науко
во-дослідними установами, вищими юридичними навчальними закладами; 

- вивчення слідчої практики, розробка заходів щодо їі удосконалення, узагальнення 
можливостей криміналістики і судової експертизи у процесі розслідування криміналь
них справ, впровадження на цій основі позитивного досвіду, підтверджених практикою 
рекомендацій щодо методики і тактики слідства; 
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- облік незокритих тяжких злочинів проти особи, підслідних органам прокуратури , 
узагальнення стану прокурорського нагляду за їх розслідуванням і розкриттям; 

- контроль за цілеспрямованим використанням техніко-криміналістичниї засобів, 
пересувних криміналістичних лабораторій та іншого обладнання, і їх збереження; 

- визначення і обгрунтування необхідної кількості техніко-криміналістичних засобів, 
матеріалів, навчально-методичної літератури, внесення пропозицій щодо їх придбання 
і розподілення; 

- аналізувати практику залучення спеціалістів до участі в проведенні слідчих дій , 
правильність призначення і своєчасне проведення судових експертиз, розробляти про
позиції з удосконалення цієї роботи; 

- перевірка і узагальнення практики роботи слідчих органів прокуратур щодо зас
тосування техніко-криміналістичних засобів і наукових рекомендацій , підготовка ог
лядів та інформаційних листів. 

Наряду з цими обов'язками, в ст. 5 "Положення про прокурорів-криміналістів" за
писано, що прокурор-криміналіст, відповідно до закону України "Про прокуратуру", 
кримінально-процесуального законодавства, має слідуючі права: 

- брати участь у проведенні попереднього слідства, в необхідних випадках особис
то проводити слідчі дії або розслідування у повному обсязі з будь-якої справи; 

- надавати органам дізнання і попереднього слідства письмові вказівки щодо роз
слідування кримінальних справ, які знаходяться у 'іх провадженні; 

-вимагати від органів дізнання і слідчих надання з метою перевірки кримінальні 
справи, матеріали, документи і інші відомості про скоєні злочини, а також відомості 
про хід дізнання і слідства, оперативно-розшукову роботу щодо встановлення осіб, які 
скоїли злочини, а також розшуку громадян, що зникли безвісті; 

- доручати органам дізнання виконання окремих слідчих дій зі справ, які знаходять
ся в провадженні слідчих прокуратур ; 

- порушувати кримінальні справи або закривати їх, скасовувати незаконні і необ

грунтовані постанови слідчих та прокурорів нижчепідпорядкованих прокуратур, поса
дових осіб органу дізнання. 

Таким чином, виходячи із зазначених вище прав і обов'язків прокурора-криміналі
ста і порівнюючи його процесуальний статус з аналогічним статусом спеціаліста, мож
на відмітити, що його процесуальний статус в багатьох положеннях відрізняється від 
процесуального статуса, наприклад, співробітників науково-дослідних експертно-кри
міналістичних центрів МВС України і сп івробітників судово-експертних установ систе
ми Міністерства юстиції України, які можуть виступати у якості спеціалістів, по запро

шенню слідчих, при проведенні визначених слідчих дій. Зазначена діяльність обох 
суб'єктів кримінально-процесуальних дій направлена на допомогу слідчому в вирішенні 
тих проблемних питань, які можуть зустрітися в процесі розслідування і які слідчий 
може вирішити тільки шляхом використання спеціальних знань з метою якісного про
ведення визначених слідчих дій. Однак статус прокурора-криміналіста не обмежується 
тільки наданням допомоги спеціальними знаннями і практичними навиками у викорис
танні техніко-криміналістичних засобів з метою пошуку, знаходження, виявлення, фіксації 
і вилучення криміналістичних об' єктів - носіїв доказової інформації, що притаманне 
процесуальному статусу спеціаліста . Цей статус прокурора-криміналіста виявляється 

.також у використанні ним знань і досвіду методики й тактики розслідування злочинів. 
Наприклад, щоб не допустити суттєвої утрати інформації при проведенні огляду місця 
події, яка може статися в результаті відсутності у слідчого необхідного досвіду і знань, 
останній для участі в зазначеній слідчій дії запрошує спеціаліста-криміналіста. З цією 
метою слідчий, особливо органів прокуратури, може звернутися не тільки в судово
експертні установи Міністерства юстиції України чи в науково-дослідні експертно-кри
міналістичні центри МВС України, але й до прокурорів-криміналістів, які знаходяться у 
штаті обласних прокуратур, а в Одеській області, наприклад, також є посада прокуро
ра-криміналіста в місті Котовськ, який в необхідних випадках надає допомогу слідчим 
північного регіону зазначеної області. Прокурор-криміналіст при наданні допомоги слідчо
му не обмежується тільки попереднім дослідженням з метою пошуку, виявлення, фіксації 
і вилучення криміналістичних об' єктів - носіїв доказової інформації, він повинен допо
могти слідчому правильно організувати і провести весь огляд місця події шляхом роз-
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приділення обов'язків між учасниками і організації взаємоді'і з працівниками міліції або 
залучення для участі в слідчій дії необхідних спеціалістів і т.ін. Прокурор-криміналіст 
повинен надати допомогу слідчому в оцінці обстановки місця події і фактичних даних, 
які були одержані при проведенні цієї слідчої дії, в формулюванні слідчих версій і скла
данні плану розслідування. Крім того, прокурор-криміналіст зобов'язаний слідити, щоб 
діяльність слідчого здійснювалася у суворій відповідності до вимог закону і у випадках 
його порушення приймати міри з метою їх ліквідації. Прокурор-криміналіст нарівні зі 
слідчим відповідає за якість і законність проведеної слідчої дії, тому він має право в 
необхідних випадках особисто проводити слідчі дії або розслідування у повному обсязі 
з будь-якої справи. 

Таким чином, у відміну від спеціаліста, запрошеного як із судово-експертних служб 
системи органів МВС України, так і із судово-експертних установ системи Міністер
ства юстиції України чи системи Міністерства охорони здоров'я України, прокурор

криміналіст, по-перше, не тільки надає техніко-криміналістичну допомогу слідчому, 
але й своєю участю забезпечує додержання вимог закону при проведенні слідчих дій і 
подальше успішне розслідування злочинів. По-друге , прокурор-криміналіст у необхід
них випадках має право самостійно провести слідчу дію і навіть розслідування справи 
взагалі. По-третє, він має право порушувати кримінальні справи або їх закривати, до
ручати органам дізнання виконання окремих слідчих дій щодо справ, які знаходяться у 
провадженні слідчих прокуратури, скасовувати незаконні і необгрунтовані постанови 
слідчих та прокурорів нижчепідпорядкованих прокуратур , посадових осіб органів дізнан
ня. Співробітники судово-експертних служб МВС України, судово-експертних установ 
Міністерства охорони здоров'я України чи Міністерствав юстиції України, які були зап
рошені для участі в проведенні слідчих дій у якості спеціалістів, подібних прав не ма
ють. Тому, не приймаючи до уваги деяку схожість в діяльності прокурора-криміналіста 
і співробітників зазначених вище судово-експертних служб і установ, які запрошуються 
слідчим для участі при проведенні слідчих дій у якості спеціалістів, їх процесуальне 

положення при цьому має дуже велику різницю. 
Безумовно, при розслідуванні конкретних видів злочинів у одних випадках прокуро

ру-криміналісту більше притаманні функції прокурора, а в інших - криміналіста, або 
одночасно ті та інші. 

Теоретично прокурор-криміналіст відрізняється від спеціаліста за процесуальним 
положенням тим, що спеціаліст зобов'язаний прийняти участь в слідчій дії тільки за 
вимогою слідчого, а прокурор-криміналіст може прийняти таку участь не тільки за 
проханням слідчого, але й за своєю ініціативою. І, наприклад, у випадках розслідуван
ня таких тяжких злочинів як вбивство, слідчий зобов'язаний залучити до участі в огляді 
трупа на місці його виявлення судового медика в якості спеціаліста, а також інших 
спеціалістів, що залежить від внутрішнього переконання слідчого, але без участі проку
рора-криміналіста огляд трупа на місці події, також не повинен проводитися. Тому у 
подібних випадках слідчий зобов'язаний довести до відома прокурора-криміналіста про 
наявність зазначеної вище ситуації і з його дозволу приступати (чи не приступати) до 
огляду місця події. Подібна обставина, хоча й нажаль не урегульована законодавством, 
знаходить місце в конкретній практиці розслідування кримінальних справ, пов'язаних зі 
вбивством тому, що в результаті розслідування цього тяжкого злочину найчастіше зу
стрічається дуже багато загадок, вирішення яких можливе тільки в результаті якісного 
проведення тако·і початкової і невідкладної слідчої дії як огляд місця події і виявленого 
трупа. А якісний огляд місця події, коли виникає слідча ситуація з виявленням трупа на 

місці події, потребує використання різноманітних перед усім пошукових техніко-кримі
налістичних засобів з метою пошуку і виявлення латентної криміналіетично-значимої 
інформації. У прокурора-криміналіста такі техніко-криміналістичні засоби є, які знахо
дяться завжди у "бойовому стані" в пересувній криміналістичній лабораторії, - це по
перше. По-друге, відповідно до обов'язків прокурора-криміналіста він: а) займається 
вивченням слідчої практики (особливо по розслідуванню тяжких злQчинів проти особи) 
і на основі цього розробляє заходи відносно їі улосконалення; б) узагальнює можли

вості використання досягнень криміналістики і судової експертизи у процесі розсліду
вання злочинів і впроваджує на цій основі позитивний досвід, підтверджених практикою 
рекомендацій щодо методики і тактики слідства; в) проводить облік нерозкритих тяж-
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ких злочинів проти особи. Таким чином у прокурора-криміналіста зібрана вся інфор
мація про тяжкі злочини rJроти особи, які було скоєно на території тієї чи іншої області 
України, а оперативний зв'язок між прокурорами-криміналістами всіх областей як Ук
раїни, так і близького зарубіжжя, дозволяє володіти їм інформацією із зазначеного 
питання, яка є у всіх областях нашої держави і у близькому зарубіжжі. Інформація про 
скоєні тяжкі злочини на території України проти особи, які не розкриті дає можливість 
прокурору-криміналісту при участі його в огляді трупа нерідко встановлювати ймовір

ну залежність "за почерком скоєння" останніх зі злочинами, які були скоєні раніше як 
уже розкритими, так і не розкритими і які були скоєні раніше як на території їх облас
тей, так і в інших областях України, а інколи і за межами України. Тому участь проку
рора-криміналіста в проведенні огляду місця події і трупа на місці його виявлення по
винна бути обов'язкова. 

У зв'язку з цим необхідно висловити побажання, щоб діяльність прокурора-кримі
наліста, нарешті, була законодавчо закріплена у кримінально-процесуальному законо
давстві, наприклад, у розділі 11 Кримінально-процесуального кодексу України, де в 
одній із норм, наприклад, ст. 1131 викласти основні положенні щодо компетенції про
курора-криміналіста. 

Ця норма може мати слідуючий вигляд: 
"Стаття 11 З-1 • Повноваження прокурора-криміналіста. 
При проведенні досудового слідства прокурор-криміналіст зобов'язаний приймати 

участь в розслідуванні тяжких злочинів проти особи і може брати участь у проведенні 
попереднього слідства решти тяжких злочинів, в необхідних випадках особисто прово
дити слідчі дії або розслідування у повному обсязі ·по будь-якій справі. 

Прокурор-криміналіст може надавати органам дізнання і попереднього слідства 
письмові вказівки щодо розслідування кримінальних справ, які знаходяться у їх про
вадженні; доручати органам дізнання виконання окремих слідчих дій щодо справ, які 
знаходятьтся у провадженні слідчих прокуратури; порушувати кримінальні справи або 
закривати їх, скасовувати незаконні і необгрунтовані постанови слідчих та прокурорів 
нижчепідпорядкованих прокуратур, посадових осіб органів дізнання. 

Прокурор-криміналіст зобов'язаний надавати допомогу прокурорсько-слідчим пра
цівникам в організації попереднього слідства, в тому числі і у проведенні окремих 
слідчих дій, застосуванні техніко-криміналістичних засобів, залученні спеціалістів, підго
товці і призначенні складних судових експертиз, використанні можливостей кримінал
істичних обліків і правової інформатики" . 

Наявність норми подібного змісту в кримінально процесуальному законі України 
дозволе уникнути окремих непорозумінь, які інколи зустрічаються в судовій практиці 
при розгляді кримінальних справ про окремі види злочинів в суді, в розслідуванні яких 
приймали участь прокурори-криміналісти і завдяки їх допомозі було виявлено і якісно 
зафіксовану необхідну доказову інформацію. Однак, окремі судді, виходячи із визначе
них обставин, суб'єктивного характеру, порушуть питання при судовому розгляді тієї 
чи іншої кримінальної справи, у зв'язку з відсутністю у діючому кримінально-процесу

альному і іншому законодавстві України якої-небудь вказівки на процесуальне поло
ження і повноваження прокурора-криміналіста, про неправомірність участі останнього 
в розслідуванні конкретної справи і таким чином - неправомірність одержання доказо-
вої інформації. · 

Таким чином, прокурор-криміналіст уявляє собою самостійну процесуальну фігу
ру, яка вимагає необхідності законодавчого закріплення його прав і обов'язків з метою 
уникнення в майбутньому можливостей нехтування результатами його діяльності в 
процесі 'розслідування і розкриття злочинів взагалі. 

При проведенні попереднього дослідження прокурор-криміналіст, як уже відімча
лося вище, може відіграти важливу роль. Завдяки тому, що у нього в наявності є 
різноманітні техніко-криміналістичні засоби, яких у слідчого немає, наприклад ультра
фіолетові випромінювачі і електронно-оптичні перетворювачі - ЕОП (прилади з інфрачер
воним випромінюванням), які можуть бути використані при проведенні попереднього 
дослідження документів з метою встановлення ознак підробки. Прокурор-криміналіст 

також надасть допомогу слідчому по забезпеченню його іншими пошуковими засоба
ми, наприклад, металошукачами, які в залежності від конструкції можуть проводити 
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диференційований пошук як цінних металів (золото, срібло тощо), так і інших метале
вих об'єктів, у залежності від мети пошуку. У прокурора-криміналіста на озброєнні є 
також прилади, які називаються "Трупошукачі" і цілий ряд інших техніко-криміналі
стичних засобів, які на місце події можуть бути доставлені в його пересуаній криміна
лістичній лабораторії у якій є затемнене приміщення у якому є фотолабораторія і при 
необхідності можна оперативно виготовити фотознімки в "польових умовах", а також 
провести інші види попередніх досліджень, наприклад, з використанням освітлення в 
косопадаючих променях або попередні дослідження з використанням мікроскопа і т.ін. 
Нарешті, у прокурора-криміналіста є відеокамера за допомогою якої можна провести 
фіксацію як самого місця події, так і виявленого трупа або інших речових доказів в 
процесі огляду місця події. Відеозйомка, з метою фіксації, може бути використана і 
при проведенні інших слідчих дій, наприклад, при проведенні слідчого експерименту чи 
перевірці свідчень на місці скоєння злочину. За допомогою тактично-правильно вико
наної відеозйомки інколи при проведенні останнього виду слідчих дій одержується цінна 
інформація, яка не була встановлена навіть при проведенні такої початкової слідчої дії 
як огляд місця події і яка, таким чином, може відіграти важливу доказову роль в роз
слідуванні злочинів. 
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РоздіЛ третій 

СУЧАСНА УКААЇНЄЬКА · 
КР.ИМІНАfНСТ'ИЧНА ТЕХНІКА 

З. 1 . Становлення і р·озвит"ок .окремих гапуаей 
криміналістичної техніки 

Криміналістична техніка сьогодні визначається з одного боку як розділ науки кримі
налістики, а з іншого як · система наук-ових п·аложень, Яка вивчає відображення інфор
мації переважно в навколишньому матеріальному середовищі щодо протиправної події 
і розробляє на цій основі методи, прийоми і за-соби пошуку, знаходженнЯ, виявлення, 
попереднього . дослідження, фіксації, вилучення даної інформації і визнання їі в якості 
доказової з метою успішного розслідування, розкриття і профілактики злочинів. 

Таким чином, однією із складових поняття криміналістична техніка ·є власне різно
манітні техніко-криміналістичні засоби, які використовуються у всіх галузях розділу кри
міналістики, який називається криміналістична техніка з метою пошуку, знаходження, 

виявлення і фіксації доказів. Без залучення техніко-криміналістичних засобів немисли
мим буде пошук, знаходження, виявлення, а також фіксація різноманітних слідів, об'єктів 
судової балістики та судової вибухової техніки, об' єктів почеркознавства і техніко-криміна
лістичного дослідження документів, мікрооб'єктів, адаралогічних об'єктів тощо. 

Криміналістична техніка як розділ науки криміналістики почала формуватися рані
ше за інші розділи цієї науки. Окремі галузі криміналістичної техніки, наприклад, такі 
як вчення про сліди і, зокрема, про сліди ніг людини, успішно почали формуватися і 
використовуватися в практиці боротьби зі злоч.инністю вже в другій половині ХІХ ст. На 
початковому етапі становлення криміналістично'і техніки і розробками щодо викорис
тання різних, зокрема, і слідів ніг людини в боротьбі зі злочинністю спочатку займалися 
переважно судові лікарі. [63, 764-770; 707, 631-637] В 50-і рр. ХІХ ст. Вперше 
поряд з описом слідів було запропоновано спосіб, який переслідував мету при копію
ванні слідів ніг використовувати знання з геометрії. Цей спосіб з одного боку дозволяв 
правильно скопіювати сліди ніг, а з іншого - полегшував ідентифікацію за допомошю 
малюнка слідів сл ідоутворюючого об'єкта. [707, 632-633] В 1850 р. аптекаром Ту
ленської ескадри Гюгуленом було запропоновано спосіб отримання копій з об'ємних 
слідів ніг за допомогою стеарино~ої кислоти, який дозволяв отримати відбитки без 
зміни їх обрису. Цей спосіб було в короткому викладенні вперше описано французь
ким судовим медиком Бріаном. [63, 634] В 70-і рр. ХІХ ст. російський лікар 3-ї піхот
ної бригади Забайкальського козацького війська Адольф Емілійович Борхман удоско
налив спосіб отримання зліпків з об'ємних слідів і запропонував виготовляти їх за допо
могою гіпсу. [58; 59] 

Однак інтенсивний розвиток окремих галузей криміналістичної техніки почав епос
терігатися в останній четверті ХІХ ст., коли була створена французьким криміналістом 
Альфонсом Бертільоном перша у С'Віті цивілізована система реєстрації злочинців -
антропометрія 1 майже одночасно з нею стал.а формува'fися і розвиватися створена 
англійськими криміналістами Генрі Фолдсом, Вjльямом Герw€лем та Френсісом Галь
тоном дактилоскопія, завдяки якій почали викор.истовувати в практиці боротьби зі зло
чинніс'fю сліди рук людини як з метою ,іІQентифjкації особи зrючинця за їі слідами вияв
леними на місці події, так і з метою реєстрації злочинців, і яка на початку ХХ ст. була 
запропонована у якості єдиної систем.и реєстрації злочинців у всьому світі. В цей же 
час також почали формуватися і розвиватися такі галузі криміналістичної техніки як 
судова фотографія, судова балістика, су.дове почеркознавство і судове дослідження 
документів не руйнівними методами, судове дослідження особи за їі зовнішніми озна
ками. Таким · чином, остання четверть ХІХ ст. практично була періодом наукового 
формування, становлення і розвитку основних галузей криміналістичної техніки вза
галі у Європі, які супроводжувались створенням та удосконаленням власне і різних 
техніко-криміналістичних засобів. 
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Створення першої у світі цивілізованої системи реєстрацїі злочинців. 
Боротьба з рецидивом завжди приввртала особливу увагу суспільства, так як на 

злочинця, затритманого вперше, воно могло ще дивитися, як на такого, що випадково 

оступився; рецидивист для суспільства завжди був і є небезпечним злочинцем. У всі 
минулі часи владні структури різних держав старалися якимось чином відзначати цих 
осіб і, відповідно до характеру тієї чи іншої епохи, ці відмітки носили більш чи менш 
виражений варварський характер. Але всі варварські методи реєстрації злочинців були, 
практично, в другій половині ХІХ століття у більшості держав світу відмінені. Важливий 
внесок в створення цивилізованого методу реєстрації злочинців зробив у 90-і рр. ХІХ 
ст. французький криміналіст Альфонс Бертільон. 

А. Бертільон, син поважного в той час лікаря, статистика і віце-пр~зидента Антро
пологічного товариства Парижа Луї Адольфа Бертільона, а також онук прирадознав
ця і математика Аххіли Гайяра, у березні 1879 р. почав працювати писаром у пре
фектурі поліції Парижа. В його обов'язки входила реєстрація затриманих злочинців у 
спеціальних картках, в яких фіксувалися дані про злочинців, які скоїли злочини на 
території префектури. Монотонна праця писаря, яка була направлена практично на 
нікому не потрібний і не досконалий опис злочинців, за допомогою якого не можливо 
було впізнати особистість хоча би одного злочинця, який раніше уже був зареєстро
ваний, спонукала А. Бертільона на розробку спеціальної антропометричної системи 
реєстрації злочинців. Ця ідея до нього прийшла дякуючи обізнанності з теорією бель

гійського математика і статистика Адольфа Кетлє, яка стверджує, що у природі не 
існує тотожності. Першу спробу втілення антропометричної системи в практику пра
воохоронної діяльності зробив у 1860 р . начальник в'язниці в бельгійському місті 
Лувені Стевенс [765, 75]. Він почав проводити вимірювання голови, вух, ніг, плечей 
і зросту у злочинців. Незважаючи на те, що проведені в Лувенській в'язниці в 1860 р. 
вимірювання були тільки першою не зовсім досконалою спробою встановлення осо
бистості злочинців і вони назавжди залишилися тільки спробою, всеж-таки цю думку 
необхідно визнати дуже дотепною, особливо, якщо взяти до уваги те серйозне зна
чення, якому повністю заслужено приділили згодом увагу вчені і почали використо
вувати результати вимірювання частин тіла людини на практиці, які стали називатися 
антропометричними. 

У А. Бертільона влітку 1879 р. вперше раптом з'явилася думка від усвідомлення 
абсолютної безглуздості його праці і в зв'язку з можливістю використання досягнень 
природознавства з метою встановлення безпомилкової тотожності людини, наприклад, 
за розмірами їі тіла. 

З цією метою він на прикінці липня 1879 р. спочатку почав порівнювати форми 
носів і вух на фотографіях затриманих злочинців, що викликало здивування і насмішки 
у його колег - інших писарів префектури. Але ще більший сміх у писарів виник, коли 
А. Бертільон звернувся до префекта поліції за дозволом про проведення вимірювань 
різних частин тіла затриманих злочинців, з метою реєстрації останніх за допомогою 
отриманих даних в результаті вимірювань. Йому було дозволено. А в серпні цього ж 
року він написав першу доповідну записку на ім'я префекта поліції Парижа, в якій 
виклав думку про можливість безпомилкової ідентифікації злочVІнців за допомогою ан
тропометричних даних, але відповіді не отримав. 

Не зважаючи на _ це він продовжував працювати над вимірюваннями злочинців, які 
він проводив не тільки в префектурі поліції, а й у в'язниці Ла Санте, яку відвідував 
кожен ранок, до початку роботи. Там над ним також насміхалися, хоча й дозволяли 
проводити вимірювання ув'язнених. 1 жовтня 1879 р. А. Бертільон передав другу до
повідну записку префекту поліції, в якій, з посиланням на закон Кетлє, відмічав, що 
розміри кісток дорослої людини все життя залишаються незмінними. Він стверджував: 
якщо ймовірність співпадання зросту людей уявляє собою співвідношення 4 : 1 , то 
зріст плюс ще одне вимірювання, наприклад, довжина тіла до пояса, зменшують 
ймовірність співпадання до 16 : 1 . Якщо ж зробити 11 вимірювань і зафіксувати їх в 
картці злочинця, то за даними отриманих обчислень шанс ймовірності знайти ще одно
го злочинця з такими ж самими даними складатиме 4 1 91 304 : 1 . Але й на цей раз 
префект поліції відмовив А. Бертільону запровадити новий метод реєстрації злочинців 
в практику і одночасно звернувся до його батька з проханням попіклуватися про те , 
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щоб син займався довіреною йому роботою і не втручався в справи, які його не торка
ються, тому що в противному випадку він буде змушений звільнити писаря. 

Батько визвав до себе А. Бертільона і з роздратуванням взяв його доповідну запис
ку, але, коли прочитав, зразу ж заспокоївся і сказав: "Вибач мені, я вже не сподівався, 
що ти зможеш знайти себе. Але викладена думка в доповідній записці - твій власний 
шлях. Це застосована на практиці наука. Це означає для боротьби зі злочинністю рево
люцію ... " 

Лу"і Адольф Бертільон на слідуючий день звернувся до префекта поліції і пояснив 
йому суть доповідної записки сина , але останній із-за свого престижу не відмінив прий
нятого рішення, хоча й офіційно не заборонив А. Бертільону проводити далі вимірю
вання затриманих злочинців. 

Разом з тим А. Бертільону прийшлося очікувати кращих часів, які могли настати, 
наприклад, зі зміною префекта, але він не залишив розпочату працю з вимірювань 
частин тіла злочинців і таким чином накоплював кількісно картотеку зареєстрованих 
злочинців . 

В 1881 р. на посаду префекта поліції Парижа була призначена інша людина -Жан 
Камекасс і в листопаді 1882 р. його друзі-юристи переконали, якщо він не хоче втра
тити нагоду прославитися новатором у справі боротьби зі злочинністю , то необхідно 
провести випробування А. Бертільона. 

Через декілька тижнів Ж. Камекасс викликав до себе А. Бертільона і заявив йому, 
що з метою перевірки можливості ваших ідей, зі слідуючого тижня ми для випробуван
ня введемо в префектурі на три місяці ваш метод ідентифікації. 

А . Бертільон почав працювати несамовито. Він вимірював, перевіряв, записував. 
Він не дуже довіряв помічникам, щоб допустити їх до складання реєстраційних карток 
і тому всі вимірювання практично виконував сам. 

На початок січня 1883 р. картотека А. Бертільона нараховувала уже 500, в сере
дині січня - 1 ООО, на початок лютого - біля 1600 карток. Система реєстрації функці
онувала але від неї ще не було віддачі. 

· З настанням лютого 1883 р. прийшов останній місяць випробувального терміну. 
До 1 5 лютого картотека нараховувала 1 800 карток. Але до цього часу ще не приводи
ли ні одного затриманого, якого б А. Бертільон раніше обмірював і таким чином міг би 
впізнати за наявними даними в його картотеці. І ось наступили останні години робочого 
дня 20 лютого А. Бертільон сам обмірював затриманого, який назвався Дюпоном, що 
був останнім і шостим Дюпоном в цей день. 

Розмір довжини голови затриманого Дюпона відносився до категорії "середній", 

що привело у відповідний відділ картотеки. Ширина голови зменшила шлях пошуку, де 

необхідно було шукати, до дев'яти. Довжина середнього пальця - до трьох. Довжина 
мізинця -до одного. В цьому останньому ящику було всього 50 карток. Через декілька 
хвилин А. Бертільон одну із них тримав у своїх руках. В ній були зафіксовані всі ті 
метричні дані, які він перевіряв . Але прізвище людини , якій вони належали, було не 
Дюпон, а Мартін , заарештований 15 грудня 1882 р . за крадіжку порожніх пляшок. 

Сцена, яка проходила в момент впізнання першого у світі рецидивіста за допомо
гою вимірювань окремих частин тіла, викликала у поліцейського, який супроводжував 
затриманого - розгубленість, у самого затриманого - роздратованість, у колег по 
роботі - здивованість, а у самого героя - А. 9ертільона - тріумф перемоги. 

На слідуючий день префект поліції Парижа визвав А. Бертільона до себе і продов
жив термін його дослідів на невизначений термін . 

Досягнення А. Бертільона пока що було розповсюджено тільки на префектуру поліції 
Парижа, в якій до середини 1884 р . всі писарі ним були так надресировані відносно 
вимірювань, що він уже міг довіряти їм проводити самостійно обмірювання і заповнен
ня карток на затриманих злочинців. 

На початку 1885 р. у всіх в'язницях ФранQії було введено антропометрію - метод 
реєстрацїі злочинців названий самим А. Бертільоном . 1 лютого 1885 р. А . Бертільона 
було призначено директором поліцейської слу,жби ідентифікації в Парижі. 

В день відкриття "Бюро ідентифікації" в Парижі на торжествах за участю представ

ників міністерств, палати депутатів і сенату, жу~налістів Парижа і провінції, було сказа
но багато добрих слів в адрес творця першої в t;віті цивілізованої системи ідентифікації 
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злочинців А. Бертільону. На слідуючий день парижські журналісти висвітлюючи досяг
нення А. Бертільона, придумали нове слово, яке швидко увійшло у французьку, а 
також в багато інших іноземних мов, слово "бертільонаж" - геніальне відкриття ХІХ 
ст. [642, З5] 

Вперше вчений світ був офіційно ознайомлений з методами антропометричної іден
тифікації і прийомами вимірювань злочинців з метою виявлення рецидивістів і з корис
туванням вимірювальними картками, на ІІІ міжнародному пенітенціарному конгресі в 
Римі у 1885 р., доповіддю, зробленою автором створеного методу- Альфонсом Бер
тільоном. [755] 

В цій доповіді А. Бертільон відмітив, що з метою отримання інформації про особу 
злочинця в цифрах проводилися вимірювання слідуючих частин тіла: зросту, відстані 
між крайніми точками простягнутих рук, висоти бюста, подовжнього і поперечного 
діаметру черепа, довжини середнього пальця і мізинця на лівій руці, довжини лівої 
ступні і лівого ліктя, довжини і ширини правого вуха, а також визначення профілю носа 
за виступом носавої перегородки. Все це фіксувалося на спеціальних картках, окре
мих, для кожного суб'єкта, при чому, в ці картки заносилися також дані про: колір 
райдужної оболонки лівого ока, особливі прикмети на тілі відповідного суб'єкта, і при
водилися всі дані, які характеризували його з боку суспільного і кримінального життя : 
прізвище, звання, професія, судимість тощо. 

Отримання зазначених вище антропометричних даних разом з записом вимагали 
не більше 5 хвилин часу і, що було дуже важливим, можливість класифікувати картки 
і таким чином легко отримувати необхідні справки.[755, 697-698] 

Антропометрична система реєстрації злочинців у всіх правоохоронних органах 
головних міст Франції: Парижі, Ліоні, Марселі була введена декретом міністра внутрішніх 
справ 7 березня 1887 р. [764, 592] 

Перше напоминання про систему реєстрації злочинців, створену А. Бертільоном в 
російській пресі було зроблено в газеті "Новое время" за 12 (24) червня 1886 р. [28] 

В Росії антропометричний метод реєстрації злочинців почали використовувати на 
засадах наказу Санкт-Петербурзького градоначальника від З1 травня ( 1 З червня) 1890 
р. З цією метою було створено антропометричне бюро, сполучене з фотографічним 
павільоном у С.-Петербурзі, а пізніше, ще в 12 містах Російської імперії були відкриті 
так звані антропометричні станції, серед яких значилося і місто Одеса. 

Значення антропометричного методу реєстрації злочинці було відзначено перед всім 
світом в 1895 р. на П'ятому міжнародному пенітенціарному конгресі в Парижі, який 
рекомендував у якості однообразного метода реєстрації злочинців у всьому світі вико
ристати антропометричний метод реєстрації. 

Хоча особисто А. Бертільон, із-за хвороби, участі в роботі зазначеного Конгресу не 
приймав, питання порушене у зв'язку з необхідністю прийняття єдиної для всіх країн 
системи реєстрації злочинців було розглянуто. Конгресом була призначена комісія із 
вчених-криміналістів для детального вивчення суті зазначеного питання, яка, зокрема, 

ознайомилася з приладами, за допомогою яких А. Бертільон проводив антропомет
ричні вимірювання, методикою і з результатами проведених ним зазначених вимірю
вань. Одним із учасників комісії - представником Швейцарії було відмічено міжнарод
не значення антропометричної системи реєстрації злочинців і запропоновано всім учас-

, икам Конгресу проголосувати рішення комісії про прийняття міжнародної угоди відносно 
використання у всіх країнах єдиної антропометричної системи реєстрації злочинців. 
0ішення комісії учасниками Конгресу було підтримано одноголосно. [761 , 1014-1 015] 

Щоб проаналізувати значимість запропонованої А. Бертільоном системи ідентифі-
ацїі злочинців необхідно звернутися до статистичних даних, які свідчать про кількість 
рецидивістів, встановлених за допомогою зазначеної системи з 188З по 1895 роки в 
Парижі і переданих правосуддю завдяки зусиллям працівників Бюро ідентифікації в 
Парижі. Так, в 188З р. було виявлено 49 рецидивістів; в 1884 - 241; 1885 - 425; 
1 886- З56; 1887- 187; 1888- 550; 1889- 562; 1890- 614; 1891 - 600; 1892-
"80; 189З - 512; 1894 - 495; в 1895 р. було виявлено 414 рецидивістів. Ця тринад
_ятирічна статистика свідчить, що за зазначений термін , 5985 рецидивістів, які прихо-
3 . вали своє прізвище і особистість були за допомогою антропометричної системи, 
:-зореної А. Бертільоном, успішно встановлені. [752] 
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Однак, незважаючи на те, що у Євроnі, nочинаючи з останнього десятиріччя ХІХ 
ст., nочали активно освоювати і рекомендувати до використання на практиці нову сис
тему реєстрації злочинців - дактилоскоnічний метод, А . Бертільон був заnовзятим nро
тивником введення дактилоскоnії і всіма можливими зусиллями відстоював своє діти
ще. Він говорив, що дактилоскоnія у Франції буде введена тільки через його труn. В 
дійсності так воно і вийшло. 

В квітні 1914 р. було заnлановано nроведення Першого міжнародного конгресу 
кримінальної nоліції у Монако, одним із основних nитань якого було визначення на 
майбутнє виду єдиної міжнародної системи реєстрації злочинців: антроnометричної чи 
дактилоскоnічної . Доnовідь з цього nитання було доручено nідготувати одному із світил 
криміналістики тоГо часу А. Бертільону. Результат nередбачався, що доnовідач буде 
відстоювати своє дітище - антроnометричний метод реєстрації злочинців. Але нажаль, 
а можливо так воно і nовинно було статися, він 13 лютого 1914 р. nісля тяжкої багато
місячної хвороби nомирає від анемії [760, 164-165], і доnовідь з цього nитання nрочи
тав його nриємник- новий шеф Бюро ідентифікауїі Парижа П. Давід, який, розуміючи 
nереваги, значно більшу nростоту і достовірність дактилоскоnічного методу реєстрації 
злочинців, рекомендував його використовувати як у Франції, так і у всіх інших країнах 
світу. [763] 

Таким чином, nерша у світі цивилізована система реєстрації злочинців, яка була 
створена французьким криміналіс rом Альфонсом Бертільоном в останній четверті ХіХ 
ст., яка називалася антроnометричний метод реєстрації або бертільонаж, nроіснувала 
трохи більше ЗО років., виконуючи на той час важливу місію по встановленню особис
тості рецидивістів і їі існування було nризуnинено тільки в результаті створення більше 
досконалої і значно nростішої системи ідентифікації особистості рецидивістів - дати
лоскоnічної. Сам А. Бертільон ввійшов в історію криміналістики як один із засновників 
криміналістики і nеред усім, творець nершо"і у світі цивілізованої системи реєстрації 
злочинців, і вчені-криміналісти того часу про нього говорили, що у Франції є дві люди
ни генія: Луї Пастер і Альфонс Бертільон [762, 167]. 

Становлення і розвиток дактилоскопії. 
Англійський криміналіст Гершель Вільямс Джемс з 1858 р. один із nерших на nрак

тиці nочав використовувати відбитки nальців рук з метою nосвідчення сnравжності до
говорів, наnисаних на бенгальській мові. Сnроба В. Гершеля заnровадити у місцевих 
в'язницях в 1877 р. дактилоскоnічний метод реєстрації злочинців, зазнала фіаско. Ос
тання невдача так збентежила його, що він вирішив залишити цю сnраву. Але ця думка 
була незабаром nідхоnлена іншим англійцем, який nроживав у Яnонії. В. Гершель нічо
го ще не оnублікував, в той час як 28 жовтня (9 Л\'ІСТоnада). 1880 р. в лондонському 
журналі "Природа" [757] nояеився лист Ген.рі Фолдса- англійського лікаря nри лікарні 
Тсукіжі в Токіо. В цьому листі, який мав назву ''Про борозенки шкіри на nальцях", він 
вказував на можливість виявлення злочинця за допомогою ідентифікації слідів nаnіляр
них ліній. Він оnисав техніку отримання відбитків nальців за доnомогою олов'яної nла
стинки і чорнил. Він також відмітив, що на добрих відбитках на склі можна було роз
ріЗНАТИ nори . Нарешті, Г. Фолдсу згаданому листі навів два виnадки, в яких він викори
стовував дактилоскоnію nри розслідуванні кримінал~оних сnрав . 

Необхідно визнати, що зазначений вище лист Г. Фолдоа містив у стислому вигляді 
все, чого до того. часу досягла дактилоскоnія . Це- документ надзвичайної важливості. 
В. Гершель відnовів на цей лист заміткою, яка nоявилася 22 листоnада (4 грудня) 1880 
р., менше, ніж через місяць, на сторінках того ж самого журналу [758]. Він не говорив 
у зазначеній замітці про свою першість, але заявив, що він використовував відбитки 
пальців уже 20 років і з успіхом запровадив їх у використс;~ння в Індії. 

Між іншим, як Г. Фолдс, так і В. Гершель згодом почали сnеречатися на сторінках 
наукових видань про належність права першості щодо пропозиції використання дакти

лоскопії для реєстрації і встановлення особистості злоч14нців. 
Г. Фолдс з пощ-Іим правом 4 ( 16) жовтня 1894 р. в листі, опублікованому на сто

рінках того ж самого журналу "Природа" зазначав, що nитання це було порушено ним 
першим, що його праця з цього питання була опублікована першою. Перше публічне 
повідомлення В. Гершеля появилася, зі слів Г. Фолдса, тільки через місяць [756]. На це 
В. Гершель відповів листом від 7(19) листоnада 1894 р . : 
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"Я був дуже збентежений, після того, як побачив лист Г. Фолдса у вашому виданні 
4 ( 16) жовтня, і до тепер не можу зрозуміти його суті; і я роблю це тільки тому, що, на 
мою думку, Г. Фолдс мав право порушити це питання . За наявними даними, Г. Фолдс 
писав листа у 1880 р., і це було перше згадування в публічній пресі про цінність 
відбитків для ідентифікації особи. Його ствердження, що він до цього прийшов само
стійно і незалежно від інших в 1879 р., необхідно визнати правильним. В той же час я 
не можу собі уявити, як він міг стверджувати, що лінії пальців не змінюються на протязі 
всього життя, вивчаючи цю проблему тільки один рік. 

Про те як я випадково підійшов до цієї ідеї в 1858 р . і як я їі потім розробив, - писав 
далі В. Гершель, -опублікував Ф. Гальтон в своїй книзі, для якої на прохання останнього 
я надав всі матеріали, які були опубліковані ним частково". [759] 

Познайомившись з працею В. Гершеля про можливість використання папілярних 
візерунків з метою ідентифікації особистості, англійський антрорполог Ф. Гальтон по
чав вивчати особливості сосочкових ліній шкіри на кінцях пальців, з метою використан
ня відбитків пальців як засобу для впізнання злочинців . Працюючи над цією проблемою 
на протязі декількох років, він вирішив їі позитивно. 

Ф . Гальтон відкрив три основні властивості узорів, які утворювалися сосочковими 
лініями на нігтьових фалангах пальців рук людей: а) узор на протязі всього життя 
людини залишається незмінним; б) всі узори пальців різні; в) відмінності узорів на
стільки виражені, що було можливо розподілити їх на типові групи, тобто класифікува
ти. [З58, 27-28] 

Висновок Ф. Гальтона про те, що візерунки папілярних ліній на протязі всього жит
тя людини залишаються незмінними і різними за змістом, дав йому можливість зробити 
теоретичний розрахунок про ймовірність зустрічі двох цілком однакових відбитків, яка 
могла бути рівна в одному із 64 мільярдів випадків. 

Англійське міністерство внутрішніх справ весь час надзвичайно цікавилося робо
тою Ф. Гальтона в цьому напрямку. У 1895 р. система Ф. Гальтона отримала офіційне 
визнання; з цього часу в Лондоні почали користуватися при реєстрації злочинців відбит
ками пальців - дактилоскопією спочатку в комбінації з антропометрією. З 1897 р. 
дактилоскопічна система реєстрації злочинців була встановлена у всій Британській Індії. 
Після 1901 р. в Англії антропометричний метод реєстрації злочинців було цілком відміне
но і залишено тільки дактилоскопічний метод. 

Таким чином, криміналістичне значення дактилоскопії було відкрито вперше В. Гер
шелем у 1858 р., у 1880 р. вперше Г. Фолдсом було зроблено обнародування їі 
значення, але тільки наприкінці ХІХ ст. англійський парламент за ініціативою Ф. Галь
тона вперше визнав можливим використання дактилоскопії з метою реєстрації зло
чинців, а слідів пальців рук, які виявлялися на місцях злочину, як засобу доказування, 
зокрема, в Англії. 

Становлення і розвиток дактилоскопії на американському континенті. 
Дактилоскопія, яка завдяки розробкам англійських вчених отримала право на жит

тя, в сутності якої вони перші замітили можливість використання їі з метою боротьби зі 
злочинність, однак вперше вона була запроваджена в практику боротьби зі злочинністю 
на американському континенті завдяки старанням Жуана Вуцетича. Ж . Вуцетич наро
дився 20 червня 1858 р. в Європі ум. Лезині (Далмація). Цікавий збіг: Ж. Вуцетич, як 
! Я . Є. Пуркіньє (вчений, який перший звернув увагу на наявність на долонях людини 
папілярних узорів), народився в старій Австро-Венгерській імперії, в слов'янській ро
дині. В 1884 р. він емігрував і поселився в Аргентині. В 1888 р. він поступив на службу 
в головне управління поліції Буенос-Айреса. В 1891 р. йому доручили організувати 
Бюро ідентифікації з використанням антропометричної системи А. Бертільона. В цьо
му ж році він познайомився з працями Ф . Гальтона про відбитки пальців і долоней рук 
із статті Г. Варігні, опублікованій у французькому науковому виданні на початку 1891 
р. [766], і у нього виникла думка про розробку методу класифікації папілярних узорів 
відбитків пальців, придатний для ідентифікації. В своєму Бюро, використовуючи антро
пометрію, він ввів і картки з відбитками 1 О пальців рук. Перша спроба класифікувати 
папілярні узори відбитків пальців отримала у нього не особливо вдалу назву ікнофалан
гометрія. 1 вересня 1891 р. він класифікував перші 2З дактилоскопічні картки. 7 груд
ня цього ж року він класифікував у в'язниці Ла-Плата уже 645 карток. До 1 вересня 
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1892 р. Ж. Вуцетич уже чітко уявляв собі "принцип практичної реєстрації і класифікації 
узорів відбитків пальців". Преса, хоча й писала про спроби Ф. Г. Гальтона знайти спосіб 
класифікації узорів відбитків пальців, нічого не повідомляла про їх результати і його 
розчаруваннях. Цілком самостійно Ж . Вуцетич прийшов до чотирьох груп класифікації 
узорів, які відповідали групам класифікації Ф. Гальтона: 

1) узори, які складалися тільки із дуг; 
2) узори з трикутниками з правого боку; 
З) узори з трикутниками з лівого боку; 
4) узори з трикутниками з обох боків. 
Групи узорів для великого пальця він позначав буквами А, В, С, D, а для інших 

пальців - цифрами. 

Таким чином, якщо він брав відбитки узорів однієї руки, де великий палець мав 
дуги, вказівний - трикутник зліва, середній - трикутник справа, безіменний - два три
кутника, а мізинець - знову дуги, то особливості відбитків пальців цієї руки можна було 
висловити формулою: А, З, 2, 4, 1. Формула для обох рук була в два рази довша і 
мала приблизно такий вигляд: А, З, 2, 4, 1 /С, 2, 2, З, З. Так як кожен палець може 
відноситися до різних чотирьох груп, то Х. Вуцетич розрахував загальну кількість мож
ливих варіантів: чотири в десятому ступені. Вийшло 1 048 576 варіантів різних фор
мул. Ж. Вуцетич улаштував картотеку так, що розприділення карток йшло по буквам і 
цифрам формули. Якщо виникала необхідність встановити, чи піддавався дактилоско
піюванню конкретний ув'язнений, то йому потрібно було вивести формулу десяти пальців 
і перевірити у відповідному ящику картотеки. Захоплення Ж. Вуцетича було таке вели
ке, що він на свої кошти придбав реєстраційну шафу і картки, витратив при цьому 
більшу частину своїх збережень. 

Спочатку у Ж. Вуцетича була така маленька колекція відбитків пальців, що він 
обходився 60 ящичками . Зі збільшенням картотеки появились труднощі, на які раніше 
наштовхнувся Ф. Гальтон, і Ж . Вуцетич в свою чергу став шукати характерні деталі, 

щоб підрозділити відбитки усередині самих груп. При цьому він прийшов до думки 
перераховувати папілярні лінії і таким чином отримав дійсно додаткові можливості 
класифікації, яких для його колекції виявилося достатньо. 

Влітку 1892 р. Ж. Вуцетич ідентифікував убивцю Франціска Райаса за допомогою 
слідів пальців рук, виявлених на місці події, які були залишені закривавленими пальцями. 

1 січня 189З р. Ж. Вуцетич, людина вищого ступеню добросовісна, у своїй статті 
"lпstruccioпes generales para еІ sistema antropometrico" заявив, що він зобов'язаний Ф. 
Гальтону ідеєю дослідити папілярні візерунки відбитків пальців і що він запозичив у 
нього основи його першої системи. 

В кінці 189З р. лікар Франціск Латцина відвідав відділення ідентифікації Ж. Вуцети
ча і 8 січня 1894 р. в газеті "La Nacion" Буенос-Айреса повідомив, що він там бачив, 
причому запропонував замінити невдале слово "ікнофалангометрія" словом "дакти
лоскопія". Таким чином слово "дактилоскопія" було винайдено не яким-небудь спеціа
лістом з дактилоскопії, а публіцистом-лікарем Ф. Латциною. 

Ф. Латцина з цього приводу говорив: "Я запитую себе: для чого було потрібно 
Вуцетичу поєднувати ці грецькі штуки, щоб одним словом назвати відбитки пальців. 
Перед усім в ікнофалангометрії нічого не вимірюється, отже, справа полягає в чомусь 
більшому, чим "м.етрія" : спостерігається, досліджується, розглядається відбиток паль
ця, візерунок, який утворений на його долонній поверхні лініями шкіри . Потім, якщо 
абсолютно необхідно використовувати грецьке слово для позначення цього процесу і 
щоб ця назва підходила до терміну "антропометрія", то був би придатним термін "дак
тилоскопія", який складається із двох грецьких слів: dakty/os - палець і skopeo - роз
глядати, слово, що більше підходить, більше коротке (1З букв замість 17) і, можливо, 
більше благозвучне, чим інкофалангометрія". 

Справа Роайс була однією із драм серед тисяч інших, які проходили в той час у 
всьому світі. І все ж таки вона стала подією: це було перше вбивство у світі, розкрите 
за допомогою відбитка пальця, виявленого на місці подіі: 

Залишалося тільки переконати Ж. Вуцетичу своїх начальників в перевагах дакти
лоскопії. Але в ті роки панувала думка, що все що виходить із Парижа є досконалим. 
Визнавали так і в Ла-Плата. Ж. Вуцетич писав доповідні записки. За свій рахунок він 
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видав книгу "Загалне введенні в антропометрію і дактилоскоаію", в яюи доказував 
переваги дактилоскопії перед антьропомиетрією. Все даремно. В липні 189З р. по

ліцейске керівництво заборонило йому займатися надалі з відбитками пальців. Йому 
було наказано займатися тільки антропометрією. Розчарування від того, що його не 
хочуть зрозуміти, так заділо Ж. Вуцетича, що він захворів язвою шлунку, яка мучиfІа 
його до останніх днів життя. 

Через чотири місяці поліцейське керівництво очолив новий директор, який дозволив 
Ж. Вуцетичу продовжити свою роботу. В 1894 р. переваги дактилоскопії були на
стільки очевидні, що прийшлося їі визнати. 

Палата депутатів провінції Буенос-Айрес своїм рішенням від 22 червня 1894 р. 
виділила особливий фонд в розмірі 5 ООО золотих песо для відшкодування втрат, які 
поніс Ж. Вуцетич при розробці дактилоскопії. І все ж таки прибічники А. Бертільона і 
його антропометричної системи реєстрації злочинців, добилися того, що сенат відмінив 
рішення про виплату цієї суми. А через два роки, в червні 1896 р., прийшлося відміни
ти бертільонаж в поліції всієї провінції і замінити його дактилоскопією. 

Це рішення зробило Аргентіну першою у світі державою, в якій відбитки пальців рук 
стали єдиним засобом ідентифікації злочинців в поліцейській службі. 

В 1901 р. після п'яти років успішної роботи над дактилоскопією, Ж. Вуцетич зміг 
виступити на Другому науковому конгресі Південної Америки в Монтевідео в якості 
делегата поліції Буенос-Айреса і розповісти про переваги дактилосокпії. На цьому Кон
гресі не зустріла заперечення його заява: "Я можу вас завірити, що всі ті роки, коли ми 
застосовували антропометрію, ми, не звертаючи уваги на всі наші старання, не могли 
за допомогою вимірювань доказати таможність людини. Завжди мали місце які-небудь 
відмінності в даних ви·мірювань однієї і тієї ж особи. Це стало причиною, яка заставила 
нас ввести дактилоскопію". 

В 1904 р. появився капітальна праця Ж. Вуцетича "Dactiloscopia comparada" ("По
рівняльна дактилоскопія"). В цьому ж році французький судовий медик і криміналіст О. 

Лакассань, повідомляючи про отримання зазначеної книги, в листі від 24 серпня запро
понував термін "вуцетичизм". Між іншим аргентинська .дактилоскопія стала розпов
сюджуватися в Південній Америці. За погодження поліцій декількох південно-амери
канських державах від 20 жовтня 1905 р. "вуцетичизм" було прийнято в Бразилії, Чілі, 
і Уругваї. До цього погодження в 1920 р. приєдналися Перу, Парагвай і Болівія. В 
проміжку між зазначеними датами багаточисельні повідомлення в південноамериканській · 
і європейській пресі зробили метод Ж. Вуцетича відомим у всіх цивілізованих країнах 
світу. Він був прийнятий в багатьох країнах з деякими змінами. 

В 191З р. Ж. Вуцетич відправився у кругосвітню подорож з метою вивчення стану 
дактилоскопії. 

Однією і з перших держав Європи, яку відвідав Ж . Вуцетич, була Франція - батьків
щина одного із основоположників сучасної криміналістики, творця антропометричного 
методу реєстрації злочинців, судової оперативної фотографії і словесного портрета 
А . Бертільона. Зустріч Ж. Вуцетича з А. Бертільоном історики описують слідуючим 
чином. Секретар передав А. Бертільону візитну картку людини, яка побажала з ним 
поспілкуватися. Це була одна із тих "веселеньких" візитних карток з великою кількістю 
завитків, які були дуже розповсюджені у Південній Америці. Прізвище, яке стояло в цих 

.завитках, було Жуан Вуцетич. 
В цей час А. Бертільон важко хворів, до старих його хвороб, хвороби шлун~а і 

кишечника, до його мігрені приєдналися ще й інші недуги, які викликали побоювання, 
загальна слабкість і пониження температури. Його постійно морозило, і навіть коли 
печі розкалювали до червоності, А. Бертільон кутався в одіяла. Коли він почав сліпну
ти, лікарі уже не сумнівалися, що у нього білокрів'я. Передчуття близької смерті роби
ло для хворого поразку антропометрії ще більше нестерпною. Він відчував, що його 
смерть буде значити також кінець антропометрії у Франції, і не тільки у Франції. Коли 

. Бертільону повідомили прізвище гостя, його обличчя стало ще більше бліднути, 
3 цетич! Людина, яка 17 років тому нанесла перший удар бертільонажу! Вуцетич, який 
з 1901 р. промовив образливі для А. Бертільона слова; "Я можу вас завірити, що з 
• 891 по 1895 рр., коли ми використовували антропометричну систему, ми, не зверта

ч.-1 уваги на всі зусилля, не могли з упевненістю встановити тотожність особистості!" 
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В озлобленого А. Бертільона зародилася підозра, що Ж. Вуцетич не випадково відвідав 
його саме в ц~й похмурий 191 З рік, відвідав, щоб навтішитися його поразкою і своїм 
тріумфом. І він посмів появ·итися біля його дверей! Ж. Вуцетич бажає бути прийнятим! 
А. Бертільон заставив Ж. Вуцетича чекати, з надією принизити його, чекати до тих пір, 

поки він не навчиться поважати А. Бертільона. Потім він підійшов до дверей, через які 
можна було вийти в коридор, і відкрив їх тремтячою рукою. Ж. Вуцетич, нічого не 
підозрював, пішов йому назустріч і протягнув для привітання руку. Але А. Бертільон 
окинув його поглядом, повним льодяного презирства. Потім він видавив із себе: "Доб
родію, ви намагалися зробити мені безліч гидоти" ·.:_ і закрив перед носом Ж. Вуцетича 
двері. Можливо, А .. Бертільон стримався б, якщо б знав, що людину, яка мовчки зали
шала Будинок юстиції, очікує велике розчарування в Житті. 

В цей_ день у Парижі Ж. Вуцетич ще був твердо упевнений в своїй долі. Не за 
горами, здавалося, був день здійснення його мрії про дактилоскопіювання всього насе
лення Аргентини. 

В 1911 р. уряд провінції Буенос-Айрес видав закон NQ8129- закон про реєстрацію 
всього дорослого населення. В основу реєстрації передбачалося покласти систему 
відбитків пальців, і Ж . Вуц~тич отримав завдання обладнати реєстратуру. На початку 
191 З р. завдання було виконано . Відчуваючи задоволення від зробленого, він вирішив 
здійснити подорож в Європу, Північну Америку і Східну Азію, щоб стати свідком того, 
про що він раніше взнавав тільки із газет і журналів, свідком успішного розвитку дакти
лосокпі)'. ' Безумовно, його цікавило також, як далеко розповсюдилась його слава. 

Ж. ~уЦетич відмовився від установлено'і йому як державному службовцю пенсії 
взамін на одноразову допомогу у сумі 25000 песо, щоб мати можливість оплатити 
подорожні витрати, і відправився в невідоме. 

Він відвідав Індію, Японію і Китай. З задоволенням Ж. Вуцетич константував, що 
його прізвище відоме навіть у Китаї. Увінчаний славою і нагороджений орденом, він 
поїхав у Європу і в той сумний день опинився перед дверима А. Бертільона з одним 
тільки бажанням потиснути руку людині, яку він особисто дуже поважав, хоча й не був 
його послідовником. Але поведІнка А . Бертільона нанесла йому удар, який глибоко 
поранив його серце. 

Його подорож закінчувалася і він повернувся додому. В січні 1915 р. він знову 
ступив на аргентинську землю. Його охватило відчуття радості, коли він узнав, що 
уряд Буенос-Айреса вже прийняв рішення про загальну реєстрацію населення з засто
суванням дактилоскопії. Здійснювалася його заповітна мрія. Йому доручили підготува
ти проект, і 20 червня 1916 р., в день 58-річчя Ж. Вуцетича, парламент прийняв закон 
"Про загальну реєстрацію населення з застосуванням дактилоскопії" і розпорядився 
про проведення його в життя. 

Зайнятий виключно думками про завершення справи всього свого життя , Ж. Вуцетич 
не звертав уваги на протести громадськості проти реєстрації. Аргументи не відрізнялися 
від сьогоднішніх: "Жителі Буенос-Айреса, ви хочете піддатися реєстрації, наче злочинці?" 

В травні 1917 р. аргентинський уряд поставив провінцію Буенос-Айрес під держав
ний наглFІд. 28 травня було відмінено закон про створення генеральної реєстратури. 
Ж. Вуцетичу заборонили продовжувати роботу і наказали передати поліції всі докумен
ти, апарати і навіть меблі його Бюро. Це було великим ударом для Ж. Вуцетича. Він 
знайшов ще в собі· достатньо енергії, щоб написати свою "Historia siпtetica de Іа 
identificacion" ("Синтетична історія ідентифікації") і заснувати музей, якому було при
своєно його nрізвище. З платнею в ЗОО песо щорічно він був висланий на батьківщину 
його дружини в місто Долорес, де він жив до останнього дня свого життя. 

Переслідуємий бідністю, Ж. Вуцетич звернувся за матеріальною допомогою до урядів 
південноамериканських держав, які ввели його дактилоскоnічну систему реєстрації 
злочинців. Але він нічого від них не отримав, окрім просторих відповідей . Страждаю
чий туберкульозом, він продовжував роботу над своєю книгою "Загальна історія іден
тифікації". Але в 1921 р. в припадку люті знищив рукопис. Розчарування і хвороба 
були його супутниками в останні роки життя. Рак шлунку остаточно доконав його, і 25 
січня 1925 р. Ж. Вуцетич помер. [642, 91-92] 

Заслуга Ж. Вуцетича перед криміналістикою в тому, що він вперше у світовій прак
тиці використання дактилоскопії ввів у Буенос-Айресі дактилоскопічну реєстрацію зло-
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чинців ще в 1891 р., розробив для цього свою систему класифікації візерунків пальців 
рук. 

Становлення і розвиток судової фотографіі. 
Днем народження загальної фотографії визнають у всьому світі 7 січня 18З9 р. -

день, коли відомий французький вчений Д. Араго зробив доповідь на засіданні Фран
цузької Академії Наук про досягнення і можливість отримання зображення різних об'єктів 
за допомогою дії світла, які були відкриті Л. Дагером і Ж. Ньєпсом. Після цього обна
родування фотографія стала незамінимим помічником у всіх сферах діяльності люди
ни, їі почали також використовувати і у боротьбі зі злочинністю. Один із перших описа
них випадків використання фотографії французькою поліцією відноситься до 1841 р. В 
бельгійській в'язниці ФоресТ були зроблені перші фотознімки злочинців в 184З- 1844 
рр. [З21, 70] В 1855 р. в Лозанні було зроблено напевно першу у світі ідентифікацію 
особи за допомогою фотознімків. В 80-і рр. ХІХ ст. починають створювати Фотоальбq
ми злочинців в Берліні, Парижі, інших містах Європи. [99, 6З] Зокрема, Фотоальбоми 
злочинців у Парижі поліція почала створювати у 1874 р., а у Берліні в 1876 р. і вони 
відносяться до найстаріших. За станом на 191 О р. берлінські Фотоальбоми злочинців 
складалися не менше чим із 46 томів у яких було зібрано більше чим З70000 фо
тознімків злочинців. Перші випадки використання фотографії у вітчизняній правоохо

ронній діяльності відносяться до початку 60-х рр. ХІХ ст. Так, наприклад, завдяки 
фотографії, на якій був зображений відомий тоді злочинець Сіпка і він яку залишив у 
своєї дружини вдома, його було затримано [670, 1 0]. В іншому прикладі наведені дані, 
що в 1864 р. у Волокеламському повіті Московської губернії були затримані дві осо
би, які підозрювалися в утечі із Ярославської в'язниці. За фотознімками, висланими в 
Ярославль, наглядач в'язниці впізнав заарештованих, що втекли. [З21, 70] На території 
України вперше в 1864 р. на кошти, зібрані за підпискою у жителів міста Бобринець 
(сьогодні на території Кіровоградської -області), була створена фотографічна студія 
при поліції, метою якої, як зазначається в газеті "Одесский вестник" було "додавання 
фотографії до всіх важливих випадків судово-поліцейських справ"[447]. Першу спро
бу створення правил щодо здійснення впізнавальної фотозйомки зробив О. Г. Рейлан
дер, який опублікував в Британському "Фотографічному альманасі" за 1870-1872 
рр. короткі поради щодо фотографування злочинців. [49З, 62] В Росії вперше про такі 
правила писав С. А. Юрковський, який назвав фотозображення заарештованого "по
ліцейським протоколом з явно удосконаленими паспортними прикметами". [З21, 71] 

Але всі ці випадки використання фотографії у правоохоронній діяльності носили як 
випадковий, так і науково необгрунтований характер, особливо, щодо ракурсу фотозй
омки, вимог до вигляду особи~ яка фотографувалася, а також розмірів самого фото
знімка. Накопичення великої кількості фотографій в правоохоронних органах, які були 
не систематизовані, або були систематизовані за різними засадами, що не завжди відігра
вало позитивну роль в боротьбі зі злочинністю, а точніше, не давало бажаних результатів 
-затрудняло впізнання осіб, які раніше екаювали злочини і були сфотографовані. [98, 5] 

Дійсно, на науковому рівні використання фотографії у правоохоронній діяльності 
вперше було зроблено в кінці ХІХ ст. французьким криміналістом А. Бертільоном, 
який після його призначення з 1 лютого 1885 р. на посаду начальника Бюро іденти
фікації Парижа поставив питання перед префектом поліції Парижа про передачу до 

·складу його Бюро фотографічного відділення. В 1890 р. А. Бертільон опублікував 
працю, присвячену використанню фотографії в правоохоронній діяльності [75З]. 

Починаючи з 1885 р. і до останнього дня свого життя - 1 З лютого 1914 р. А. Бер
тільон поряд з розробкою інших криміналістичних методів реєстрації злочинців займав
ся розробкою і удосконаленням фотографічних методів фіксації доказів, розробкою 
спеціальної фотоапаратури, призначеної як для фотографування осіб з метою їх реєст
рації, так і для фотографування місця події і виявленого трупа на місці події, а також 
для репродукційної фотозйомки. 

Необхідно відмітити, зокрема, той факт, що А. Бертільон вперше в світовій прак
тиці правоохоронної діяльності розробив правила щодо фотозйомки живих осіб, серед 
яких були слідуючі основні: 1) Питання про те, яке положення обличчя особи, що 
фотографується досягає мети, визначається самою метою фотографування. Для виз
чачення тотожності осіб на двох фотографіях, або зображеної особи на фотографії з 
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особою, що впізнається, безсумнівно, кращим буде фотографічне зображення в.профіль, 
так як при цьому всі риси обличчя вимальовуються чітким і характерним чином, ок· 
ремі частини обличчя не піддаються наслідкам проекції, і так як в цьому положенні 
краще всього проводити вимірювання з метою порівняння. Зовсім інше, якщо справа 
.полягає в тому, що необхідно впізнати кого-небудь по фотографії, - для цього_ зобра
ження у профіль вже не придатне. Ми часто навіть і не знаємо профіля людини, хоча й 
дуже добре були з нею знайомі, і дивуємосн, що ця людина, яку ми бачили, дуже частоJ 
має зовсім інший вигляд у профіль, чим ми думали. Однак, хоча повниіІt вигляд людини 
у фас і уявляється нам більше знайомим, але він не характерний, тому що ніс людини 
в цьому положенні, за законамИ" проекцїі, зображається плоским і внаслідо~ цього має 
неправильний вигляд, а також ще й тому, що вуха, які настільки допомагають нам 
впізнати людину, видні нечітко. Однак, нарешті, було вирішено, що доцільніше робити 
два фотознімка: у фас і правий профіль, чим, звиЧайно, збільшуються у два рази як 

витрати фотоматеріалу підчас фотографування, так і кількість виготовлення фото
графій. В Англії і за прикладом 'іі в Німеччині і Австрії, - писав Г. Гросс, - ці витрати 
компенсувалися тим, що особу фотографували у фас і одночасно біля правого боку їі 
обличчя розміщали дзеркало під кутом 45° так, щоб у ньому відображався правий 
профіль обличчя. Таким чин0м на одній фотографії отримували два зображення е>блич
чя особи: у фас і правий профіль і цей спосіб в той час мав назву англійського. А. Бер
тільон заперечував проти використання цього способу тому., що на його думку кожен, 

кому буде пред'явлено таке зображення, зможе здогадатися, що має справу з особою, 
яка підозрюється в скоєнні якого-небудь злочину. Але в більшості випадків ця обстави
на і без того всім відома; головна незручність цього способу полягала в тому, що 
отримували зеркальне зображення обличчя, тобто фотографувався правий профіль 
обличчя особи, а його зображення на фотографії сприймалося як лівого. Тому анг
лійський спосіб фотографування осіб з часом використовувався все менше. [ 136, 316] 

Таким чином, виходячи із сказаного ви-ще, А. Бертільон вперше запропонував пр_о
водити фотозйомку живих осіб з метою їх реєстрації в однаковому ракурсі: у фас і 
правий профіль так щоб при фотографуванні у профіль зображення вуха не було зак
рито волоссям, а голова осоtБи, яка фопDграфувалася як у фас, так і в профіль була В' 
такому положенні щоб умовна лінія, яка проходить через зовнішні кути очей, проходи
ла також через одну третю верхньої частини лівого і правого вуха. Розміри фотознімків 
повинні бути однакові і дорівнювати 1/7 ційснага розміру. Ці вимоги не устаріли, і 
сьогодні ними успішно керую-rься працівники правоохоронних органів. 

2) Другою основною вимогою запропонованою А. Бертільоном було правило -
ніколи не ретушувати фотознімків. Він говорив, що нехай нею займаються комерсан
ти-фотографи, які намагают&ся робити портрети "красивішими". Для мети правосуддя 
вимагається досягнення тотожності, а ретуш)Івання., як~ б воно не було, тільки прино
сить ШКО;Qу ЦЬОМУ. 

З метою отримання зазначених фотознімків А. Бертільон сконструював і виготовив 
спеціальний фотоапарат для сигналістичної фотозйомки. 

Він вперше також сконструював і· виготовив спеціальний фотоапарат для проведен
ня фотозйомюІІ т-рупа• зверху, який лежи•ть на горизонтальній• площині на місці його 
виявлення. ЦеЙ' фотоапарат скпадався внасне з фотокамери і громіздкого але дуже 
міцного штативу-тринш·и. Громіздкість цього штативу полягало в тому, що одна із його 
трьох ніг в окремих модифікаціях уявляла собою драбину, яка повинна була витрима
ти вагу фотографа, по якій останній піднімався до фотоапарата, розміщеного на ви
соті від горизонтальної пmощини приблизно 3-4 м з метою фокусування і здійснення 
фотозйомки трупа, який лежав ній. 

А. Бертільон вперше у світовій практиці використання фотографії у правоохоронній 
діяльності також запрогтонував і почав ви~.<ористовувати метричн\ІІЙ метод фотозйомки. 
[754] Помічник управляючого кабінетом науково-судової експертизи при прокурарі 
Одеської судової палати приват-доцент Імператорського Новоросійського університе
ту Є. С. Єльчанінов, який влітку 1914 р. був у науковому відрядженні в Парижі, щодо 
діяльності Паризького Бюро ідентифікації відзначав, що найбільше характерною особ
ливістю цієї установи був суворо проведений через всі фотографічні роботи метр_ичний 
метод. [627, 378-380] Ніяке фотографування там не проводилося без вимірювань. 
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Ще з більшою суворістю метричний метод фотозйомки використовувався в робо
тах зазначеного Бюро при виїздах його співробітників на місця події. Отримані в ре
зультаті цих робіт фотографії розміщалися завжди тільки на метричні картони. Однак, 
зазначене Бюро проводило вимірювання на виготовлених ним фотознімках тільки в тих 
випадках, коли в цьому виникала особлива потреба . 

Серед інших фотографічних апаратів в Бюро А. Бертільона найбільшої уваги заслу
говував один фотографічний апарат, - зазначав Є. С. Єльчанінов, - сконструйований 
поки що в експериментальному вигляді самим А. Бертільоном незадовго до його смерті, 
який помер 13 лютого 1914 р. Цей апарат по замислу автора повинен був при позитив
ному друкуванні відновлювати природні форми зображення, спотворені на негативній 
платівці внаслідок умов фотографування. Апарат був сконструйований таким чином, що 
промені спочатку потрапляли на платівку, де отримувалося негативне зображення, потім 
проходили через оптичну систему, яка корегувала зображення. В цьому новому напрям
ку, перпендикулярному до початкового, і проходило в апараті позитивне друкування. 

Необхідно відмітити, що працівники Паризького Бюро ідентифікації були настільки 
зайняті роботами з ідентифікації та реєстрації злочинців, що вони не могло належним 
чином займатися науковою діяльністю. Весь досить багаточисельний персонал Бюро 
постійно був зайнятий роботою по виготовленню великої кількості фотографій зло
чинців і підозрюваних осіб, на ці ж роботи, крім того , витрачалася більша частина 
коштів Бюро. Тому для розвитку наукової діяльності залишалося мало часу й коштів. 

Однак, - відмічав Є . С. Єльчанінов, - Паризьке Бюро ідентифікацїі все ж таки 
продовжувало залишатися на той час установою найбільш цікавою серед інших подібних 
йому. В ньому виникло багато ідей, і в ньому вони були розвинуті. Зокрема, наприк
лад, А. Бертільон перший використав виявлення і фіксацію невидимих відбитків пальців 
рук людини на склі шляхом їх фотографування при розташуванні освітлення паралель
но оптичній осі об'єктива: розміщуючи скло з відбитками пальців на чорному фоні, він 
поміщав рядом з об'єктивом фотографічного апарату два сильних джерела світла так, 
щоб світлові промені могли мати тільки саме мале скісне направлення до площини 
відбитка таким чином, щоб світло не попадало в об'єктив. В цьому Бюро часто підляга
ли також розробці та авторитетному визнанню думки й пропозиції щодо оперативної 
фотографії, які виникали в інших місцях. До думки цієї установи завжди уважно при
слухавувалися і в цій установі нерідко шукали пояснень і відповідей відносно багатьох 
непорозумінь з питань фотографії. 

За майже тридцятирічний термін використання й удосконалення А. Бертільоном 
методів криміналістичної оперативної фотографії з метою фіксації доказів ним було 
створено декілька типів фотографічних апаратів. Всі ці фотоапарати бупи призначені 
для фотографування різних об'єктів але всі вони називалися однаково: "виготовлені за 
системою А. Бертільона". Зокрема , як уже зазначалося вище, такими фотоапаратами 
були : фотоапарат для сигналітичної фотозйомки живих осіб, трупів на місці їх виявлен
ня, метричної фотозйомки на місці події і репродукційної фотозйомки документів. 
Фотоапаратами системи А. Бертільона були оснащені перші вітчизняні судово-екс

пертні установи: Київський і Одеський кабінети (інститути) науково-судової експерти
зи , які були виготовлені спеціально для цих установ за індивідуальним замовленням ще 
в 1 914 р. - один німецькою фабрикою Фальца і Вернера, яка знаходилася у Лейпцігу, 
а другий - майстернею Кожевнікова в Петербурзі. Обидва фотоапарати для репро
дукційної фотозйомки, наприклад, в Одеському науково-дослідному інституті судових 
експертиз (ОНДІСЕ)"завдяки великим розмірам були розміщені в окремій великій кімнаті, 
яка називалася павільон . Зазначені фотоапарати, особливо перший із них, завдяки цен
тральному управлінню, дійсно уявляв собою останнє слово фотографічної техніки того 
часу . На початку Великої Вітчизняної війни вони були евакуйовані в Новоросійськ, а 
'lісля звільнення Одеси від ворожих захватчиків в 1944р., повернені в ОНДІСЕ. Ці фо
тоапарати використовувалися до 60-х рр. ХХ ст., і тільки після розвитку вітчизняної 
Шотографічної промисловості, яка почала випускати малоформатні фотографічні апа
:Jати типу "Зеніт" і значно якісніші малоформатні негативні фотоматеріали, громіздкі 
:vотоапарати системи А. Бертільона були замінені компактними малоформатними 
::nотоапаратами зеркального типу. Доречі, щодо використання компактних фотографіч
-, х апаратів у практиці правоохоронних органів, то А. Бертільон ще в кінці ХІХ ст. 
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пронозував, що в недалекому майбутньому всі працівники правоохоронних органів 
будуть користуватися компактними кишеньковими фотоапаратами. Ця мрія одного із 
основоположників сучасної криміналістики і творця сучасної криміналістичної опера
тивної фотографії здійснилася і вже, практично, в 50- 60-і рр. ХХ ст. компактні мало
форматні фотоапарати почали використовуватися працівниками правоохоронних органів 
не тільки за кордоном, -але й у практиці боротьби зі злочинністю працівниками вітчизня
них правоохоронних органів. 

Становлення і розвиток окремих галузей криміналістичної техніки в Україні відно
ситься до перших років ХХ ст., коли начальником розшукової частини Києва Г. М. 
Рудим були впроваджені в практику боротьби зі злочинністю у 1904 р. нові прогре
сивні криміналістичні методи і засоби, які були ним запозичені в результаті ознайом
лення зі станом криміналістики на Заході. Зокрема його перебування у Дрездені в 
вересні 190З р. на виставці благоустрою міст, на яку він був спеціально відряджений 
для ознайомлення з новими досягненнями криміналістики з метою використання їх в 
Ки"івському розшуковому відділенні. Із багатьох експонатів виставки звернули його 
особливу увагу: валіза з численними інструментами і приладдями, необхідними при 
розслідуванні злочинів, а також новий спосіб ідентифікації особистості за допомогою 
дактилоскопічних відбитків. Після ознайомлення зі змістом валізи і з принципами дакти
лоскопїі, завідувач розшуковою частиною Г. М. Рудий за особисті кошти закупив і 
укомплектував в Києві аналогічну валізу, доповнив їі багатьма приладдями, необхідни
ми у місцевих умовах, а з 1 січня 1904 р . заснував при Київському розшуковому 
відділенні новий дактилоскопічний відділ. В грудні місяці 1904 р. в Київському розшу
ковому відділенні було запроваджено вперше у вітчизняній практиці одорелогічний метод 
з метою розшуку злочинців і вкраденого майна, для чого було придбано в Німеччині 
чотири розшукові собаки породи вівчарка обох статей [5З5, 4 7]. 

Наступним етапом формування криміналістичної техніки в Україні були 1 О-ті рр. 
ХХ ст., завдяки створенню перших у світі багато профільних судово-експертних уста
нов у містах Києві і Одесі, які спочатку називалися Кабінети науково-судової експерти
зи (КНСЕ). В цих судово-експертних установах працювали досвідчені фахівці своєї 

справи - юристи і вчені-природники, які почали використовувати в практиці боротьби зі 
злочинністю досягнення криміналістичної техніки того часу, появлення яких сприяло 
створення нової науки - криміналістики. 

В бувшій Російській імперії було засновано всього чотири Кабінети НСЕ, які знахо
дилися в Санкт-Петербурзі, Москві, Києві та Одесі. 

Першим було створено Кабінет НСЕ в Санкт-Петербурзі на засадах закону "Про 
заснування Кабінету науково-судової експертизи при прокурарі Санкт-Петербурзької 
судової палати" від 28 червня ( 11 липня) 1912 р. і відкриття якого проходило 9 (22) 
листопада 1912 р. [442] 

Три інших Кабінети НСЕ були засновані на засадах закону "Про заснування Кабінетів 
науково-судової експертизи в містах Москві, Києві та Одесі" від 4 (17) липня 191З р. 
[443], які були відкриті 19 (31) січня, 2 (15) лютого і 15 (28) лютого 1914 р. відповідно. 

· Основним завданням зазначених судово-експертних установ було проведення дослід
жень з кримінальних та цивільних справ за допомогою фотографїі, дактилоскопії, хімічного 
і мікроскопічного аналізів та інших прийомів і методів криміналістичної техніки. 

Всі чотири Кабінети НСЕ на початковому етапі мали аналогічні три відділи: відділ 
криміналістичної ідентифікації, фотографічний відділ і відділ хімічних досліджень. 

У відділі криміналістичної ідентифікації проводилися трасалогічні дослідження, в 
тому числі і дактилоскопічні, судово-балістичні, дослідження почерку, документів тощо. 
У фотографічному відділі проводилися різні дослідження об' єктів за допомогою науко
во-дослідної фотографії, переважно дослідження документів на предмет встановлення 
в них підробки, а також використовувалася фотографія з метою як фіксації результатів 
різних судово-експертних досліджень, проведених в цих установах з метою їх кращого 
сприйняття в процесі судового слідства, так і фіксації місця події і виявлених об'єктів, 
при огляді місця події у випадках скоєння тяжких злочинів. У хімічному відділі проводи
лися судово-експертні дослідження об'єктів з використанням хімічних методів і за
собів, в тому числі і дослідження об'єктів організму людини і тварин, наприклад, 
внутрішніх органів трупів на наявність в них отрути. Практично в останньому відділі 
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проводилися всі види судово-експертних досліджень відносно об'єктів організму люди
ни і тварин, крім розтинів трупів. 

Вперше досягнення українських криміналістів були оприлюднені на З'їзді при 
Міністерстві юстицїі управляючих кабінетами науково-судової експертизи при проку
рорах Петроградської, Московської, Київської та Одеської судових палат, який прохо
див в Петрограді з 1 по 9 липня 1915 р. 

На цьому З''ізді приймали участь від Київського КНСЕ його управляючий юрист С. М. 
Потапов і два помічники управляючого: приват-доцент природничого відділення фізи
ко-математичного факультету Імператорського університету Святого Володимира В. 
І. Фаворський - завідувач фотографічного відділу і прозектор медичного факультету 
того ж університету доктор медицини М. М. Туфанав - завідувач відділом криміналі
стичної ідентифікації. Від Одеського КНСЕ приймали участь у роботі названого З'їзду 
його управляючий юрист М. П. Макаренко і помічник управляючого приват-доцент по 

кафедрі хімії фізико-математичного факультету Імператорського Новоросійського 
університету Є. С. Єльчанінов, який завідував хімічним відділом. 

Основною метою зазначеного З'їзду був звіт провідних фахівців Кабінетів НСЕ: 
Петроградського за більше як дворічний термін його діяльності, а Московського, Київсь
кого та Одеського - за півторарічний, і взаємне ознайомлення з тими досягненнями в 
практичній судово-експертній діяльності, зокрема, з криміналістичної техніки, які були 
отримані в зазначені терміни в цих судово-експертних установах. 

З досягненнями на той час в галузі почеркознавства, на цьому З'їзді ознайомив С. М. 
Потапов в доповіді на тему "Про найбільше суттєві ознаки почерку при порівняльному 
дослідженні" [627, З60-З61]. Доповідач підкреслював, що в діяльності Київського ка
бінету НСЕ значне місце займають порівняльні дослідження почерків. Він звертав увагу 
на те, що не дивлячись на багаторічну історію почеркознавства, спроби створити із 
нього наукове знання залишалися до останнього часу не вирішеними. Питання зводи
лося до доказового значення ознак, які висувалися в якості суттєвих. В цьому відно

шенні спостерігалися протиріччя між об'єктивним переконанням про те, що кожній 
особі належить особливий, притаманний тільки їй одній почерк, і суб'єктивною упев
ненністю в можливості змінити свій почерк до невпізнанності. Ліквідувати подібного 
роду протиріччя здатна була тільки оцінка тих чи інших ознак з боку їх постійності: 
ступінь незмінності ознак і повинна бути критерієм його суттєвості. Первісний і в той 
же час примітивний спосіб порівняння печерків на основі міркування про схожість чи 
несхожість форм письмових знаків в даному випадку недоречний, так як приводе до 

багато чисельних помилок, як чисто суб'єктивний, який не має в своїх посиланнях ні 
однієї достовірної істини. Великим кроком вперед було вивчення почерку, як суми 
відображення приводящих та відводящих рухів. Цей принцип, заснований на безпе
речній залежності письма від індивідуальних рухових функцій дано'і особи, - їі письмо
во-рухового апарату, - відкрив в перспективі можливість проводити вимірювання по
черків, класифікувати його на розряди і здобувати, таким чином, для кінцевих вис
новків об'єктивний, доступний перевірці матеріал. Ознаки, що витікають із цього прин
ципу, визначаються властивостями відображення руху, - його величиною (амплітуда , 
розгін, напруження) або направленням (нахил, право - і лівоокружність, уклін вверх чи 
вниз, центробіжність і центрострімли вість). Однак, практична дійсність доказала тільки 
відносну цінність подібного роду ознак. Відповідне спостереження виявляє , що власти
вості рухів при письмі є більше чи менше постійними для даного почерку тільки тоді, 
коли рухи ці виконуються механічно при однакових умовах. Такими бувають певного 
виду штрихи в печерках хворих і такими ж зображаються звички письма, що повторя
ються в нормальному скеропису мимовільно. Якщо ж величина і напрямок рухів міняєть
ся навмисне або в залежності від умов, які змінилися (хвилювання, хвороба, незвичні 
умови), то вже одна ця обставина, не кажучи про труднощі вимірювань і недоско
налість вимірювальних приладів для такої потреби, настільки принижує достоїнство 
отриманих цифр, що позбавляє нерідко можливості міркувати навіть про ступінь на
ближення їх до істини. Насправді, безсумнівно те, що почерк представляє собою не 
просту суму відображень окремих рухів, а організоване сполучення останніх. І дійсно, 
дослідження показують, що найбільшою постійністю в одному і тому ж почерку відрізня
ються не самі відображення рухів, а співвідношення між ними. Порівняти такі співвідно-
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шення можливо, звичайно, різними прийомами, але неодмінно тільки в однакових ком
бінаціях штрихів. Спосіб порівняння, який використовувався на практиці Київським КНСЕ, 
торкається співвідношення між штрихами по лініях, які утворюються їх верхніми і ниж
німи закінченнями і які спостерігаються на збільшених фотознімках. Цим шляхом уда
валось встановити істину при навмисних перекрученнях почерку, де дослідження всіх 
інших ознак не давало позитивних результатів. Дякуючи простоті і наочності методу, 
він не залишає після себе почуття сумніву в можливості допущеної помилки. 

Таким чином, в підсумках доповіді С. М. Потапова зазначається, що найбільше 
суттєвими ознаками почерку при порівняльному дослідженні є співвідношення між 
штрихами в їх однакових комбінаціях, і що самі по собі штрихи, як результати відобра
ження комбінованих рухів, набувають суттєво важливого значення тільки тоді, коли 
вони виражають собою звички письма, які механічно повторюються . 

Помічник управляючого Кабінетом НС.Е при прокурарі Київської судової палати В. 
І. Фаворський виступив з доповіддю "Про дослідження документів" [627, З62-З65]. В 
цій доповіді основну увагу було приділено дослідженню документів не руйнівними ме
тодами з використанням ультафіолетового освітлення та методів науково-дослідної 
фотографії. Необхідно відмітити, що доповід~ч ознайомив учасників З'їзду з першими 
успішними випадками використання ультрафіолетових променів у вітчизняній криміна
лістичній практиці, які почали використовуватися з 1914 р. в Київському КНСЕ при 
дослідженні документів з метою встановлення в них підробки. 

У своїй доповіді В. І. Фаворський, зокрема, приділив основну увагу питанням дос

лідження витравленого тексту за допомогою люмінесценції. 
Викладений В. І. Фаворським спосіб прочитання й фотографування витравленого 

тексту не мав нічого загального з методом фотографування в ультрафіолетових про
менях, який використовувався до цього. В останньому випадку на фотографічну плат
івку справляли дію невидимі ультрафіолетові промені, для чого використовувались 
спеціальні кварцові посріблені об'єктиви, які цілком не пропускали світло . В методі, 
який використовувався Кабінетом НСЕ при прокурарі Київської судової палати, уль
трафіолетові промені, затримані спеціальним жовтим світлофільтром, не доходили до 
платівки, фотографувалось видиме зображення, яке складалося із світлових променів, 
що виникали в самому документі під дією невидимих ультрафіолетових променів. 

Поряд з питанням про використання ультрафіолетових променів при дослідженні 
документів, В. І. Фаворський приділив увагу питанню щодо використання кольорової 
фотографії при дослідженні документів. 

Зокрема він стверджував, що судово-експертна практика показала, ніяке мистец
тво витравлювання не може ускладнити відновлення знищеного тексту до такого ступе

ню, як це часто робить забруднення паперу і псування його поверхні. Безсилля відомих 
до того часу фотографічних методів перед такою, здавалось би, незначною перешко

· дою, як забруднення паперу, примусило В. І. Фаворського шукати спосіб, який дозво-
лив би ліквідувати зазначені труднощі. Вирішуючи це завдання, він скористався метода
ми кольорової фотографії, модифікував їх для цієї спеціальної мети. 

Раніше кольорова фотографія в науці й практиці судової експертизи використову
валася тільки як спосіб, який зберігав і реєстрував видиме, але не з метою досліджен
ня. Тому і світлофільтри, і обробка платівок, і взагалі всі деталі методу, який викорис
товувався в кольоровій фотографії, були розраховані на те, щоб на знімку передава
лось розрізнення кольорів таким, яким воно було в дійсності, не збільшуючи контрастів, 
а інколи навіть і пом'якшуючи їх. Для відновлення витравленого тексту необхідно було 
зовсім інше. В цьому випадку байдуже, відмічав В. І. Фаворський, чи вірно передають
ся кольори, тобто передається червоний колір червоним, зелений - зеленим тощо, 
важливо було тільки те, щоб різні кольори на оригіналі не вийшли б однаковими на 
знімку. Але необхідно, щоб знімок не був повторенням документу, щоб дрібні кольо
рові відмінності були збільшені до ступеню чітко помітних для ока дослідника відтінків. 
З цією метою документ, на якому із-за плям і псування поверхні не можна було відно
вити витравлений текст звичайним способом, В. І. Фаворський фотографував три рази 
з трьома світлофільтрами для трьохколірного друку, зміненими в тому відношенні, що 
вони робилися більш непрозорими і пропускали кожен, по можливості, вузьку частину 
спектру. 
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Всі три знімки фотографувалися зі значною недотримкою. В кожному випадку вірна 
експозиція визначалася попередніми дослідами. Всі три отримані таким чином негати
ви підлягали азобромному підсиленню. Якщо контрастність кожного знімка була ще 
недостатньо збільшена, негативи підлягали подальшій кольорерозподільній обробці, 
тобто з них друкувалися діапозитиви, які, в свою чергу, підсилювалися, тощо. Коли на 
кожному знімку було дщ~ягнуто достатнього підсилення контрастності, вони друкува
лися відповідними кольорами, як це робилося в звичайній трьохкольоровій фотографії. 
Із усіх способів друкування, як найбільше простий і зручний, було вибрано пінатіпію .. 

При суміщенні трьох зображень виходив кольоровий відбиток, на якому найдрібніші 
відтінки різних кольорів виявлялися до межі підсиленими. Такий відбиток володів всіма 
·перевагами звичайного кольорерозподільного знімку і не мав його недоліків. · Сліди 
літер відрізнялись на знімку від деталей фону, як і на самому оригіналі, якісно за 
відтінком свого кольору, але в значно більшій мірі, що давало можливість оку дослід
ника в загальній різнобарвності знайти саме ті деталі, які відповідали шуканим письме
нам, одразу відрізняючи їх від усіх плям та забруднення фону. 

Новий спосіб, на думку В.І.Фаворського, цілком виправдовував надії. На забрудне
них документах зазначений вище спосіб давав такі результати в справі відновлення зни
щених письмен, яких на той час не можна було отримати ніякими іншими способами. 

Доповідь управляючого Кабінетом НСЕ при прокурарі Одеської судової палати 
М. П. Макаренка була присвячена найбільш цікавим справам, в яких в зазначеному 
Кабінеті НСЕ проводилися судово-експертні дослідження, а також окремим способам 

·судово-експертних досліджень і отриманих при цьому результатах. Ця доповідь була 
побудована на конкретних випадках із судово-експертної практики. Його доповідь дозво
лила учасникам З'їзду познайомитися не тільки з методами роботи Кабінету НСЕ при 
прокурарі Одеської судової палати, але й із справами, в яких проводилися відповідні, 
зокрема, криміналістичні експертизи.[627, З71-З78] . Зокрема, М. П. Макаренко док
ладно зупинився на висвітленні кримінальної справи в якій була успішно проведена 

перша в Україні судово-балістична експертиза ще в 1914 р. і завдяки якій були отри
мані докази щодо винуватості підозрюваного. 

Після цього виступу за пропозицією Голови З'їзду була заслухана доповідь помічни
ка управляючого Кабінетом НСЕ при прокурарі Одеської судової палати Є. С. Єльча
нінова "Про своє закордонне відрядження влітку 1914 р. по ордеру Міністра юстиції" 
[627, З78-З85]. 

У своїй доповіді Є. С. Єльчанінов ознайомив учасників З'їзду з досягненнями в 
галузі криміналістичної техніки та судової експертизи і установами, в яких ці досягнен
ня запроваджувалися в практику боротьби зі злочинністю і з роботою яких він познай
омився підчас закордонного відрядження до Європи. 

Після доповіді про закордонне відрядження, Є. С. Єльчанінов зробив доповідь "Про 
використання електролізу з метою виявлення і фіксації слідів рук на металевих поверх

нях" [627, З85-З87]. Ця доповідь була присвячена методиці виявлення і фіксаціїі слідів 
пальців рук на металевих поверхнях. Необхідно відмітити, що вона була зроблена в 
середині 191 5 р. і матеріалом для неї була практика конкретної судової експертизи, 
проведеної в Одеському КНСЕ в перші дні його діяльності, де з метою виявлення слідів 
пальців рук було використано електролітичний метод. Методика, про яку доповів Є. С. 
Єльчанинов була взагалі першою методикою на той час серед подібних в світовій прак
тиці використання дактилоскопії з метою виявлення слідів пальців рук на металевих 
поверхнях. 

В 192З р. були реорганізовані Київський та Одеський КНСЕ і створено трепи в 
Україні - Харківський КНСЕ [482], а в 1925 р. ці три українські судово-експертні 
установи були перейменовані в Інститути науково-судової експертизи (ІНСЕ). ~ цих 
судово-експертних установах завдяки зусиллям їх провідних фахівців продовжували 
формуватися і удосконалюватися різні галузі криміналістичної техніки. Зокрема С. М. 
Матвеєвим, який працював завідувачем відділу криміналістичної ідентифікації в Одесь
кому КНСЕ (ІНСЕ) було зроблено вагомий внесок в становлення і розвиток одніє'і із 
галузей криміналістичної техніки- судової балістики, за що його ім'я було справедли
во віднесено до відомих у світі імен творців криміналістики взагалі. 

Так, наприклад, С. М. Матвєєв перший в світовій практиці описав утворення при 
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постріпі з гвинтівки на скаті гільзи своєрідних слідів, які могли мати значну цінність для 
ідентифікації цієї вогнепальної зброї. У зв'язку з тvім, що патронник у гвинтівок був 
пристосований для використання патронів з пляшкавою формою гільзи, в яких цилінд
рична частина переходила в конусоподібний скат, що закінчувався циліндричним дуль
цем, тому при постріпі скат гільзи з великою силою притискувався до конусоподібно"і 
частини патранника і, якщо на ній були які-небудь дефекти, що бувало нерідко, останні 
рельєфно відображалися на скаті гільзи в вигляді бугорків різної форми, аналогічних за 
формою зазначених дефектів патронника. Сліди конусоподібно·і частини патранника 
нерідко могли бути настільки характерними, що вони самі по собі могли бути підста
вою для ідентифікації зброї, а також, як довів С. М. Матвєєв, однією із найбільше 
цінних для ідентифікації ознак. 

С. М. Матвєєв перший як у вітчизняній, так і в зарубіжній судово-експертній прак
тиці, запропонував використовувати з метою ідентифікації вогнепальної зброї дефор
мовані кулі, які були вистріляні із обрізів, і він довів практично, що за слідами на їх 
поверхні можна було достовірно встановити, із якого саме обрізу вони були вистріляні. 

С. М. Матвєєв також перший висловив думку про важливість використання слідів 
кернення з метою ідентифікації при встановленні взаємоналежності кулі до гільзи. У 
відповідності до його методики, якщо на гільзі будуть сліди кернення, а на кулі ніяких 
вм'ятин не буде, то дана куля ніколи не складала з даною гільзою одного й того ж 
патрона. У випадках розходження за формою або за кількістю слідів кернення на кулі 
і на гільзі можна було стверджувати, що дана куля і гільза не могли бути частинами 
одного і того ж патрону. 

Він також перший запропонував використовувати для практики прокатки кулі жела
тинову масу фотоплівки з метою отримання відображення слідів від нарізів ствола 
вогнепальної зброї у вигляді розгортання кола кулі Б пряму лінію, що спрощувало 
проведення ідентифікаційних досліджень. С. М. Матвеєв разом із співробітником секції 
ідентифікації Одеського ІНСЕ В. О. Сомавим сконструював свій простий апарат для 

прокатки куль. [392; 393] 
Сергій Миколайович також був першовідкривачем у світовій судово-експертній прак

тиці методу дослідження розбитого скла, який надавав можливість за результатами 
вивчення слідів на уламках скла точно встановити, з яко"і сторони було розбите скло, 
що мало дуже важливе значення, наприклад, при встановленні напрямку пострілу, хоча 
цього питання ще на прикінці ХІХ ст. вперше у світовій практиці вже у загальних рисах 
торкався Ганс Гросс [1 36, 566]. · 

В Київському ІНСЕ В. І. Фаворський, який з 1922 р. почав працювати управляючим 
Київським КНСЕ, а потім першим директором Київського ІНСЕ продовжував удоскона
лювати одну із галузей криміналістичної техніки - фотографію. Він проводив дослід
ження щодо методів здійснення прочитання стертих олівцевих записів [654], а також 
дослідження з науково"дослідної фотографії щодо можливостей використання азобро
му у позитивному процесі [655]. Б. Р. Киричинський, працюючи в Київському КНСЕ 
вперше у вітчизняній практиці розробив і удосконалив методи і засоби криміналістичної 
техніки, направлені на використання променів невидимої частини спектру при прове
денні судово-експертних досліджень речових доказів [230; 231; 232; 233]. 

Вагомий внесок в становлення і розвиток криміналістичної техніки вніс один із піо
нерів криміналіс'тики в Укра'іні О. А. Єлісеєв, який спочатку працював першим начаvь
ником науково-технічного відділу Головного управління міліції і розшуку України. Його 
праці з проблем криміналістичної техніки збагатили окремі галузі криміналістичної тех
ніки і, зокрема, вчення про сліди, почеркознавство тощо. [170; 171] 

Значний внесок в становлення і розвиток галузі криміналістичної техніки, яка зай
мається дослідженням слідів і, зокрема, дактилоскопії в Україні зробили в 20- ЗО-ті рр. 
ХХ ст. перший директор Харківського ІНСЕ М. С. Бокаріус [57, 423-432], який, зок
рема, в 1924 р. розробив "Керівництво реєстраційно-дактилоскопічним бюро міліції і 
карного розшуку" [542] і Г. Данилевський, який опублікував низку статей щодо дакти
лоскопії, як методу реєстрації і встановлення особи злочинця і щодо питань класифі
кації узорів і виведення дактилоскопічних формул, а також посібник з практики викорис
тання дактилоскопії [146; 147; 148]. 

Зазначені вище вибрані окремі досягнення як криміналістів світу, так і українських 
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криміналістів, які останні здійснили в 1 0-30-ті рр. ХХ ст. віддзеркалюють тільки частку 
тих загальних досягнень, що позитивно вплинули на становлення і розвиток криміналісти
ки в цілому і, зокрема, одного із їі розділів - криміналістичної техніки як взагалі, так і, 

зокрема, в Україні і на окремих із яких г-рунтується сучасна криміналістична техніка. 

З. 2. Становлення і розвиток питань щодо створення 

комплектів техніко-криміналістичних засобів слідчого 
В усі часи минулого слідчі з метою успішного, оперативного і результативного 

проведення різних слідчих дій, і особливо огляду місця події, прагнули спорядити себе 
самими необхідними для цього знаряддями, приладами і пристосуваннями. 

Вперше цьому аспекту в юридичній літературі приділив увагу Г. Гросс ще в кінці ХІХ 
ст.[136, 175-181], який, зокрема, зазначав, що як взагалі у всякій діяльності людини, 
так і в діяльності слідчого дуже важливе значення має матеріальний бік, ті підручні засо
би чи знаряддя праці, від зручності і досконалості яких нерідко може залежати успіх чи 
невдача проведення відповідних слідчих дій. Він, виходячи із практичного досвіду, реко
мендував пристосувати для розміщення необхідних підручних засобів офіцерську сум
ку: вона має достатню місткість, непроникаюча для сирості, добре закривається і в той 
час необтяжлива. Така сумка в середині має два відділення, а ззовні кишеньку. В одному 
із відділень в середині сумки повинно бути напоготові: 1) 1 О аркушів найкращого паперу 
для письма; 2) декілька конвертів різного розміру; 3) декілька аркушів найкращого фільтру
вального паперу, який у необхідних випадках заміняє промокальний папір і корисний з 
іншою метою, нраприклад, для упакування деяких предметів, а також для поглинання і 
збереження таким способом деяких важливих для розслідуємої справи рідин тощо; 4) всі 
необхідні чисті бланки (протоколи огляду місця події, допиту свідків, звинувачених, дос
відчених осіб тощо). При цьому необхідно дотримуватися такого правила: поповнювати 
папір і бланки, які були використані, в сумці не перед наступним виходом на місце 
проведення тієї чи іншої слідчої дії, а зразу ж після повернення із попереднього, так щоб 
вt:е було напоготові для майбутнього виходу. 

В інших відділеннях сумки необхідно мати: 1) ручку і олівець; 2) кишеньковий чор
нильний прилад; 3) добрий прилад для вимірювання відстані - маштаб чи сантиметрову 
стрічку; 4) циркуль для вимірювання мілких і точних відстаней; 5) крокомір; 6) прозо
рий папір (необхідний для виготовлення копій слідів тощо) і прозоре полотно (викорис
товується для фіксації плям крові і в тих випадках, де прозорий папір виявляється не 
зовсім міцним); 7) гіпс (для виготовлення зліпків з об'ємних слідів); 8) оливкову олію 
(для змащування поверхні об'ємного сліду перед виготовленням гіпсового зліпка); 9) 
щітку; 1 0) сургуч (з метою опечатування речових доказів); 11) дві скляні трубки діа
метром 7-8 мм і довжиною 8-1 О см із чистого тонкого скла, які використовувалися з 
метою попереднього дослідження речовин, виявлених у шлунку раптово померлого на 
присутність в них отрут); 1 2) дві невеликі свічки із воску (для освітлення у випадках 

настання темноти, при огляді темних приміщень, щоб не опинитися у безвихідному 
стані); 1 3) компас (з метою орієнтування на відкритому місці події); 14) сірники в 
коробці із жесті; 1 5) кусок мила (як для підтримання гігієни після роботи з нечистота

.ми, так і для зняття зліпків з невеликих предметів: ключів, зубів у випадках заподіяння 
поранень від укусів); 16) лупу; 17) пензль із волосся; 18) печатку слідчого (їі відсутність 
може привести до самих не бажаних наслідків); 19) копіювальний папір; 20) невеликий 
кишеньковий ліхтарик. 

Після придбання зазначених предметів, необхідно розмістити і закріпити їх на кар
тонні листи за допомогою петель із шкіри чи гуми. Розміри картонних листів повинні 
бути такими, щоб помістилися в сумці. 

Необхідно також запастися: шпагатом, який може бути використано з метою вимі
рювань, для упакування речових доказів, а також у випадках необхідності зв'язати затри
маного; деякими медикаментами: в крайньому разі від головного болю, або розладу 
шлунка, які можуть виникнути внаслідок раннього підйому, літньої спеки і поганого хар

чування; необхідними матеріалами для перев'язки і всім необхідним для першочергової 
медичної допомоги. Поряд з цим, і в залежності від погоди і пори року, необхідно запа-
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стися парою теплих носків, а також корисно мати декілька запасних сигар: присутність 

слідчого без куріння, при проведенні розтину трупа, переноситься завжди тяжко. 
Такі були перші пропозиції відносно тих необхідних пристосувань для слідчого, в 

яких може виникнути необхідність при проведенні тієї чи іншої слідчої дії. 
В Україні вперше, як уже зазначалося вище, комплект техніко~криміналістичних 

засобів було споряджено і почали використовувати у 1904 р. в Київській розшуковій 
частині після того, як його завідувач Г. М. Рудий повернувся із відрядження, підчас 
якого він відвідав міста Західної Європи з метою ознайомлення ;зі станом криміналісти
ки в Дрездені, Берліні і Відні. Зокрема, на виставці благоустрою міст в Дрездені із 
багатьох експонатів цієї виставки звернули на себе його увагу валіза з багаточисельни
ми інструментами і пристосуваннями, необхідними при розслідуванні злочинів і новий 
метод ідентифікації особистості злочинців за допомогою дактилоскопії. Ознайомив
шись докладно зі змістом техніко-криміналістичних засобів, які входили в валізу і з 
принципами дактилоскопїі, завідувач розшуковою частиною Г. М. Рудий укомплекту
вав за особистий рахунок в Києві таку ж валізу, доповнив їі багатьма пристосуваннямИ, 
необхідними в місцевих умовах, а з 1 ( 14) січня 1904 р. з його ініціативи почали 
використовувати дактилоскопію шляхом відкриття при Київському розшуковому 

відділенні tіОВого дактилоскопічного відділу. [5З5, 4-5] 
Такі були перші випадки використання комплектів техніко-криміналістичних засобів 

для слідчого в практиці розслідування і розкриття злочинів і вони спочатку носили 
приватний характер, тобто кожний зацікавлений слідчий міг спорядити їх для себе і, як 
правило, за особистий рахунок. , 

На державному рівні в Україні почали 'звертати увагу і висловлювати думку про 
необхідність спорядження слідчих комnлектами техніко-криміналістичних засобів в ЗО-ті 
роки ХХ ст. Зокрема, у підсумках роботи Всеукраїнського інституту вивчення злочин
ності при НКЮ УССР в 19ЗЗ р. по криміналістичній секції зазначалося про те, що було 
сконструйовано "валізу працівника слідства" і оперативна нарада працівників міліції 
ухвалила прийняти їі для використання. Тепер організується масове виробн-ицтво такоТ 
валізи, - зазначалося в підсумках роботи по криміналістичній секції, - зі спорядженням 
основних техніко-криміналістичних засобів, необхідних для успішного проведення по
чаткового слідства. Відсутність у слідчого необхідних техніко-криміналістичних засоб і в 
підтверджує думку про те, що така валіза надасть вагому допомогу органам слідства 
шляхом полегшення їх роботи і привчить їх користуватися техніко-криміналістичними 
засобами. [527, З9-40] 

Але ця думка практично здійснилася тільки після Великої Вітчизняної війни 1 941 -
1945 рр., коли були створені Науково-дослідний інститут криміналістики Науково-тех
нічного відділу Головного управління міліції НКВС СРСР (НДІК НТВ ГУМ НКВС СРСР) 
та Науково-дщлідний інститут криміналістики (НДІК) Прокуратури СРСР, які, зокрема, 
займалися розробками і впровадженням комплектів техніко-криміналістичних засобів 
слідчого, НДІК НТВ ГУМ НКВС СРСР для слідчих органів міліції, а НДІК Прокуратури 
СРСР для слідчих органів прокуратури. · 

Науково-дослідний інститут криміналістики Науково-технічного віДділу Головного 
управління міліції НКВС СРСР був створений на засадах наказу НКВС СРСР від 19 
грудня. 1945 р . "Про організацію Науково-технічного відділу Головного управління міліції 
НКВС СРСР". Складовою частиною НТВ ГУМ НКВС СРСР був НДІК .. Він став першою 
науково-дослідною установою з питань криміналістики в органах внутрішніх справ. 
Зазначеним наказом було затверджено Положення про НТВ. У відповідності до нього 
НТВ входить до складу Головного управління міліції і підпорядковується безпосеред
ньо його начальнику і заступнику з оперативної частини. Основними завданнями НТВ і 
НДІК (як його структурної частини) було: 

- впровадження науково-технічних засобів в роботу міліції при боротьбі зі злочин
ністю; 

- проведення науково-дослідної роботи з розробки нових і удосконалення наявних 
методів виявлення і .дослідження речових доказів; 

- проведення криміналістичних, хімічних і біологічних судових експертиз для уп
равлінь (відділів) НКВС СРСР і для залізничної міліції МосковськоГо вузла, а також 
проведення поваторних і складних судових експертиз для органів внутрішніх справ; 
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-збір, систематизація і висвітлення матеріалів про роботу міліції з питань боротьби 
зі злочинністю, випуск альбомів по розкритим злочинам; 

- підготовка і перепідготовка кваліфікованих науково-технічних кадрів; 
- видання керівництв, підручників і посібників з криміналістики і проведення криміна-

лістичних експертиз; 
- переклад іноземної літератури з питань криміналістики і роботи органів іноземної 

поліції, випуск періодичного бюлетеня з оглядами. 
НДІК мав п'ять лабораторій: криміналістичних експертиз, балістичну, фізико-хімічну, 

фотографічну, зв'язку та сигналізації. Крім того в його склад входили бібліотека та 
бюро перекладів. 

Штати НДІК складалися із 29 працівників. НДІК очолив його організатор Борис 
Максимович Комаринець [ 191 0-1 979]. 

Науково-дослідний інститут криміналістики Прокуратури СРСР було створено в 1949 р. 
у Москві, який здійснював методичне керівництво кабінетами криміналістики, що були 
створені у всіх прокуратурах союзних і автономних республік, обласних і крайових 
прокуратурах. 

На кабінети криміналістики було покладено методичну роботу з впровадження до
сягнень криміналістики і криміналістичної експертизи в слідчу практику. На чолі кабі
нетів криміналістики пізніше, з кінця 1954 р., знаходилися прокурори-криміналісти, які 
з зазначеною метою проводили семінари для слідчих, на яких читалися лекції з кримі
налістики; слідчі обмінювалися досвідом роботи, обговорювали методику розслідув
вання конкретних кримінальних справ. З цією ж метою в кабінетах криміналістики 
створювалися криміналістичні музеї з експонатами із речових доказів, навчальними 
кримінальними справами тощо. Кабінети криміналістики оснащалися слідчими чемо
данами з набором техніко-криміналістичних засобів пошуку, виявлення і фіксації до
казів, фізичних приладів і апаратури (фотоапарати, лупи, техніко-криміналістичні засо
би для виявлення слідів рук тощо), які знаходили використання при огляді місця події і 
речових доказів, а інколи допомагали провести попереднє дослідження криміналістич
них об'єктів. В кабінетах криміналістики були фотолабораторії і пересувні криміналі
стичні лабораторії створені на базі автомебілей типу РАФ. 

В цьому розділі буде приділено увагу тільки питанням становлення, розвитку спо
рядження і етапам впровадження комплектів техніко-криміналістичних засобів слідчо
го, які здійснювалися по лінії Прокуратури СРСР. 

Перше напоминання щодо оснащення слідчих техніко-криміналістичними засобами 
міститься у зверненні Генерального прокурора Союзу РСР Державного радника юс
тиції І класу Г. Сафонова від ЗО груднея 1949 р., в якому, зокрема, підкреслювалося, 
що Прокуратурою СРСР проводиться оснащення слідчого апарату необхідними техні
ко-криміналістичними засобами, зосередженими в слідчому чемодані і обладнанням 
фотолабораторії, яка додається до нього. [9З, 47-48] 

Розприділення слідчих чемоданів і забезпечення ними місцевих органів прокурату
ри передбачалося проводити на засадах затвердженого Генеральним прокурором СРСР 
плану з таким розрахунком, щоб до 1952 р. всі органи прокуратури отрималим слідчі 
чемодани. 

Робота по розприділенню слідчих чемоданів і по підготовці інструкторів з метою 
навчання слідчих користуванням техніко-криміналістичними засобами, зосередженими 
у слідчому чемодані, була покладена на Всесоюзний науково-дослідний інститут кримі
налістики (ВНДІК) Прокуратури СРСР. 

Широке використання в слідчій практиці судово-оперативної фотографії й інших 

техніко-криміналістичних засобів, зосереджених в слідчому чемодані, які використову
валися з метою пошуку, знаходження, виявлення і фіксації доказів, - були однією із 
умов впровадження в слідчу практику наукових методів розслідування. 

Необхідно твердо засвоїти, що техніко-криміналістичні засоби при умові їх деталь
ного засвоєння були і є необхідною зброєю в руках слідчих, які використовуються з 
метою успішного розсліду~ання і розкриття злочинів. 

Надаючи особливе значення спорядженню слідчих техніко-криміналістичними засо
бами, з метою чого держава витрачала великі кошти, Генеральний прокурор Союзу 
РСР рекомендував: всім прокурорам особисто слідкувати а) за правильним викорис-
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танням слідчих чемоданів, з забезпеченням при цьому широкого їх використання в 
слідчій практиці, і б) за збереженістю слідчих чемоданів, які надавалися слідчим. 

Перший комплект техніко-криміналістичних засобів слідчого зразка 1950 р., який 
складався з 66 предметів було укомплектовано в дорожній чемодан, загальна вага 
якого складала 9, 6 кг. [196, 20] 

Техніко-криміналістичні засоби, які входили до складу слідчого чемодана, в залеж
ності від їх цільового призначення поділялися на чотири відділи: 1) фотовідділ; 2) відділ 
техніко-криміналістичних засобів, призначених для написання протоколів, складання 
планів і схем; 3) відділ техніко-криміналістичних засобів, призначених для роботи зі 
слідами; 4) відділ допоміжних засобів. 

До фотовідділу відносились: 1) фотоапарат "ФЕД"; 2) універсальний штатив-струб
цина і штатив-тринога; 3) жовтий світлофільтр (або світлооранжений); 4) подавжувальні 
муфти або лінза-насадка, які дозволяли проводити фотозйомку фотоапаратом "ФЕД" 
з відстані ближче одного метра; 5) рівень - для перевірки паралельності установки 
фотоапарата (відносно площини, з яко'і проводилася фотозйомка); 6) стереопланка -
для проведення стереоскопічної фотозйомки; 7) фотоекспонометр - для визначення 
необхідної експозиції при фотозйомці; 8) масштабна лінійка. 

Для обладнання фотолабораторії (до складу слідчого чемодана не входили): фото
збільшувач "У-2"; предмети, необхідні для обладнання фотолабораторії, а також хімікати, 
фотопапір, фотоплівка тощо. 

До другого відділу відносилися: 1) планшет з в монтованим в нього компасом - для 

орієнтування на відкритій місцевості і отриманні орієнтирів за сторонами світу при 
складанні планів і схем місця події; 2) візирна лінійка - для окомірної зйомки місце
вості на план; 3) різні вимірювальні інструменти і пристосування, які використовували
ся при складання планів, схем (рулетка, косинець-транспортир). 

До третього відділу відносились: 1) лупа чотирьох- і семикратного збільшення; 2) 
дактилоскопічні породки: графіт і аргенторат (порошок алюмінію); 3) м'який пензль 
для роботи з дактилоскопічними порошками в процесі виявлення слідів рук; 4) свічка 
і сірники та електичний ліхтарик; 5) набір техніко-
криміналістичних засобів для дактилоспіювання: 
полірована пластинка, гумовий валик, тюбик чор
ної друкарської фарби; 6) гумові ру- кавички; 7) 
шеллак (смола) і спирт - для приго
тування розчину, яким закріпляли 
сліди на сипучому грунті; 8) пульве
ризатор - для розбризкування розведе
ного шеллака та інших розчинів; 9) гіпс; 
1 0) миска і ложка для приготування гіпсо
вої маси; 11) пластилін і вазелін; 12) пе
рекись водню; 13) пробірки для упаковки 
дрібних речових доказів; 14) пінцет, ніж і 
ножниці; 15) Пилка-ножівка; 16) склоріз; 
17) плоскогубці; 18) рукоятка з на-
бором інструм~нтів (вик
рутка, дві стамески, 
ШИЛО, ДОЛОТО, сверд

ЛО); 19) сургучна пе
чатка і сургуч. 

/itl четвертого 
відділу відносились 
різні допоміжні nред
мети (мило, рушник, 

бинт, вата), а також блан
ки слідчих документів, копі

ювальний папір, ручка з пером 
і чорнильниця, які розміщалися в 
спеціальному портфелі. 
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В 1960 р. ВНДІК Прокуратури СРСР розробив новий комплект техніко-криміналістич
них засобіві слідчого - слідчий портфель (з натуральної шкіри), який було впроваджено 
в практику в 196З-1965 рр. Цей комплект техніко-криміналістичних засобів слідчого 
складався з 51 предмета. 

При розробці слідчого портфеля були ураховані критичні зауваження і побажання 
практичних працівників слідства і вчених-криміналістів по його удосконаленню . Його 
доповнили окремими предметами, спеціальними пристосуваннями і речовинами, яких 
не було в складі слідчого чемодана. 

Так, наприклад, для виявлення і фіксації слідів рук і босих ніг в слідчому портфелі 
вперше була впроваджена йодна трубка, магнітний пензль та магнітні дактилоскопічні 
порошки - окис заліза відновленого воднем . Багато предметів були виготовлені із су
часних синтетичних матеріалів (капрон, поліетилен). Суттєвих змін зазнав фотовідділ . 
Замість фотоапарата "ФЕД" фотовідділ було укомплектовано фотоапаратом дзеркаль
ного типу "Зеніт-ЗМ", який дозволив з використанням подавжувальних кілець фото
графувати дрібні криміналістичні об'єкти (різні мікросл іди, сліди пальців рук, кулі тощо). 
Фотоапарат, фотоспалах та інші приладдя фотовідділу були розміщені у спеціальному 
футлярі з наплічним ременем. 

Слідчий портфель, як і слідчий чемодан, умовно ділився на чотири відділи. 
В перший відділ входили прилади, інструменти (пристосування) і речовини, які ви

користовувалися для пошуку, знаходження, виявлення, фіксації і вилучення слідів: елек

тричний фонарик з освітлювальною (насадочною) лупою для пошуку і знаходження 
слідів рук (босих ніг) та інших дрібних криміналістичних об'єктів; лупа 7-кратна і 
4-кратна; поліетиленова миска для розведення гіпсу, ложка або шпатель та гіпс; рука
вички гумові; скальпель; пульверизатор; поліетиленові мішочи для зберігання вилуче
них речових доказів. 

В окремій упаковці першого відділу у вигляді пенала знаходилися техніко-криміна
лістичні засоби для роботи зі слідами рук і дактилоскопіювання: йодна трубка; магніт
ний пензль; полістирольний стаканчик, в якому містилося 20 г дактилоскопічного по
рошку окису заліза , відновленого воднем - темного кольору; два поліетиленові розпи
лювача з дактилоскопічними порошками (в одному порошок алюмінію - аргенторат, а 
в другому - порошок окислу цинку). 

До вмісту пенала також відносилися: лупа 4-кратна; міх гумовий для роботи з 
йодною трубкою і для інших цілей; пензль флейцовий; дактилоскопічна плівка (темна і 
світла); тюбик з друкарською фарбою чорного кольору; пластинка полірована; гумо
вий дактилоскопічний валик. 

До першого відділу слідчого портфеля також відносились: масло вазелінове, сур
гуч і пластилін. 

До другого відділу слідчого портфеля входили допоміжні технічні засоби (інстру
менти): пилка-ножівка зі змінними полотнами для роботи по дереву і металу; штан
геньциркуль; плоскегубці з ізольованими ручками ; н іж складний; ножниці; викрутка; 
пінцет; щуп-спиця; рулетки (З-метрова або 1 О-метрова); склоріз. 

В третій відділ входили приладдя для креслення схем, планів і складання прото
колів: лінійка, компас, транспортир, планшет алюмінієвий. 
. Четвертий відділ слідчого портфеля складався з: фотоапарата "Зеніт-ЗМ"; кілець 
подовжувальних; світлофільтра "ЖС-1 7 "; масштабно'і лінійки; набору номерів і стійок, 

стерео планки, фотоекспонометра "Ленінград-2"; електронної лампи спалах "Чайка" 
або "Луч-61 С". [340, З-7] 

Використання техніко-криміналістичних засобів, які містилися в слідчому портфелі 
зробило протягом більше як десяти років дієву допомогу слідчим в розслідуванні і 
розкритті злочинів. 

З тих пір, як було впроваджено слідчий портфель, багато техніко-криміналістичних 
засобів, які входили до його складу устаріпи і не відповідали на початок 80-х рр . ХХ ст. 
рівню технічного прогресу. Слідче управління Прокуратури СРСР разом з сектором 
криміналістики Всесоюзного інституту з вивчення причин і розробки заходів поперед
ження злочинності узагальнили зауваження і пропозиції працівників прокуратури і взя
ли їх за основу при створенні нового слідчого комплекту техніко-криміналістичних 
засобів . Більшість зауважень торкались удосконалення інструментів, які входили в ком-
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плект слідчого портфеля, полімерних матеріалів і реактивів. Висловлювалися поба
жання включити до складу нового комплекту деякі пошукові прилади, в тому числі, 
індикатор електричної напруги для використання його при огляді місця події при роз
слідуванні злочинів, пов'язаних з порушенням правил техніки безпеки, щуп для зонду
вання грунту і відбору зразків грунту для порівняльного дослідження, більше удоскона
лений магнітний підіймач, ультрафіолетовий освітлювач, комплект засобів для роботи 
зі слідами крові, значно удобніший планшет для складання планів, схем і написання 
протоколів тощо. [605] 

Все це створило передумови для розробки і впровадження на прикінці 80-х рр. ХХ 
ст. нового криміналістичного комплекту слідчого (слідчого чемодана), який ще більше 
розширив можливості слідчих при роботі з речовими доказами. 

Новий комплект техніко-криміналістичних засобів слідчого було розміщено в чемо
дані типу дипломат розміром 466 х З50 х 140 мм. На внутрішніх боках верхньої і 
нижньої кришок були вставлені пластини-планшети, на яких в спеціальних утримува
чах кріпилися техніко-криміналістичні засоби та інструменти. 

В порівнянні зі слідчим портфелем зразка 1 960 р. біля половини техніко-криміна
лістичних засобів, які входили до складу нового слідчого чемодана, були розроблені 
заново, інші удосконалені. 

Так, наприклад, вперше були представлені слідуючи техніко-криміналістичні засоби: 
магнітний підіймач; щупи для пошуку різних об' єктів в щільних і рихлих середовищах; 
індикатор напруги; синтетична смола для вилучення слідів ніг і транспортних засобів на 
сипучих матеріалах; універсальний пристрій розбрискування; пінцет для розгинання 
пальців трупа тощо. 

Були удосконалені комплект для виготовлення зліпків із силіконових паст, дакти
лоскопічні порошки, деякі інструменти. 

Для комплекта техніко-криміналістичних засобів слідчого було встановлено вось
мирічний термін експлуатації, після чого він міг бути списаний в установленому поряд
ку. [602, З-7] 

В зазначений комплект входило 45 техніко-криміналістичних засобів і інструментів. 
І. Пошукові прилади і пристосування: 
1. Щуп для м'якої мебелі і невеликого резервуара ємності з сипучими, в'язкими 

речовинами і рідинами; 
2. Набір деталей, із яких збираються: а) щуп для щільного грунту; б) щуп для 

пошуку в сипучих і рідких середовищах; 
З. Пристосування(насадка на щуп) для відбору проб грунту; 
4. Магнітний шукач (підіймач); 
5. Викрутка-індикатор напруги "10-500". 
11. Вимірювальні прилади і пристосування: 
6. Лінійкамаштабна (довідкова); 7. Лінійка візирна; 
8. Рулетка десятиметрова; 9. Рулетка двохметрова; 
1 О. Косинець-транспортир; 11. Циркуль-вимірювач; 
12. Штангенциркуль; 1 З. Планшет з компасом. 
ІІІ. Інструменти: 

14. Плоскогубці комбіновані; 15. Ножниці; 16. Викрутка; 
17. Ніж складний; 18. Пінцет; 19. Склоріз алмазний. 
lV. Засоби виявлення невидимих і маловидимих слідів: 
20. Акумуляторний електричний фонар "ФКА-1 О"; 
21. Лупа З,5-крат; 22. Лупа 7-крат; 2З. Йодна трубка; 
24.Набір дактилоскопічних порошків: а)окись цинку; б) аргенторат; в) порошок 

окису заліза відновленого воднем - темного кольору; г) сажа; 
25. Дактилоскопічний пензль із м'якого ворсу (колонок, білка); 
26. Пензль магнітний; 
27. Пенал із засобами попереднього визначення крові. 
V. Засоби фіксацІі і вилучення слідів: 
28. Силіконові пасти в тубах одноразового використання: а) паста "К"; б) паста "У-4"; 
29. Каталізатори до силіконових паст в скляних флаконах з капельницею: а) ката

лізатор NQ18 для пасти "К"; б) каталізатор NQ 21 для пасти "У-4"; 
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ЗО. Пластмасова пластинка і металева лопатка дляприготування силіконового ком
паунда; 

З 1. СкальпеЛь; З2. Гіпс в поліетипеновому пакеті; 
ЗЗ. Коробка пластмасова, в якій міститься гіпс, викор.истовується для приготуван-

ня гіпсової пасти; 
З4. Ложка пластмасова; З5. Дакрил в поліетиленовому пакеті; 
З6. Флакони для розчину синтетичних смол; 

З7. Пульверизатор з гумовою грушею; 
З8. Універсальний пристрій розбризкування; 
З9. Дактилоскопічна плівка (світла і темна). 
VI. Засоби для дактилоскопіювання трупів і живих осіб: 
40. Друкарська фарба чорного кольору в тюбику; 
41. Пластинка скляна абь із іншого твердого матеріалу з глянцевою поверхнею; 
42. Дактилоскопічний г.умовий валик; 
4З. Пристосування для розгинання пальців рук трупа з метою дактилоскопіювання. 
VII. Лаnка з пристосуваннями для креслення: 
44. Планшет; 45 . Каталог кольорів. 
Загальна вага Даного комплекту техніко-кроиміналістичних засобів слідчого була 8 кг. 
До складу зазначеного комплекту техніко-криміналістичних засобів слідчого не вхо-

див фотокомплект. · 
Комплект техніко-криміналістичних засобів слідчого зразка 1976 р., який було роз

роблено Слідчим управлінням Прокуратури СРСР разом з сектором криміналістики 
Всесоюзного інституту з вивчення причин і розробки заходів попередження злочин
ності, був останньою серійною розробкою на теренах . бувшого Радянського Союзу. 
Після цього комплекту випуск техніко-криміналістичних засобів для слідчого в рамках 
бувшого .Радянського Союзу не проводився. 

·з.з. Сучасні установи України, які займаються 
розробкою і впровадженням криміналістичної техніки 

в практику правоохоронної діяльності 
Після розпаду бувшого Радянського Союзу в Україні виникла проблема з постачан

нями техніко-криміналістичних зас·обів, які раніше розроблялися і впроваджувалися в 
nрактику установами, що дислокувалися в Моск~і і які залишилися в nідпорядкуванні 
Російської Федерації. З метою розробки і впровадження криміналістичної техніки в 
Україні почали діяти декілька установ. Серед цих установ вагоме місце за колом роз
робок техніко-криміналістичних засобів і їх впровадженням в nрактику боротьби зі зr.ю
чинністю належить, зокрема, Науково-дослідному інституту сnецтехніки МВС України, 
який дислокується у Києві та Промислово-комерційній фірмі "ІНЖЕН", яка дислокується 
в місті Ніжин Чернігівської області. 

Ще за часів бувшого Радянського Союзу планувалося в 1991 р . у Києві створити 
філіал Московського науково-дослідного інституту сnецтехніки МВС СРСР, згодом, на
казом Міністра внутрішніх справ СРСР в березні-квітні 1991 р. було засновано філіал у 
вигляді галузево"і лабораторії. Мета цієї установи передбачала організацію виnуску на 
Україні за рахунок українських підnриємств спеціальної техніки електронного та оптич
ного напрямку для правоохоронних органів, в тому Числі і криміналістичної техніки. 

Після наказу по НДІ спецтехніки МВС СРСР 5-6 серnня 1991 р. "Про створення 
галузевої лабораторії в Україні" їі було створено. 

ПіслFІ розпаду СРСР і формування державності в Україні МВС України в кінці 1991 р. 
поставило nитання про створення структури яка б займалася розробкою сnецтехніки для МВС. 

20 січня 1992 р . наказом N!! 21 Міністра внутрішніх справ України було створено 
Державний інженерно-уnроваджувальний центр (ДІУЦ) "Спецтехніка" МВС України, 'який 
почав виконувати функції головної організації у міністерстві по ро'зробці та організації 
виробництва засобів технічного оснащення органів внутріШніх справ, проводити робо
ту по створенню науково-технічної nродукці'і спеціального призначення. До зазначеної 
продукції відносяться науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи, роботи по 
науково-технічному та авторському супроводженню, проведенню всіх видів випробу-
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вань, введенню в експлуатацію нової техніки, роботи по стандартизації, сертифікації, 
створенню нормативно-методичних документів, підготовці рецензій, висновків, актів 
експертизи тощо. Але основним видом діяльності ДІУЦ "Спецтехніка" МВС України 
були науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи, що включають проведення 
аналітичних та інженерно-дЬслідних розрахунків по створенню нових зразків спеціаль
ної техніки, в тому числі і криміналістичної техніки для органів внутрішніх справ, виго
товлення дослідних зразків та установчих партій виробів . 

Головними напрямками в роботі ДІУЦ "Спецтехніка" МВС України були створення і 
впровадження у практичну діяльність органів внутрішніх справ систем озброєння спе
ціального призначення, засобів бранезахисту і активної оборони, криміналістичної техні
ки, пошукових приладів, спеціальних транспортних засобів, технічних засобів для ДАІ, 
спеціальних систем та засобів зв'язку, засобів технічного захисту інформації. [428, 6] 

90% науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт ДІУЦ "Спецтехніка" МВС 
України проводив із залученням співвиконавців шляхом укладення з ними договорів. 
Виходячи з вимог найвищої ефективності та якості виконання робіт, підбір співвико
навців проводився шляхом проведення тендеру згідно до постанови Кабінету Міністрів 
від 28.06.97 р. NQ 694 зі змінами та доповненнями . Проведення тендеру здійснювало
ся з використанням процедур запиту цінових пропозицій. У ролі співвиконавців при 
укладенні договорів виступали науково-виробничі об' єднання, підприємства, заклади, 
наукові і конструкторські організації, вузи та інші організації різних форм власності, які 
були юридичними особами та мали ліцензію або інший дозвіл у відповідності з діючим 
законодавством на створення продукції спеціального призначення . Для виконання нау

ково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт залучалися тільки ті підприємства і 
організації, які були детально вивчені працівниками ДІУЦ "Спецтехніка" МВС України 
на предмет їх реального науково-технічного потенціалу, фінансового стану, ритмічної 
діяльності, відповідного досвіду тощо. 

В залежності від характеру, складності та обсягу роботи у виконанні науково-дос

лідних і дослідно-конструкторських робіт приймали участь один або декілька співвико
навців. У цьому випадку ДІУЦ "Спецтехніка" МВС України або головний виконавець 
(залежно від · схеми укладення договорів) координував роботу всіх співвиконавців та 
відповідав за виконання роботи в цілому. При створенні спеціальної техніки використо
вувалася, яка з часом набрала сили практика взаємодії з окремими фірмами країн 
близького (Білорусь, Казахстан, Росія, Узбекистан) і далекого зарубіжжя (Болгарія, 
Великобританія, Германія, Нідерланди, Угорщина, Франція, Швейцарія) . 

Ряд науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт виконувалися співробіт
никами ДІУЦ "Спецтехніка" МВС України власними силами без залучення співвико
навців. Це, в основному, науково-дослідні роботи аналітико-узагальнюючого, перспек
тивно-прогнозуючого, нормативно-правового, нормативно-технічного та нормативно

прикладного характеру, роботи по науково-технічному та авторському супроводжен
ню, стандартизації, сертифікації, підготовці рецензій, висновків, актів експертиз тощо. 

При виконанні науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт по створенню 
спеціальної техніки для органів внутрішніх справ співробітники ДІУЦ "Спецтехніка" 
МВС України нерідко зустрічалися з труднощами технічного характеру, які полягали у 
повній відсутності галузевої нормативної бази, а тому змушені були пристосовувати 
для потреб МВС згідно зі специфікою діяльності служб широку гаму стандартів по 
створенню спецтехніки, які діяли у системі Міністерства оборони. 

Відсутність необхідної кількості коштів на проведення науково-дослідних і дослід
но-конструкторських робіт компенсувалася тим, що все більша кількість зазначених 
робіт виконувалася не тільки із залученням співвиконавців, а й їх коштів, тобто розроб
ки проводилися за рахунок коштів співвиконавців і за допомогою співробітників ДІУЦ 
"Спецтехніка" МВС України появлялась реальна можливість виходу на випробуваний 
дослідний зразок (або той, що пройшов дослідну експлуатацію), конструкторсько-тех
нологічна документація на який дозволяла виготовляти дані зразки в необхідній кількості. 

Певну частину науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт ДІУЦ "Спец
техніка" МВС України проводив за рахунок цільових коштів служб-замовників МВС, 
причому ця практика дедалі більше поширювалася і давала гарні результати в тому 
плані, що наявність реальних коштів на проведення роботи разом із тісною взаємодією 
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зі службою замовника і його зацікавленістю у якшайкращому виконанні робіт у можли
во короткі терміни , а також вдало підібраним для цієї роботи співвиконавцем давали 
відчутний результат. 

Більша частина робіт проводилася ДІУЦ "Спецтехніка" МВС України в тісній взає
модії з іншими міністерствами та відомствами, що в значній мірі підвищувало ефек
тивність організації і проведення науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт, 
науково-технічний рівень техніки, що розроб~ялася . Зокре~.а, ро~~обка і впровадже~: 
ня криміналістичної техніки ДІУЦ "СпецтехнІка" МВС У~ра1ни з.дІиснювалася в п~н1и 
взаємодії з МВС, Службою безпеки, Міністерством освпи, МІнІстерством ЮСТИЦІІ та 

Генерап,ьною пpoкvrJarvrюю Украіни. (18! 
За 1 О-річний термін свєї діяльності ДІУЦ "Спецтехніка" МВС України було викона

но більше 250 науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт, у тому числі роз
робка судово-експер/них комппексів дпя бапістичних та фоноскопічних доспіджень, 
комплексів радіостанцій "Оріон" та "Рута", створення спеціальних засобів серії "Те
рен", вітчизняних моделей бронежилетів та інших засобів бронезахисту, спеціальної 
зброї серії "Форт", спеціальних приладів для фотореєстрації та голкових об'єктивів, 
систем прихованої передачі аудіо- та відеоінформації, комп'ютерних комплексів об
робки зображень та шумоочистки фонограм, спеціального автотранспорту різного 
призначення, наборів техніко-кримінапістичних засобів та пошукових припадів, спеціаль
них контейнерів для транспортування вибухонебезпечних предметів тощо. 

З метою ознайомлення працівників правоохоронних органів з новою технікою, що 
розробляється, впроваджується і поступає на озброєння органів внутрішніх справ Ук
раїни ДІУЦ "Спецтехніка" МВС України регулярно публікував науково-технічні статті у 
відомчих виданнях, проводив підготовку і публікував методичні рекомендації, прово
див виставки спеціальної техніки . Так, наприклад, тільки у 2001 р. фахівці ДІУЦ "Спецтех
ніка" МВС України брали участь у проведенні трьох спеціалізованих виставок: "lspek -
2001" (м. Київ), "Безпека- 2001" (м. Київ) і "Інтерполітех- 2001" (м. Москва) . 

Крім того, в ДІУЦ "Спецтехніка" МВС України проходили стажування слухачі вищих 
навчальних закладів МВС , на його базі проводилися наукові та науково-практичні конфе
ренції за участю наукових та практичних працівників системи МВС України, керівників 
суміжних підприємств, фахівців ряду інститутів Національної академії наук України тощо. 

Вже стало традицією проведення в ДІУЦ "Спецтехніка" МВС України брифінгів, на 
яких для засобів масої інформації висвітлювалися результати і перспективи розробок 
технічних, в тому числі техніко-криміналістичних, засобів для оснащення служб і 
підрозділів органів внутрішніх справ України. [428, 6 -7] 

ДІУЦ "Спецтехніка" МВС України існував 1 О років і на засадах постанови Кабінету 
Міністрів України NQ1205 від 19 серпня 2002 р. на базі цього Центру було створено 
"Науково -дослідний інститут спецтехніки". 

Промислово-комерційна фірма (ПКФ) "ІНЖЕН" була заснована в березні 1 99З р. 
групою фахівців оборонної промисловості бувшого Радянського Союзу. Фірма зареє
стрована 16 березня 199З р. в Виконавчому комітеті Ніжинської міської ради як това
риство з обмеженою відповідальністю "Промислово -комерційна фірма "ІНЖЕН" на 
основі засновницької угоди і у відповідності до закону України "Про господарські това
риства". Ініціаторами створення ПКФ "ІНЖЕН" були шість інженерно-технічних праців
ників бувшого заводу "Прогрес" (дочірнього підприємства відомого виробничого об'єднання 
"Арсенал", який в результаті розпаду бувшого Радянського Союза перестав існувати. 
Зокрема, колектив ПКФ "ІНЖЕН" на початковому етапі їі створення, склали: інженери
конструктори А. Ф. Божко, М. В . Кондратюк таМ. М. Шевченко, інженер фізик-оптик 
О. О. Кот, інженер-радіотехнік В. Й. Сіліцький та економіст В. М . Петрик . Ініціатори, 
залишившись без роботи, вирішили створити фірму яка б займалася, зокрема, проек
туванням оснащення, розробкою та впровадженням нових техніко-кримінал істичних 
засобів в практику боротьби зі злочинністю . Окрем і ініціатори створення ПКФ "ІНЖЕН" 
з різних причин залишили роботу в цій фірмі, а на сьогоднішній день А. Ф . Божко 
працює директором ПКФ "ІНЖЕН", О. О. Кот- головним інженером, М . В . Кондратюк 
- начальником конструкторсько-технологічного відділу. 

Спочатку ПКФ "ІНЖЕН" співпрацювала з ДІУЦ "Спецтехніка" МВС України, який 
було створено на початку 1992 р . в Києві . Першими результатами цієї співпраці було 
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виготовлення ПКФ "ІНЖЕН" в 1993-1994 рр. за розробками фахівців ДІУЦ "Спец
техніка" МВС України і за участю Київського колективного науково-виробничого підприєм
ства "Ар вел" комплекту техніко-криміналістичних засобів Н К-1 (набір кримїналіста), 
який комплектувався в металевому чемодані. 

ДІУЦ "Спецтехніка" апроваджував зазначену криміналістичну техніку в структури МВС 
України, але із-за громіздкості (вага зазначеного чемодана була 16 кг) і деяких невдалих 
конструктивних рішень, а також отримання багатої кількості зауважень з місць, виготов
лення зазначеного комплекту техніко-криміналістичних засобів було призупинено. 

В 1994 р. доля звела працівників ПКФ "ІНЖЕН" з Григорієм Петровичем Василенко, 
який на той час працював начальником експертно-криміналістичного відділу МВС в 
Чернігівській області. Г. П. Василенко допоміг фахівцям ПКФ "ІНЖЕН" визнач~тися з кон
струкцієЮ і складом універсального набору спеціаліста-криміналіста . Згодом силами кон
структорського відділу ПКФ "ІНЖЕН", в якому співпрацювали три інженери-конструктори 
і за активною участю Г. П. Василенка в 1994 р. було створено комплект техніко-криміна
лістичних засобів - перша валіза спеціаліста-криміналіста "ВК; 1 ", загальна вага якої була 
до 12 кг. Ця валіза уявляла собою полегшений пластмасовий чемодан типу дипломат, 
який виготовлявся на Сєверодонецькому машинобудівному заводі ПО "Азот" . 

Перші три зразки валізи спеціаліста криміналіста були узгоджені з ДІУЦ "Спецтехні
ка" та Експертно-криміналістичним управлінням (ЕКУ) МВС України і після окремих 
незначних доробок і усунення зауважень було виготовлено на початку 1995 р. першу 
партію із кількості 150 комплекетів . Зазначені комплекти техніко-криміналістичних за
собів "ВК-1" були розіслані в обласні УМВС України для випробовування. 

Через півроку (до кінця 1995 р.) ЕКУ МВС України зібрало відгуки з місць і дало 
згоду на серійне виготовлення комплекту техніко-криміналістичних засобів спеціаліста
криміналіста "ВК-1 ", який було включено як обов'язковий атрибут спеціалістів-кримі
налістів в системі органів внутрішніх справ в табель речей необхідної належності. 

Після цього успішного кроку, фахівці ПКФ "ІНЖЕН" почали активно знайомитися з 

потребами в криміналістичній техніці в правоохоронних органах України, які займали
сЯ боротьбою зі злочинністю, на місцях і в результаті такого аналізу вони розпочали 
розробку, виготовлення і впровадження в практику самих різноманітних видів техніко
криміналістичних засобів. 

Пріоритетний напрямок діяльності ПКФ "ІНЖЕН" на сучасному етапі розробка і 
виробництво приладів і наборів тнхніко-криміналістичних засобів для слідчих, спец
іалістів-криміналіст)в, спеціалістів в галузі судової вибухової техніки, спеціалістів в га
лузі судової медицини, спеціалістів інших галузей знань, допомога яких використо
вується в процесі розслідування і розкриття злочинів, зокрема при проведенні огляду 
місця події, і трупа на місці його виявлення, обшуку та інших слідчих дій і криміналістич
ної техніки для проведення митного огляду. 

Саме ПКФ "ІНЖЕН" розроблено і серійно випускаються більше десяти уніфікова" 
них спеціалізованих комплектів техніко-криміналістичних засобів не тільки для праців
ників правоохоронних органів, слідчих, спеціалістів-криміналістів, спеціалістів з вибу
хової техніки, але й для представників мирних професій, наприклад, для працівників 
швидкої медичної допомоги тощо. 

Перелі~ продукції, ПКФ "ІНЖЕН", що розробляється сьогодні і впроваджується в 
практику,, містить більше вісімдесяти найменувань різних спеціальних приладів, на
борів техніко-криміналістиних засобів, інструментів і пристосувань, що отримали пози

тивну оцінку фахівців, які займаються розслідуванням і розкриттям злочинів в системі 
МВС, прокуратури, служби безпеки і митниці, станцій швидкої медичної допомоги, а 

також професорсько-викладацького складу, які займаються викладанням криміналісти
ки у навчальних закладах України, Білорусі, Казахстану, Узбекистану та інших держав, 
які користуються продукцією ПКФ "ІНЖЕН". 

ПКФ "ІНЖЕН" є провідним виробником спеціальних техніко-криміналістичних за
собів для огляду місця події, які мають попит не тільки в Україні, але й в країнах СНД. 
Продукція ПКФ "ІНЖЕН" виготовлена відповідно до технічних умов на неї і відповідає 
діючим нормам і стандартам. Окремі вироби не мають аналогів і запатентовані (магніт
ний підіймач, пошуковий магнітний пристрій, прилади для магнітної візуалізації). Виро
би ВК-1 (валіза криміналіста) і СШ-1 (сумка шерифа) були включені в перелік обов'яз-
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кового оснащення підрозділів МВС України. Постійна співпраця фірми з ДІУЦ "Спец
техніка" МВС України - сьогодні Науково-дослідним інститутом спецтехніки, Держав
ним науково-дослідним експертно-криміналістичним центром (ДНДЕКЦ) МВС України, 
Національною Академією МВС України, тісні ділові зв'язки із споживачами продукції 
фірми в Україні і Росії, дозволяють постійно удосконалювати продукцію ПКФ "ІНЖЕН", 
поліпшувати їі споживчі властивості. 

ПКФ "ІНЖЕН" є постійним учасником щорічної міжнародної виставки - "Бізнес та 
безпека", яка організовується Міністерством внутрішніх справ України та Національ
ною академією наук України, конференцій спеціалістів-криміналістів, в тому числі і 
міжнародних, на яких продукція фірми отримує високу оцінку фахівцівів. 

Про це, зокрема, свідчить диплом Міжнародного відкритого Рейтингу популярності 
та якості товарів і послуг "Золота Фортуна", яким ПКФ "ІНЖЕН" було нагороджено в 
листопаді 2000 р. з присвоєнням титулу: "Лауреат Рейтингу". 

У зверненні Президента України Л. Кучми до учасників, організаторів та гостей 
церемонії вручення нагород Міжнародного відкритого Рейтингу популярності иа якості 
"Золота Фортуна" було висловлено щире вітання усім , хто був причетний до патріотич
ної Акції "Золота Фортуна" - історичного літопису нашої сучасності. 

А також відзначено, що авторитетний в Україні Рейтинг називає тих, чиї досягнення 
в різноманітних сферах сприяють відродженню України, визнанню їі в світі. 

Нагороди "Золотої Фортуни", - підкреслив Президент України, - достойна оцінка виз
начних особистостей та найкращих трудових колективів країни і впевнений, що в недале
кому майбутньому Україна стане могутньою державою. А відроджується їі слава завдяки 
самовідданій праці громадян, які стали сьогодні переможцями і лауреатами Рейтингу. 

Трудову еліту славить вся Україна! - зазначив Президент України Л. Кучма. 
Необхідно також відзначити, що вироби ПКФ "ІНЖЕН" з відміткою "Зроблено в Ук

раїні" за своїми характеристиками як мінімум в три-чотири раЗи дешевші від зарубіжних 
аналогів, а деякі взагалі не мають аналогів в світі. Є продукція, яка запатентована, як 

винаходи, що робить честь конструкторському бюро. Зокрема, 15 грудня 1998 р. зареє
стровано Патент на корисну модель "Пошуковий магнітний пристрій для обстеження вели
ких площин", який розробили співробітники ПКФ "ІНЖЕН" та ДІУЦ "Спецтехніка" МВС 
України: Божко А. Ф., Кондратюк М. В., Кот О. 0., Гончар В. К., Лоторєв В. О. та Само
шин Ю. П. В 2000 р. Видано Деклараційний патент на корисну модель "Набір пошуковий", 
який розробили співробітники ПКФ "ІНЖЕН" та ДІУЦ "Спецтехніка" МВС України: Божко 
А. Ф., Кот О. 0., Кондратюк М. В., Гончар В. К., емерницький Д. В. та Фадєєв В. М. 

Звичайно, легкість, з якою появляються на світ нові вироби, дуже обманлива, адже 
від виникнення ідеї до '1Т реалізації нерідко пролягає тернистий шлях пошуків, в процесі 
якого здійснюється усунення допущених помилок і недоліків, і нарешті досягнення 
успішних результатів того чи іншого винаходу. Кінцевий результат цього процесу -
спеціальне обладнання і техніка, яка повністю відповідає світовим стандартам. 

ПКФ "ІНЖЕН" - надійний партнер ДІУЦ "Спецтехніка" МВС України, - зазначає 
заступник начальника з наукової роботи ДІУЦ "Спецтехніка" МВС України К. Золо
тухін. Зручна і безвідмовна криміналістична техніка, яка повністю відповідає потребам 
працівників слідства, народжується в тісному і плідному співробітництві вчених, прак
тиків та виробників. Разом ми шукаємо найбільше прийнятні шляхи реалізації тієї чи 
іншої ідеї. І цей творчий, пошук продовжується безперервно. Експериментальні зразки 
проходять випробовування на практиці. Адже не випадково кажуть, що краще сім раз 
відміряти, щоб один раз відрізати. З урахуванням зауважень і побажань практичних 
працівників вироби спочатку приходиться доопрацьовувати і тільки потім запускати в 
серійне виробництво. [71 5, 7 2] 

Про досягнення щодо розробки, виготовлення і впровадження в практику право
охоронної діяльності техніко-криміналістичних засобів ПКФ "ІНЖЕН" свідчать публі
кації в періодичній пресі, в яких дається позитивна оцінка виробам цієї фірми як науко
вими працівниками, так і практичними працівниками - слідчими, спеціалістами-кримі
налістами, спеціалістами інших галузей знань, які приймають участь в розслідуванні і 
розкритті злочинів з використанням техніко-криміналістичних засобів ПКФ "ІНЖЕН". 
[54; 201; 289; 420; 7З2] 

Найбільше активними замовниками продукції ПКФ "ІНЖЕН" є МВС та Служба без-
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пеки, Держкомкордон, Генеральна прокуратура та Міністерство охорони здоров'я Ук
раїни. Є також замовники із-за меж України, наприклад, Державний митний комітет 
Республіки Бєларусь, МВС Республіки Узбекистан, де ПКФ "ІНЖЕН" виграла тендери 
на постачання своєї продукції.Продукція ПКФ "ІНЖЕН" використовується для огляду 
місця події: виявлення і фіксації відбитків, об'ємних слідів та інших речових доказів; 
проведення пошукових робіт на місці події (вибуху, пожежі, дорожньо-транспортної 
події тощо); виконання, при необхідності, рятувальних робіт і надання першої медичної 
допомоги; пошуку і вилучення з рідких і нещільних середовищ феромагнітних пред
метів і матеріалів вагою до 50 кг; визначення фальшивих банкнот і підроблених доку
ментів; візуалізації підробок номерів на зброї, автомобілях та інших металевих предме
тах; огляду об'єктів в важкодоступних місцях з метою встановлення можливого роз
міщення в них вибухових пристрїв, наркотиків, дорогоцінних об'єктів, зброї тощо. 

3.4. Сучасні комплекти техніко-криміналістиних 
засобів українського виробництва 

До техніко-криміналістичних засобів, які розроблялися і апроваджувалися спочатку 
ДІУЦ "Спецтехніка" МВС України, а потім Науково-дослідним інститутом спецтехніки 
та ПКФ "ІНЖЕН" в практику правоохоронних органів, які займаються слідством, відно
сяться наступні комплекти: 

• Пересувна криміналістична лабораторія ПКЛ "Олександрія", яка виготовлена на 
базі автомобіля УАЗ-2206 і укомплектована спеціальними техніко-криміналістичними 
засобами (як в комплектах, так і окремо). Пересувна криміналістична лабораторія 
призначена для виїздів на місце події спеціалістів-криміналістів і використання ними 
різноманітної криміналістичної техніки з метою успішного огляду місця події, поперед
нього дослідження криміналістичних об'єктів, проведення експрес-аналізів, пошуку, 
знаходження, виявлення, фіксації і вилучення речових доказів. 

Розроблена фахівцями ДІВЦ "Спецтехніка" МВС України. 
• Валіза криміналіста ВК-1, Вк-1 М - уніфіковані набори техніко-криміналістичних за

собів, які призначені для використання спеціалістами-криміналістами, слідчими, іншими 
особами, що проводять огляд місця подїі та іншів слідчі й оперативно-розшукові дїі з ме
тою пошуку, знаходження, виявлення і фіксацїі та вилучення слідів та інших речових до
казів. 

До комплекту входять близько 90 найменувать спеціальних техніко-криміналістичних 
засобів, інструментів й матеріалів, зокрема: 

- техніко-криміналістичні засоби виявленні й фіксації і вилучення слідів, мікрочасток; 
- техніко-криміналістичні засоби для дактимлоскопіювання живих осіб і трупів; 

- техніко-криміналіс-

тичні засоби виготовлення 
зліпків з об'ємних слідів на 
місці події; 

- техніко-криміналіс

тичні засоби для креслення 
планів, схем і написання 
протоколів; 

- комплект інстру

ментів і приладдя. 
Вага набору не більше 

13 кг. 
Валіза криміналіста ВК-

1 М (модернізована) харак
теризується меншою кіль
кістю інструментів та ком
плектуванням портативного 

компактного фотоапарату з 
ZOOM об'єктивом. Мал. 2. Валіза криміналіста ВК-1 М. 
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• Валіза криміналіста ВК-2 - набір техніко-кримі
налістичних засобів призначений для забезпечення 
роботи спеціаліста-криміналіста, спеціаліста в галузі 
судової медицини й слідчого при проведенні оглядів 
місця події, дактилоскопіювання і туалету трупа. 

·До складу набору входять техніко-криміналіс
тичні засоби для дактилоскопіювання трупів, кос
метичні матеріали для обробки обличчя трупа пе
ред його впізнанням і впізнавальною фотозйомкою, 
техніко-криміналістичні засоби вилучення й упаковки 
речових доказів, оформлення процесуальних доку
ментів, а також дезодоранти і засоби особистої 
гігієни для обробки рук осіб, які проводили зазна
чені вище роботи щодо трупа . 

Мал. З. Валіза · криміналіста ВК-2. Набір розміщено у валізу типу "Вояж". Загаль-
на вага не більше 9 кг. 

Набори техніко-криміналістичних засобів ВК-1, ВК-1 М та ВК-2 можуть бути розмі
щені у валізах, виготовлених із міцного пластика з габаритними розмірами двох видів: 
1) не більше 500 х 400 х 150 мм і 2) не більше 480 х 340 х 11 О мм . 

• Валіза криміналіста ВК-3 має необхідний 
набір техніко-криміналістичних засобів, інстру
ментів, пристосувань і матеріалів для проведен

ня робіт по фіксації, вилученню і попередньому 
дослідженню об'ємних слідів на місці події. 

Набір розміщено у валізу "Вояж" . Вага ком
плекту не більше 12 кг. 

• Валіза криміналіста ВК-4. До складу цьо
го набору техніко-криміналістичних засобів 
входить: електродриль, пошуковий магніт, шан

цевий (лопата, щупи, ломик типу "фомка" 
тощо) та інший інструмент, роблять цей набір 
незамінним при проведенні різних пошукових 
робіт. 

Набір розміщено в жорсткій і міцній мета
левій валізі, яка надійно зберігає в ньому техні
ко-криміналістичні засоби й інструменти при 
транспортуванні і зберіганні. 

Габаритні розміри валізи не більше 500 х 
4 50 х 180 мм, вага - не більше 20 кг. 

• Валіза криміналіста ВК-5 призначена для 
забезпечення роботи спеціаліста в галузі судо
вої вибухової техніки по пошуку, знаходжен
.... ю, виявленн . , фіксації, вилученню, упаковці і 
транспортуванню речових доказів при огляді 

місця вибуху. Техніко-криміналістичні засоби 
розміщені у валізі "Вояж", вага набору - не 
більше 14 кг. 

Даний набір було розроблено і виробляєть
ся ПКФ "ІНЖЕН" за технічними завданнями 
вибухстехнічної служби Державного науково
дослідного експертно-криміналістичного цент
'JУ МВС України. 

• Валіза криміналіста ВК-6 призначена для 
використання оперативними працівниками, 

слідчими та спеціалістами-криміналістами при 
оrляді місця події з метою пошуку, знаходжен
~я, виявлення фіксації і вилучення слІдІв та 
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Мал . 4. Валіза криміналіста ВК-3. 

Мал. 5. Валіза криміналіста ВК-4. 



інших речових доказів. Зокре
ма, дозволяє проводити дак

тилоскопіювання потерпілих і 

підозрюваних у польових умо
вах. Набір розміщено у валізі 
типу "Дипломат", вага набору -
не більше 8 кг. 

• Валіза криміналіста ВК-7 -
наявність в складі комплекту техні

ко-криміналістичних засобів ВК-7 
портативного набору для роботи з 
мікрооб'єктами "Молекула", мало
габаритного ультрафіолетового ос
вітлювача, приладдя для виконан

ня дактилоскопіювання, різних 
інструментів, упаковачного мате

ріалу і канцелярського приладдя 
дозволяє значно ефективніше і 
кваліфіковано проводити огляд 
місця події, зокрема, пошук та ви-
явлення різного роду мікро
об'єктів і їх опис. 

Набір розміщено у валізі типу 
"Дипломат", вага набору - не 

більше 9 кг. 
Даний набір було розроблено і вироб

ляється за технічними завданнями ДІУЦ 
"Спецтехніка" МВС України. 

• Валіза криміналіста ВК-8- в наборі 
міститься комплект техніко-криміналістич

них засобів, різноманітний упаковачний матеріал 
і канцелярське приладдя, яке використовується 
для фіксації, вилучення, упаковки, зберігання і 
транспортування речових доказів з місця вибуху. 

Комплект техніко-криміналістичних засобів призначений для роботи спеціалістів в 
галузі судової вибухової техніки підчас проведення огляду місця вибуху. 

Комплект розміщено у валізі "Вояж", вага набору - не більше 11 кг. 
• Валіза ложежника ВП-1 - набір 

техніко-криміналістичних засобів ВП-
1 укомплектований приладами та інши
ми техніко-криміналістичними засоба
ми, які дозволяють спеціалісту-пожеж
нику оперативно і якісно провести ог
ляд і попереднє до.слідження місця по
жежі, а також провести інші слідчі дії при 
розслідуванні справ про пожежі, зокре

ма, дії з метою встановлення причин 
умов виникнення пожежі. 

Набір розміщено у валізу "Вояж", 
вага набору - не більше 13 кг. 

Набір техніко-криміналістичних 
засобів ВП- 1 розроблено за техніч-
ними завданнями і за участю 
спеціалістів Українського 
науково-дослідного інсти

туту пожежної безпеки 
МВС України . 

1 зо 

Мал. 7. 
Валіза 

пожежника 

ВП-1. 



• Валіза державного автоінспектора ВД-1 - набір техніко-криміналістичних засобів 
призначених для спеціаліста-автотехніка з метою надання кваліфі,кованої допомоги 
слідчому підчас проведення огляду місця дорожньо-транспортної події {ДТП). , пошуку, 
знаходження, виявлення, фіксації і вилучення слідів та інших речових доказів, зокрема, 
фотографування місця події і склада.ння планів, схем і написання протоколів огляду 
місця ДТП, а також встановлення можливих причин виникнення ДТП. 

Набір розміщено у валізу "Вояж", вага набору - не більше 11- кг. 
• Валіза криміналіста НК-1 М. Уніфікован1r1й набір техніко-криміналістичних за.собів 

НК-1 М розроблено за технічними зааданнями ДІУЦ "Спецте-хніка" МВС України і містить 
комплект засобів для: по щуку, виявлення і фіксації слідів рук та інших слідів, у тому 
числі і об'ємних; фотографування і складання планів, схем і написання nротоколів 
огляду місця nодії; вилучення і уn.аков_ки речових доказів; nроведення дактилоскоnію
вання живих осіб і трупів, в тому числі і у польових умовах. 

Набір розміщено а жорсткому і міцному металевому корnусі, який надійно захи
щає техніко-криміна_лі_стичні засоби, інші інструменти і матер.іали, що знаходяться в 
ньому, при транспортуванні і зберіганні. 

Габаритні розміри валізи - не більше 500 х 450 х 180 мм, вага - не більше 20 кг. 
• В-аліз пошукова НП-1 - уявляє набір техніко-криміналістичних засобів, який при

значений для проведення nошукових робіт nри огляді трансnортних засобів, агрегатів, 
вузлів і механ.ізмів, вантажів та приміщень. Даний набір техніко-криміналістичних за
собів може ~У-Ікор_истовуватись при проведенні оперативно-розшукових заходів, слідчих 
дій (обшуку, огляду мі ся nодії) сnеціальними службами і слідчими, а також при прове
денні оглядів на nрикордонних та митних постах. 

Набір розміщено у двох металевих валізах, які мають габаритні розміри 500 х 450 
х 180 мм і загальну вагу - не більще 38 кг. 

• ВалЬа спідчого ВС-1 -уявляє собою набір техніко-криміналістичних засобів, при
ладів, інструменів і пристосувань, я_кі забезпечують nр.оведення оперативного і якісно

го огляду місця події в nольових умовах, коли ~ідсутні мінімальні умови для роботи з 
документами no складанню nланів, схем і написанню протоколів огляду місця nодії, а 
своєчасний виїзд спеціаліста-криміналіста не можна забезпечити. До складу даного 
набору техніко-криміналістичних засобів слідчого входять засоби: nошуку, знаходжен
ня, виявлення, фіксації, поnереднього дослідження і вилучення різних слідів та інших 
речових доказів; дактилоскоnіювання живих осіб і трупів, які можна здійснювати у nо
льових умовах; фотографування місця nодії та інших речових доказів; інструменти; 

складання планів, схем і написання протоколів. 
Набір розміщено у валізу "Дипломат", 5ага - не більше 9 кг. 
• Валіза дільничого інспектора 81-1, В(-1 М- набір техніко-кримінапістичних засобів 

призначений для використання дільничим інспектором при nроведенні попереднього 
огляду місця продії до nрибуття оператиана-слідчої групи. 

У валізі містяться прилади, інструмент\'1 і nрисrосування для в_икананнJ;І, фотозйом
ки місця події, пошуку, знаходження, в~t~явпення, в_илучення і упаковки слідів та інших 
речових доказів, дактилоскопіювання, складання схем, планів і наnисання протоколів. 
та надання першої невідкладної медичної допомоги потерпілим. 

Набір техніко-криміналістичних засобів 81-1 М характе_ризується меншаю кількістю 
інструментів, використанням зкачно простішого компаконого фотоапара.та. 

Набір розміщено у валізі "Диnломат", вща м.абору в~-1 -не б.і.ЛІ;>Ще 6 КГ, ВІ-1М- не 
більше 5 кг. 

• Сумка шерифа СШ-1 уявляє комплект техніко-крІІІміналістичнІІІх з.асобrв необхід
них для забезпечення успішної і якісної роботи дільничого інсnектора (шерифа) ма 
місці події. 

Відмінністю даного комплекту від комnлектів ВІ-1 та ВІ-1 М є те, що аналогічний за 
вмістом комплект техніко-кримінал[стинІІІх засобів розміщено в сумці з наплічним ре
менем, яка зручна у використанні і транспортуванні. Всі техніко-крv,~міналістичні ЗС\СО
би мають окремі фіксовані місця укладення. 

• Валіза - К- уявляє собою комnлект техніко-криміналістичних засобів, призначе
них для огляду приміщень слідчих ізоляторів з метою вияв,лення nошкоджених стін , 
перегородок і віконних гратів, наявності в стінах порожнин тощо. Може використову-
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ватися і з метою огляду працівників слідчих ізоляторів, а також осіб, які утримуються в 
них. 

Набір розміщено у валізі "Вояж", вага - не більше 1 О кг. 
• Комплект "Контур-1" призначений длдя огородження місця події при проведенні 

оперативно-розшукових заходів та слідчих дій на відкритій місцевості'. Складається із 
стояків з основою, шнура для огородження і ліхтарів аварійної сигналізації. Забезпечує 
периметр огородження до 50 метрів. 

Комплект розміщено у валізі "Дипломат", вага - не більше 7 кг. 
. • Валіза одорологічна ВО-1 містить комплект техніко-криміналістичних засобів, різно

манітний упаковачний матеріал і ємності у яких виникає необхідність підчас пошуку, 
відбору, консервації і зберігання запахових слідів на місці події і їх транспортування . 

Набір розміщено у валізі "Вояж", вага - не більше 9 кг. · 
• Валіза спеціаліста-біолога НБ-1 уявляє собою переносний уніфікований набір тех

ніко-криміналістичних засобів спеціаліста хіміка і біолога, призначених для проведення 
оперативно-пошукових дій в польових умовах чи огляду місця події. 

До комплекту входять техніко-криміналістичні засоби та матеріали , необхідні для 
якісного, повного та оперативного пошуку, знаходження, виявлення, фіксації і вилу
чення матеріалів і речовин, в тому числі у вигляді мікроструктур, визначення структу

ри яких здійснюється за допомогою біологічного і хімічного методів попереднього дос
лідження. 

Валіза уявляє пластмасову конструкцію у вигляді чемодана, зручну у користуванні. 
Всі комплектуючі техніко-криміналістичні засоби розміщені на планшетах, маютьцілком 
визначене місцезнаходження. 

Габаритні розміри валізи - 430 х 318 х 60 мм, вага - 3,5 кг. 
• Набір "ФОТО-1" містить комплект техніко-криміналістичних засобів, необхідних 

для оперативного фотографування місця події при 
проведенні оперативно-розшукових заходів та інших 
слідчих дій. Набір розміщено у спеціальній сумці з 
наплічним ременем, зручний у використанні і тран
спортуванні. 

Габаритні розміри - не більше 430 х 220 х 240 
мм, вага - не більше 5 кг. 

Мал. 8. Набір ФОТО-1. 

• Набір "Молекула"
уявляє портативний набір 
техніко-криміналістичних 

засобів, призначений для 
роботи спеціалістів-кримі
налістів, слідчих та інших 

осіб, які проводять розслі-

дування з метою пошуку, знаходження і виявлення мікро
об'єктів на місці події при проведенні інших слідчих дій та 
оперативно-розшукових заходів. Мал. 9. Набір 

Габарити - не більше 220 х 1 ОО х 50 мм, вага- не більше "Молекула". 
0 ,6 кг. . 

• Набір"Слід-1" призначений для пошуку і виявлення потожирових слідів .рук на 
поверхнях різних криміналістичних об' єктів за допомогою магнітного пензля і магніт
них дактилоскопічних порошків. 

Мал. 10. Набір "Слід-1". 

До складу набору входять магнітний пензль, · магнітні 

дактилоскопічні порошки "Рубін", "Сапфір" , "Топаз" і "Ма
лахіт". 

• Набір"Слід-2" призначений для пошуку, виявлення і 
фіксації потожирових слідів рук на поверхнях різних кримі
налістичних об' єктів за допомогою магнітного пензля і маг
нітних дактилоскопічних порошків, а також за допомогою 
немагнітних дактилоскопічних порашків і флейцевого пенз
ля. Фіксація виявлених слідів рук здійснюється шляхом їх 
перенесення на дактилоскопічну плівку, яка входить в комп-
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лект (з основою чорного і білого кольору). До даного комп
лекту входять також ножниці . 

Габаритні розміри - не більше 250 х 130 х 40 мм, вага -
не більше 0,6 кг. 

• Набір"Слід-3" призначений для пошуку , виявлення і 
фіксації потожирови>< слідів рук на поверхнях різних криміна
лістичних об' єктів за допомогою магнітного пензля і магніт
них дактилоскопічн·их порошків, а також за допомогою немаг
нітних дактилоскопічних порашків і флейцевого пензля. Фікса
ція виявлених слідів рук здійснюється шляхом їх: перенесення 
на дактилоскопічну плівку, яка входить в комплект (з основою 

Мал. 11. Набір "Слід-2". чорного і білого кольору). Поряд з зазначеними вище техніко-
криміналістичними засобами до набору входять необхідні 

інструменти, які використовуються з метою фіксації і вилучення слідів рук (пінцет, 
скальпель, нажни ці). 

Габаритні розміри - не більше 220 х 1 ОО х 50 мм, вага - не більше 0,6 кг. 
• Набір"Слід-4" призначений для пошуку, виявлення і фіксації потожирових слідів 

рук на поверхнях різних криміналістичних об' єктів за допомогою магнітного пензля і 
магнітних дактилоскопічних порошків, а також за допомогою немагнітних дактилоско
пічних порашків і флейцевого пензля . Фіксація виявлених слідів рук здійснюється шля
хом їх перенесення на дактилоскопічну плівку, яка входить в комплект (з основою 
чорного і білого кольору). Поряд з зазначеними вище техніко-криміналістичними засо
бами до набору входять необхідні інструменти, які використовуються З метою фіксації 
і вилучення слідів рук (пінцет з прямою формою робочих кінців і пінцет з робочими 
кінцями, розміщеними під кутом; пінцет для розгинання пальців рук трупів з метою їх 
дактилоскопіювання, скальпель, кожниці). Даний комплект дозволяє також проводити 
дактилоскопіювання живих осіб і трупів як в умовах приміщення, так і в польових 
умовах. 

Габаритні розміри - не більше 270 х 21 О х 70 мм, вага - не більше 1,5 кг. 
• Валіза спеціаліста в гапузі 

судової медицини ВРПС-1 -
уявляє собою набір спеціаль
них техніко-криміналістичних 
засобів, приладів, інструментів, 
пристосувань і матеріалів, які 
дозволяють спеціалісту в галузі 
судовоїмедицини,приви~діна 
місце події, провести оператив
но і якісно огляд трупа на місці 
його виявлення, а також необ
хідний комплекс можливих 
робіт по встановленню причи
ни і терміну часу настання 
смерті потерпілого. 

Набір розміщено у валізі 
. "Дипломат". Вага комплекту -
не більше 8 кг. 

Мал . 12.· Валіза спеціаліста в галузі судової медицини 
ВРПС-1 (ліворуч) та Валіза-укладка ВЛ-2 -

набір медичних засобів для надання першої медичної 

допомоги потерпілим (праворуч). 

• ФЕРИТ, ФЕРИТ-1 уявляє собою комплект техніко-криміналістичних засобів і ма
теріалів для проведення дослідження номерних позначень на агрегатах і вузлах авто
транспорту, інших металевих криміналістичних об'єктах, методом магнітопорошкової 
візуалізації для встановлення справжності або наявності перебивання номерних знаків з 
метою підробки. 

Набір "Ферит" укомплектований пристроєм магнітопорошкової візуалізації ПМВ-2 
і може використовуватися також для проведення якісних дефектоскопічних досліджень 
(виявлення тріщин та інших дефектів) металевих конструкцій в польових. умовах, коли 
використання стаціонарних приладів не можливе. 

Набори розміщені в пластмасових ящиках, виготовлених із міцного пластику. 
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Габаритні розміри: ФЕ
РИТ - не більше 240х 
270х520 мм, ФЕРИТ-1 -не 
більше 160х190хЗ20 мм. 
Вага - ФЕРИТ - не більше -
8 кг, ФЕРИТ-1 - не більше 
- З,5 кг. 

Такий основний перелік 
і загальні характеристики 
окремих комплектів техніко

криміналістичних засобів, які 
розробляються,виробляют~ 
ся і впроваджуються українсь
кими виробниками техніко
криміналістичних засобів і, 
зокрема , ДІУЦ "Спецтехні-

Мал. 13. Набір ФЕРИТ. ка" МВС України, який сьо-

годні називається Науково

дослідним інститутом спецтехніки і дислокується в Києві та ПКФ "ІНЖЕН", яка дисло
кується у місті Ніжин Чернігівської області, для слідчих а також спеціалістів різних 
галузей знань з метою значно кращого, ефективного і оперативного проведення, зок
рема, огляду місця події в різних слідчих ситуаціях. 

З. 5. Сучасні техніко-криміналістичні засоби 
українського виробництва, які впроваджуються 

в практику боротьби зі злочинністю окремо 
• Автоматизоване робоче місце експерта-баліста на базі порівняльного мікроскопу, 

яке розроблено, впроваджено в практику ДІВЦ "Спецтехніка" МВС України і призначене 
для проведення криміналістичних експертних досліджень куль та гільз з метою: 

- класифікації та діагностики вогнепальної зброї за ознаками наданих куль та гільз; 
- створення та оперативного поповнення кульо- гільзотеки зображень характерних 

ознак куль та гільз; 
- ідентифікації куль та гільз, які надійшли на дослідження, з кулями та гільзами з 

кульо- гільзотеки зображень; 
- ідентифікація вогнепальної зброї за наданими на експертизу кулями та гільзами, 

а також кулями та гільзами з кульо- гільзотеки зображень; 
- створення експертного висновку з оформленням ілюстративного матеріалу. 
Зазначений комплекс складається з: 
- порівняльного криміналістичного мікроскопа МСК-1 або МС-1; 
- двох пристроїв захвату і установки позиційності куль та гільз зі змінними вузлами; 
- двох крокових електроприводів; 
- ФПЗС телевізійної камери; 
- оптичного адаптера; 

- двох анаморфотних систем; 
- блоку управління та живлення; 

- адаптера введення зображення; 
- ПЕОМ типу РС/АТ Pentium з розширенням накопичувачів на жорстких дисках; 
- відеоконтрольного пристрою; 
- лазерного принтера; 

- програмного забезпечення. 
На робочому місці можна працювати з кулями і гільзами діа.метром до 11 ,45 мм і 

висотою (довжиною) до 40 мм. 
Абсолютна апаратна допустима помилка вимірювання лінійних розмірів З мкм на 

апертурі 1,9 мм, а кутових розмірів - не більше 15 секунд. 
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Мінімальний термін вводу одного кадру зображення до ПЕОМ зі зшивкою - не 
більше 1 сек. 

Якість елементів розкладення одного введення до ПЕОМ кадру зображення 512 х 51 2, 
а градація по амплітуді - 8 біт, коефіцієнт анаморфози анаморфотної системи -до 3,5. 

Автоматизоване робоче місце розглядається як перший етап на шляху створення 
судово-балістичного програмно-апаратного комплексу (Б/ПАК) з базою даних по об'єктах 
дослідження і автоматичним пошуком в базі даних об ' єктів, похожих з наданими на 
дослідження. 

Даний комплекс було розроблено фахівцями НТУУ "КПІ" за завданням ДІУЦ "Спец
техніка" МВС України за участю фахівців ДНДЕКЦ МВС України. 

• Програмно-апаратний комплекс аналізу магнітних сигналограм призначений для 
проведення судово-експертних досліджень з метою: 

- класифікації, ідентифікації та діагностики апаратів магнітного запису; 
- відновлення частково знищених магнітних сигналограм; 
- виявлення ознак монтажу магнітних сигналограм. 

До складу програмно-апаратного комплексу аналізу магнітних сигналограм вхо-
дять: 

- поляризаційний мікроскоп; 
- спеціалізований стрічкопротяжний механізм; 
- адаптер керування стрічкопротяжним механізмом; 
- пристрій магніто-оптичної візуалізації та топографування магніт-

них сигналограм; 

- чорно-біла фото- П3С телекамера; 
- адаптер вводу зображення та АПЦ; 
- блок живлення та комутації; 
- відеоконтрольний пристрій; 
- ПЕОМ типу РС/АТ Pentium; 
- телефони-навушники; 
- програмне забезnечення. 
Комплекс розроблено фахівцями НТУУ "КПІ" за завданням ДІУЦ 

"Спецтехніка" МВС України за участю фахівців ДНДЕКЦ МВС України. 
• Пошукове магнітне пристосування ПМП-1 призначене для вико

ристання спеціалістами-криміналістами, спеціалістами в галузі судо
вої вибухової техніки nри проведенні огляду місця події, яке займає 
великі ділянки місцевості, зокрема nри огляді місця вибуху . Присто
сування дозволяє швидко і ефективно провести огляд і дослідження 
місця вибуху, здійснити пошук і вилучення металевих осколків, які 
належали до конструкції вибухових пристроїв і розкиданих в резуль
таті вибуху на великій площі; може бути також використане для пошу
ку стріляних гільз у траві, рихлому піску, снігу тощо. 

Пошукове магнітне пристосування ПМП-1 має просту конструк
цію і зручне у роботі. Для зручності транспортування ПМП-1 легко 
розбирається і складається у пластмасову валізу "Дипломат". 

ПМП-1 запатентовано 1 5 грудня 1998 р. як корисну модель "По
шуковий магнітний пристрій для обстеження великих площин", який 

_ розробили співробітники ПКФ "ІНЖЕН" та ДІУЦ "Спецтехніка" 
МВС України. 

Технічні характеристики ПМП-1: ширина смуги обстежен
ня за один прохід - не менше 350 мм, габаритні розміри в 
робочому стані - не більше 140 х 460 х 1400 мм, вага - не 
більше 6 кг. 

• Пристрій магнітопорошкової візуалізаціі ПМВ-1, ПМВ-
2 - техніко-криміналістичні засоби, які призначені для про
ведення перевірки справжності номерів на агрегатах і вуз-
лах автотранспорту та інших металевих виробах за допо- Мал. 14. Пошукове 
могою спеціальних магнітних суспензій. магнітне пристосування 

Технічні характеристики: розмір робочої частини магніт- ПМП-1. 
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них наконечників ПМВ-1 - 20 х 20 мм, ПМВ-2 - 40 х 60 
мм; максимальна довжина зони дослідження - не більше 
для ПМВ-1 - 1 ОО мм, для ПМВ-2 - 200 мм; габаритні роз
міри - ПМВ-1 - 25 х 25 х 280 мм, ПМВ-2 - 4З х 6З х 5ЗО 
мм; вага ПМВ-1- не більше 0,4 кг, ПМВ-2- не більше 1,2 
кг. 

• Пошукові магніти МП-1, МП-1М, 
МП-2, МП-З призначені про проведен
ня пошукових робіт металевих кримі·· 

Мал. 15. Пристрій магні- налістичних об'єктів. Дозволяють 
топорошкової візуалізації. здійснювати пошук і підняття із тайни

ка, водоймищ, нещільних середовищ 
(мулу, трави, снігу тощо) і місць приховання предметів з феро
магнітними властивостями. 

Магніти мають рухомий держак, що дозволяє виставити робо
чу частину магніту під необхідним кутом, прикріпити до нього при 
необхідності жорсткості шест або капроновий шнур для збільшен
ня глибини пошуку металевих предметів. 

Технічні характеристики: МП-1 МП-1 М МП-2 МП-З; розмір 
робочої частини магнітів, мм 80 х 50 80 х 55 2ЗО х 25 60 х 25; 
зусилля на відрив (при повному контакті з робочою частиною 
магніту), кг, не менше 50 1 ОО 15 1 О; габаритні розміри, мм, не 
більше ЗОО х 80 х 50, 250 х 80 х 55, 250 х 2ЗО х 25, 105 х 65 
х 25; вага, кг, не більше 1 ,2, 1 ,5, 1 ,5, 0,2. 

• Одомір ОМ-1 призначений для вимірювання відстаней 
на поверхні площини в межах 1 О км . 

Одомір уявляє собою пристрій механічної дії, головни
ми елементами якого є колесо, механічний лічильник, а 
також рукоятка і упор. Показання механічного лічильника 
при необхідності скидаються на нуль. При транспортуванні 
рукоятка і упор укладаються навколо колеса і розміщують
ся в чохлі. 

Технічні характеристики: точність вимірювань - О, 1 м, 
похибка вимірювання- 1,0%, габаритні розміри: висота ру
коятки 700 мм, діаметр колеса - З18,47 мм, вага - 5 кг. 

Мал. 16. Пошуковий 
магніт МП-1. 

• Селектигний переносний металошукач "Горизонт". Прилад призначений для опе
ративного пошуку і виявлення металевих предметів в непровідних та слабо провідний 
середовищах. 

ПрилаД дозволяє відрізнити чорні та кольорові метали. За технічними характерис
тиками приЛад в два рази переважає аналогічні пристрої іноземного виробництва. 

Технічні характеристики: діапазон пошуку тестової пластини розміром 1 ОО х 1 ОО мм 
- 700 мм, .ді-апазон пошуку тестового металевого кола діаметром 1 О мм - 160 мм. 

• Мікроскоп кишеньковий малогабаритний з підставкою та підсвітленням МКМ-2. 
Мікроскоп nризначений для візуального спостереження і лінійного вимірювання дру
кованих та рукописних знаків, букв, слідів, штрихів, подряпин, та інших дрібних кри
міналістичних об'єктів, які вимагають значного збільшення їх зображення підчас їх 
розглядання в процесі попереднього криміналістичного дослідження. 

Основні технічні характеристики: загальне збільшення - 25-крат; лінійне поле 
~ 'зору - 7 мм; ціна поділки вимірювальної сітки - 50 мкм; кут нахилу вузла кріплення 
мікроскопа на штативі - +ЗО 0 ; - 90°; довжина корпусу мікроскопа - 120 - 150 мм; 
діаметр корпусу мікроскопа - 18 мм; живлення підсвітлювача - 2,5 В;вага зі штати
вом - 150 г. 

• Лінійка ударна УЛ-1. Лінійка призначена для визначення терміну давності настан
ня смерті людини за методикою, яка нині діє. 

Конструктивно лінійка виготовлена із металу, має вигляд прямого тупокінцевого 
ножа з дерев'яною рукояткою, на полотні якого нанесена вимірювальна шкала. 

Технічні характеристики: ціна малої поділки шкали - 5 мм; лінійні розміри шка-

136 



ли - 300 мм; габаритні розміри лінійки: довжина - 430 мм, ширина - 20 мм; вага 
- 230 г. 

• Оглядове дзеркало ОД-1 призначене для візуального огляду предметів, об' єктів у 
важкодоступних місцях. Конструктивно виконано у вигляді штанги-рукоятки, до яко'і 
здійснюється кріплення змінних дзеркал. 

Дзеркало має шарнірний поворот для встановлення необхідного кута огляду. 
Технічні характеристики: довжина пристрою - 98 мм; діаметр змінних дзеркал -

140 і 80 мм; вага набору - 0,5 кг. 
• Оглядове дзеркало 03-1 призначене для огляду об' єктів і надписів у важкодоступ

них місцях в умовах денного природного освітлення або додаткового штучного освіт
лення (електричний ліхтар, переносна лампа електроосвітлення). 

Використовується при огляді транспортних засобів автоінспекторами ДАІ. Конст
руктивно виконано у вигляді рухомо'і (що повертається) пластини з подавженою мета
левою рукояткою. 

Для зберігання і транспортування упаковується в еластичний чохол, який захищає 
його від попадання прямого світла, пилу, вологи. 

Основні технічні характеристики: лінійні розміри дзеркала - 58 х 25 мм; довжина 
рукоятки - 450 мм; вага - не більше 300 г. 

• Оглядове дзеркало з підсвітленням ОЗП-1 призначене для огляду об' єктів і над
писів у важкодоступних місцях з одночасним підсвітленням об'єкта спостереження. 

Використовується при огляді агрегатів транспортних засобів співробітниками ДАІ. 
Електричним живленням підсвітлення є акумулятор автотранспортного засобу, підклю
чення якого здійснюється за допомогою спеціальних контактних зажимів до клем 
акумулятора. Вмикання і вимикання підсвітлення здійснюється натисканням на кноп
ку, яка знаходиться на рукоятці. Для зберігання і транспортування дзеркало упако
вується в еластичний чохол, який захищає його від попадання прямого світла, пилу, 
вологи. 

Основні технічні характеристики: лінійні розміри дзеркала - 58 х 25 мм; тип 
лампи підсвітлення - галогенова, 12 В, 20 Вт; напруга живлення - 12 В; вага - не 
більше 300 г. 

Мал. 1 7. Оглядові дзеркала. 
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• Оглядове дзеркало з дистанційним керуванням і підсвітленням ОЗП-2. Конструк
ція рукоятки забезпечує легке і зручне розкладання з наступною фіксацією двох колін 
(кожне до 450 мм). Оглядове дзеркало упаковується в індивідуальний чохол, який 
захищає його від прямого світла, пилу, вологи підчас зберігання і транспортування. 

Основні технічні характеристики: лінійне поле зображення - 140 х 80 мм; джерело 
живлення (акумулятор) - 1 2 В; потужність галогенавої лампи - 20 Вт; кут зміни нахи
лу дзеркала - 20°; довжина (в робочому стані) - 900 мм; вага - 0,8 кг. 

• Пензль магнітний ЩМ-2 призначений для виявлення латентних слідів рук за допо
могою магнітних дактилоскопічних порошків. 

Пензль забезпечений потужним постійним магнітом, що дозволяє створити довгу 
міцну, порошкову бороду, і завдяки чого запобігає пошкодженню невидимих відбитків 
рук або їх частин. Присутність захисного пояска не дозволяє перебігу магнітного по
рошка на рукоятку пензля. Пензль рекомендується для використання з метою пошуку 
і виявлення слідів рук як спеціалістами-криміналістами, так і слідчими чи оперативни
ми працівниками. 

Основні характеристики: довжина бороди - 12 мм; габаритні розміри пензля - не 
більше 135 х 12 мм; вага - не більше 0,06 кг. 

• Набір широкозахватних магнітних пензлів "Смуга" призначений для обробки, опи
лення слідосприймаючих поверхонь з великою площею і виявлення невидимих лотожи
рових слідів пальців рук за допомогою магнітних дактилоскопічних порашків при ог

ляді місця події та -проведенні інших криміналістичних досліджень. 
Початкове положення магніту - поза робочою зоною. При користуванні пензлем 

магніт переміщають Еі робочу зону приладу і фіксують положення за допомогою спеціаль
ного фіксатора. Магніт формує "бороду" по всій ширині і утримує магнітний порошок. 
До набору входять три пензля. 

Технічні характеристики: ширина смуги обробки поверхні пензлями - 50; 80; 120 
мм; спосіб керування положенням магніту - ручний; габаритні розміри пензлів - 65, 
(95), (1 35) х 170 х 15 мм; вага пензлів- 150, 200, 250 г. 

Такі основні характеристики тільки частки окремих видів техніко-криміналістичних 
засобів, які розробляються, виробляються і впроваджуються в практику правоохорон
них органів, які ведуть боротьбу зі злочинністю, українськими виробниками техніко
криміналістичних засобів і, зокрема, ДІУЦ "Спецтехніка" МВС України , який сьогодні 
називається Науково-дослідним інститутом спецтехніки і дислокується в Києві та ПКФ 
"ІНЖЕН", яка дислокується у місті Ніжин Чернігівської області. 
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Розділ четвертий 

МЕТОДИ І ЗАСОБИ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ 
ТЕХНІКИ, ЯКІ ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ З МЕТОЮ 

ПОПЕРЕДНЬОГО ДОСЛІДЖЕННЯ 

КРИМІНАЛІСТИЧНИХ ОБ'ЄКТІВ 

ПРИ ПРОВЕДЕННІ СЛІДЧОГО ОГЛЯДУ 
4. 1 . Поняпя, види і завдання попереднього дослідження 

При проведенні слідчих дій, у тому числі і при проведенні слідчого огляду, як у 
законодавстві (ст. 66 КПК України), так і в криміналістичній і кримінально-процесу
альній літературі окремі дослідники нерідко висловлюються, що слідчий повинний зби
рати речові докази. [41; 71 0] На нашу думку, термін "збирати" у нинішніх умовах у 
відомій мірі застарів. Збирати - це значить брати те, що кожен без труднощів може 
побачити. [448, 64З] Однак, з підвищенням "кваліфікації" злочинців, коли вони зали
шають усе менше традиційних слідів, варто говорити не про збирання, а про відшукан
ня речових доказів, розуміючи під цим активну діяльність слідчого , спрямовану на 
пошук, знаходження і виявлення речових доказів, широке застосування ним для цієї 
мети досягнень науки і техніки, знань спеціалістів, наукових рекомендацій. Тому в 
практиці розслідування злочинів усе ширше стали використовуватися невидимі (ла
тентні) сліди і мікросліди, що знищити практично неможливо і які можуть бути знайдені 
або виявлені при проведенні попереднього дослідження криміналістичних об' єктів у 
процесі слідчого огляду. Поряд з цим, слідчий повинен підходити до знайдених чи виявле
них речових доказів диференційовано, тобто він повинен провести попереднє досліджен
ня цих об'єктів і тільки в тому випадку, коли буде встановлено, що той чи інший кри
міналістичний об'єкт є носієм доказової інформації - він описується в протоколі слідчого 
огляду (а також застосовуються інші методи фіксації) і по можливості прилучається до 
справи, що розслідується, як речовий доказ. При цьому під криміналістичними об 'єкта
ми варто розуміти будь-які (а не тільки джерела доказів) матеріальні об' єкти, для пошу

ку, знаходження, виявлення, фіксації, вилучення і дослідження яких криміналістичною 
технікою розробляються і застосовуються з метою отримання доказів техніко-криміна
лістичні засоби, прийоми і методи . [7ЗО] 

Разом з тим, окремі процесуалісти вважають, що до кримінальної справи повинні 
прилучатися будь-які, виявлені при проведенні слідчого огляду, речі , без урахування 
їхнього значення для з'ясування істотних обставин протиправної події, що розслідуєть
ся . Так, наприклад, И. А . Зінченко думає, що " ... використовуватися в доказуванні -
... , пред'являтися для упізнання, направлятися на судову експертизу, застосовуватися 
в ході слідчого експерименту тощо - можуть предмети як залучені, так і не залучені до 
справи. Більш того, ці процесуальні дії найчастіше і здійснюються для вирішення питан
ня про доказове значення предмета перед його прилученням до справи" . [ 192, 11] 

На нашу думку варто погодитися з позицією Г. Б. Карновича, який вважав, що не 
можуть використовуватися в кримінальному судочинстві предмети, процесуально-пра
вова природа яких не визначена, а тому " ... усякий предмет, що може мати значення 
речового доказу, ... повинен бути негайно оглянутий і залучений до справи як речовий 
доказ ... ". Якщо дотримуватися іншої точки зору, то, на думку цього ж автора, слідчий 
іноді буде змушений " ... направляти на судову експертизу не речові докази, а якісь 
предмети, що не займають ніякого процесуального положення в проведенні росліду

вання". [220, 1 З] 
З метою отримання доказової інформації, яка може міститися в самих криміналі

стичних об 'єктах чи на їхній поверхні, використовується попереднє дослідження. Де 
'lід знаходженням, виявленням чи отриманням доказової інформації варто розуміти 
'lошук об' єктів-носіїв доказовоїінформацІіі вилучення (керований процес передачі інфор-
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мації) інформації, яка міститься в них, пов'язаної з подією злочину, процесуальними, 
криміналістичними й оперативно-розшуковими способами, прийомами і засобами з 
метою формування доказів. [76, 31 J Говорячи про доказову інформацію, ми маємо на 
увазі і джерела доказів як Ті матеріальні носії, "сховища" чи джерела доказової інфор
мації. По ходу викладу ми будемо використовувати ці три терміни, у кожнім конкрет
ному випадку вибираючи того з них, що більш відповідає аспекту розгляду питання чи 
традиційному і логічному слововживанню. . 

Попереднє дослідження тих криміналістичнИх об'єктів, які по своїй суті можуть 
бути речовими доказами або на поверхні яких були знайдені чи виявлені ознаки речо
вих доказів, проводиться також з метою фіксації як самих цих об'єктів, так і ознак, що 
мають доказове значення, у протоколі слідчого огляду. 

У криміналістичній літературі зустрічаються визначення, попереднього дослідження 
відносно тільки речових доказів. 

Так, наприклад, одні криміналісти під попереднім дослідженням речових доказів 
розуміють дослідження; проведене слідчим (самостійно чи за допомогою спеціаліста) 
для з'ясування тих чи інших обставин кримінальної справи, з використанням отрима
них висновків не як засобів доказування, а з метою вибору оптимальних шляхів розсліду
вання, найкращого пошуку й оцінки виявлених доказів. [574, 86] 

На думку інших криміналістів, попереднє дослідження - одна із форм пізнання 
матеріальних об'єктів, які є речовими доказами або доказами, що не отримали такого 
статусу, але мають значення для події, що розслідується. Воно проводиться з метою 

швидкого отримання необхідної інформації шляхом застосування техніко-криміналі
стичних засобів і методів. [536, 86] 

Дійсно, попереднє дослідження в більшості випадків проводиться у відношенні ре
чових доказів. Однак на початковому етапі слідчого огляду попереднє дослідження 
охоплює всі криміналістичні об 'єкти, знайдені, наприклад, на місці події. І в цьому 
полягає сутність попереднього дослідження, тому що за допомогою тільки його за

собів і методів можуть бути встановлені психологічні якості, властивості, стани злочин
ця, які нерідко проявляються у зовнішньому середовищі, надається можливість уста
новлення джерел доказової інформації, що містяться в окремих криміналістичних 
об'єктах. 

Так, наприклад, А. В. Дулов справедливо підкреслює, що діагностичні досліджен
ня, зокрема, виявлення невидимого, не вимагають проведення судової експертизи, а 
цілком можуть бути здійснені в процесі попереднього дослідження при проведенні слідчо

го огляду. [165, 12-14] 
При проведенні попереднього дослідження криміналістичних об'єктів. - як спра

ведлИво відЗІ-\і!Чав В. П. Колмаков, - слідчий, що володіє сучасними техніко-криміналі
стичними ·прийомами, може проводити попереднє доекспертне порівняння ознак слідів 
із предметами, що їх залишили . [262, 37] 

Попереднє дослідження криміналістичних об'єктів, проведене в процесі слідчого 
огляду з метою пошуку, знаходження і виявлення в цих об'єктах доказової інформації 
й у наступному фіксації цієї інформації в протоколі слідчого огляду, є кропітким, важ
ким і творЧим процесом. Слідчий, займаючись пошуком, знаходженням і виявленням 
визначених криміналістичних об' єктів, що є чи можуть бути визнані носіями доказової 
інформації, прилучає до справи, що розслідується, не просто механічно накопичуючи 
їхню кіль'кjсть - він прилучає їх диференційовано. Диференційований підхід до відбору 
об'єктів-носіїв доказової інформації (наприклад, слідів) складається з того, що слідчий 
їх порівнює з наявним слідоутворюючим об'єктом або, що найчастіше зустрічається в 

практиці попереднього дослідження при проведенні слідчого огляду, порівнює виявлені 
сліди між собою. Ідентифікація слідчим при проведенні слідчого огляду знайдених слідів 
(об'єктів) між собою зустрічається в практиці попереднього дослідження дуже часто. 
Так, наприклад, знайшовши кілька об'ємних слідів ніг людини, розташованих на різних 
ділянках місця події, слідчий не фіксує кожнен із виявлених слідів. Він спочатку прово
дить попереднє дослідження виявлених слідів, звертаючи увагу як на загальні, так і на 
приватні ознаки, що відобразилися в слідах, і тільки після висновку про те, наприклад, 
що ці сліди залишені одним слідоутворюючим об'єктом, вибирає один, найбільш чіткий, 
з них і здійснює фіксацію. У тих випадках, коли будуть установлені відмінності в слідах, 
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слідчий їх групує, припускаючи при цьому, що вони залишені визначеною кількістю слідо
утворюючих об'єктів, а потім фіксує, відібравши для цього найбільш чіткі сліди в кожній 
із груп. У даному випадку дії слідчого по диференціації слідів здійснюються з використан
ням методу порівняння - одного з основних методів криміналістичної ідентифі1<ації, тоб
то тих спеціальних знань, якими він володіє в результаті професійної підготовки. 

Попередн.є дослідження як тих криміналістичних об'єктів на початковому етапі слідчо
го огляду, які ще не .визнані речовими доказами, так і об'єктів-носіїв доказової інфор
мації може бути здійснено слідчим, прокурором-криміналістом і іншими учасниками 
процесу, як саr11юстійно, так із залученням відповідних спеціалістів . Це дослідження 
проводиться з метою, з одного боку, пошуку, знаходження і виявлення як несприйнятої 
людськи·м оком, без використання спеціальних техніко-криміналістичних засобів і ме
тодів, доказової інформації, так і сприйнятої, але такої, яка підлягає більш ретельному 
вивченню, виміру й іншим видам дослідження з метою їх наступної вербальної фіксації, 
з іншого боку. У результаті попереднього дослідження речових доказів слідчий може 
отримати цінну інформацію, яка сприяє розшуку, виявленню і викриттю осіб, які скоїли 
злочин, що розслідується. 

Результати попереднього дослідження речових доказів, прилучених до справи у 
встановленому законом порядку, дозвоЛяють висунути найбільш переконливі слідчі 
версії, намітити найкращі шляхи розслідування в справі, допомогти установити, яка ще 
доказова інформація може бути знайдена і де, точніше визначити вид необхідної судо

вої експертизи, правильно підготувати ·порівняльні матеріали і сформулювати питання 
судовому експерту. Попереднє дослідження при проведенні слідчого огляду впсрівнянні 
з оглядом є більше складним пізнавальним процесом, у якому може сполучатися цілий 
ряд різних прийомів і методів по виявленню доказової інформації з використанням 
більш досконалих, складних приладів та інших техніко-криміналістичних засобів. [ 1.51, 
47-50; 536, 87; 600, 3] 

Звичайно, попереднє дослідження криміналістичних об' єктів передує судово-екс
пертному, цим і пояснюється його назва. Однак воно може бути здійснено і після суда" 
во-експертного дослідження з метою його перевірки й оцінки. Для проведення поперед
нього ·дослідження, як уже підкреслювалося вище, може бути запрошений спеціаліст 
визначеної галузі знань, основне призначення якого складається в наданні консульта
тивної і техніко-криміналістичної допомоги слідчому. Слідчий може також запросит·и 
досвідчену особу з інших галузей знань, що не відносяl'ься до числа загальновідомих, 
потреба в допомозі яких може виникнути в слідчого при проведенні попереднього дос
лідження найрізноманітніших криміналістичних об' є1<тів, для того щоб воно було про-
ведено досить ефективно. · 

Попередньому дослідженню можуть бути піддані найрізноманітніші матеріальні об'єкт-и, 
що так чи інакше потрапили в сферу кримінального процесу. д9 них відносяться як 
початкові речові докази (оригінали), так і похідні (копії). 

Однією з основних причин проведення попереДнього дослідження під час слідчого 
огляду можна назвати те, що при інших сприятливих факторах визначений матеріаль
ний об'єкт може бути успішно досліджений тільки в тому виnадку, . коnи він зберіг 
комплекс необхідних ознак. Але в цілому ряді випадкі·в до момен1у судово-експертно
го дослідження речового доказу деякі його властивості перетерплюють або можуть 
перетерпіти значні зміни. Ці зміни можуть бути викликані причинами двох видів: 

1) не пов'язаними з діями людини: - . 
а) ·внутрішні мимовільні процеси (наприклад, деструюдія полімерів, гуми, білків, 

прогірклість олії); 
б) зміна під впливом зовнішніх факторів (сонячної радіації, вітру, тепла, підвищеної 

вологості, сухості); 
2) пов'язаними з діями людини: 
а) виникли мимоволі, випадково (наприклад, понятий випадково "забруднив" місце 

події мікроволокнами зі свого шарфа, спеціаліст в галузі судової медицинИ не помітив 
краплю крові, не вилучив їі, і кров згодом загнила і стала непридатною для дослідження 
тощо); 

б) навмисними діями осіб, зацікавлених у знищенні речових доказів (замивання 
злочинцем слідів крові на одязі); 
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в) необережними діями (наприклад, недбале збереження речових доказів після їхнього 
вилучення і прилучення до справи т-ощо). [ 1 51, 45] 

Щоб уникнути помилок, пов'язаних з можливою зміною як зовнішнього вигляду, 
так' і внутрішньої структури речових доказів, доцільно: 

1) до попереднього дослідження криміналістичних об'єктів при проведенні слідчого 
огляду приступати по можливості негайно; . 

2) місце події і виявл.ені криміналістичні об' єкти ретельно оберігати від небажаного 
зовнішнього впливу. 

НайважЛивішою вимогою щодо проведення попереднього дослідження є забезпе
чення збереження речового доказу в стані, придатному для можливого проведення на
ступної судової експертизи. Специфічна властивість речового доказу- його незамінність. 
Будучи зіпсованим, він виключає еквівалентну заміну. Тому суб'єкт nопереднього дослід
ження повинен застосовувати тільки ті методи і засоби, що не знищують ті його власти
вості, що мають доказове значення- методи і засоби не руйнівного характеру. [151, 46; 
531; 578, 14ГЦе, у першу чергу, відноситься до таких досліджень, які пов'язані з хімічним, 
термічним чи механічним впливом на об'єкт, що досліджується. 

При проведенні попереднього дослідження можуть бути використані, головним чи
ном, фізичні мето'ди дослідження. І тільки в тому випадку, якщо речовий доказ великий 
за об'ємом (значна кількість однорідних матеріалів- шматки тканини, паперу, пласт
мас, рідких і сипучих речовин тощо) і свідомо без усякого збитку для наступного судо
во-експертногь дослідження можна відокремити від нього деяку частину, допустимо 

використов.увати так звані руйнівні методи і засоби дослідження (хімічні, термічні, ме
ханічні тощо). [151, 16; 574, 85] 

Методи, що використовуються при проведенні попереднього дослідження повинні 
бути відносно простими, що забезпечують швидкість і граничну ясність самого проце
су дослідження для інших учасників слідчого огляду, що у свою чергу послужить пра
вильній оцінці отриманих результатів. 

Хід і результати попереднього дослідження, що проводиться в процесі слідчого 
огляду об'єктів-носіїв доказової інформації, ПОВJ:1Jіt!і_бути зафіксовані. Ознаки, виявлені 
при цьому дослідженні і доступні сприйняттю всіх учасників слідчого огляду, підляга
ють вербальній фіксації в протоколі слідчоГо огляду, не роблячи ніяких висновків чи 
міркувань. 

Криміналістичні об'єкти, що можуть бути речовими доказами, дуже різноманітні. 
Отже, також різноманітні можуть бути і завдання, що виникають у кожнім конкретному 
випадку попереднього дослідження. Разом з тим, з цієї розмаїтості можна виділити, 

насамперед, такі основні завдання попереднього дослідження криміналістичних об'єктів 
при проведенні слідчого огляду. 

Пер ш и м основним завданням попереднього дослідження варто вважати пошук, 
знаходження і виявлення в основному тих криміналістичних об' єктів, що є невидимими 
для людського зорового сприйняття без використання спеціальних методів і засобів 
криміналістично'і техніки. Приведення їх у стан видимості, що надасть можливість сприй
мати їх всім учасникам слідчого огляду (наприклад, виявлення невидимих чи слабови
димих слідів рук людини за допомогою дактилоскопічних порошків; виявлення інших 
слідів людини біологічного походження - слідів крові, сперми, слини - з використан
ням Уflьтрафіолетового освітлювача тощо). 
Др у г и м основним завданням попереднього дослідження варто вважати визна

чення загальної характеристики криміналістичного об'єкта. Насамперед варто з'ясува
ти, що за криміналістичний об'єкт досліджується: сліди ніг, сліди рук, куля, гільза, 
визначений документ тощо. При цьому важливо з'ясувати загальні ознаки криміналі
стичного об'єкта, що досліджується. У ряді випадків уже загальна характеристика да
ного криміналістичного об' єкта з урахуванням обставин його знаходження або вияв
лення й особливостей справи, що розслідується, дає можливість приблизно судити, 
про Що він може свідчити і яким чином. Відповідним чином може бути спрямоване 
подальше дослідження цього об'єкта. 

Тр е тім основним завданням попереднього дослідження варто вважати встанов

лення ознак і особливостей, що можуть свідчити про факти й обставини, важливі для 
усnішного розслідування справи. 
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Так, наприклад, з аналізу попереднього дослідження документів може випливати, 
що документи - речові докази свідчать про доказові факти якої-небудь сукупності на
ступних ознак чи особл'Ивостей: 

1. Перебування у визначеному місці чи у визначеної особи. 
2. Змістом, що вказує на визначені обставин справи, належність документа визна

ченій особі тощо: 
З. Виконанням у цілому чи в окремих частинах (фрагментах) (визначеною особою, 

на визначеній друкарській машинці тощо, а також виконанням не даною особою, а 
якою-небудь іншою особою тощо. 

4. Наявністю визначених змін шляхом підчи·щень, витравлювання, дописок, вставок 
тощо. 

5. Наявністю визначених ознак і особливостей (складки, залиті чи закреслені ділян
ки тощо), що вказують на спосіб виготовлення чи використання документів. 

В одних випадках достатньо перебування в даної особи документа визначеного 
змісту, щоб міркувати про визначений факт. В інших випадках необхідно визначений 
зміст документа і встановлення факту виконання його даною особою (щоденник чи 
лист обвинувачуваного) тощо, що залежить від конкретних обставин справи, що роз
слідується. Усього може бути до 120 комбінацій, які умовно можна розділити на на
ступні три групи, виходячи з найбільшої важливості в даному конкретному випадку тих 
чи інших особливостей самого документа: 

1. Документи, важливі для справи своїм змістом. 
2. Документи, важливі для справи через факт виконання в цілому чи в окремих 

частинах визначеною особою, на визначеній друкарській машинці тощо. 
З. Документи, важливі для справи фактом визначених підробок чи змін у вигляді 

підчищень, дописок тощо. Необхідно враховувати при цьому і можливу сукупність 
зазначених положень. 

З метою вирішення цього завдання вивчають: 1) зміст і форму документа; 2) мате
ріал документа (папір, штрихи); 3) окремі фрагменти (частини) документа: відбитки 
печаток, Г1ідписи, тексти тощо. 

При цьому спостереження і логічні прийоми вивчення нерозривно переплітаються з 
техніко-криміналістичними прийомами і методами виявлення визначених ознак і особ
ливостей. 

З огляду на результати попереднього дослідження документів, обставини справи, 
слідчий робить висновок, що дані документи можуть бути речовими доказами, і перед 
ним виникає завдання відносно забезпечення можливості використання їх у справі в 
якості таких. 

Ч е т в е р т и м основним завданням при проведенні попереднього дослідження 
криміналістичних об'єктів є їх індивідуалізація і описання тих об'єктів, які можуть бути 
речовими доказами, в протоколі слідчого огляду так, щоб виключити сумніви в тому, 
що знайдені чи прилучені до справи саме ці об'єкти і саме в цьому стані. 

У протоколі слідчого огляду повинні бути описані ознаки, які у достатньому ступені 
індивідуально характеризують кожен виявлений об'єкт і об'єкт, що прилучається до 
розслідуваної справи. 

Також необхідно, щоб кожен об'єкт-носій доказової інформації, який прилучено до 
справи, що розслідується, був переданий на відповідальне збереження визначеній особі 
(установі) до остаточного розгляду справи і була забезпечена можливість суда, якщо 
виникне необхідність, отримати й оглянути цей об'єкт. 

П'ятим основним завданням попереднього дослідження об'єктів-носіїв доказової 

інформації є виявлення ознак, що сприяють розшуку особи (осіб), які скоїли злочин, 
що розслідується. 

Це завдання повинно вирішуватися слідчим, як правило, поряд з виявленням ознак, 
що свідчать про доказові факти, з негайним використанням відповідних заходів розшуку. 

Попереднє дослідження об' єктів - носіїв доказової інформації з метою виявлення 
ознак, що сприяють розшуку осіб, які скоїли злочин, що розслідується, є важливим 
етапом розшуку злочинця й у ряді випадків має істотне значення для розслідування 
справи, у зв'язку з чим проводиться неодноразово (не тільки під час слідчого огляду) 
по ходу розшуку і в міру отримання тих чи інших даних. 
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Такі основні завдання попереднього дослідження криміналістичних об'єктів при 
проведенні слідчого огляду. 

Аналізуючи відзначене вище і розкриваючи семантичний зміст слова "досліджува
ти", який означає піддавати що-небудь ретельному науковому розгляду з метою пізнання, 
вияснення чого-небудь або ретельно обстежувати кого-, що-небудь, уважно знайоми
тися з чим-небудь для встановлення чого-небудь [81, 242; 448, 221 ], можна дати 
узагальнене визначення поняття попереднього дослідження, проведеного в процесі 
слідчого огляду. 

Під попереднім дослідженням варто розуміти вивчення криміналістичних об'єктів, 
що оглядаються, проведене досудова- експертного дослідження слідчим (або з залу
ченням спеціалістів визначеної галузі знань) і спрямоване на пошук, знаходження і 
виявлення як видимої, так і невидимої для людського зорового сприйняття доказової 
інформації за допомогою загальнонаукових і спеціальних методів криміналістичної тех
ніки, спеціальних приладів і інших техніко-криміналістичних засобів, а також вербаль
ної фіксації знайденої чи виявленої доказової інформації в протоколі слідчого огляду і з 
метою більш оперативного виявлення ознак, що сприяють розшуку осіб, які скоїли 
злочин, що розслідується . 

Незважаючи на те, що дїї слідчого при проведенні попереднього дослідження криміна
лістичних об'єктів нерозривно взаємозалежні, тому що пошук, знаходження і виявлення 
доказової інформації не мали б доказового значення без відповідного їхнього закріплення 
(фіксації), разом з тим, з теоретичної точки зору і Ірунтуючись на змісті приведеного вище 
визначення, попереднє дослідження можна умовне розділити на два основних види: 

1) Попереднє дослідження криміналістичних об'єктів з метою пошуку, знаходження 
і виявлення доказової інформації як видимої, так і невидимої для людського зорового 
сприйняття в звичайних умовах; 

2) Попереднє дослідження криміналістичних об'єктів, на яких знайдена чи виявлена 
доказова інформація (чи які виявилися носіями доказової інформації) з метою її вер
бальної фіксації в протоколі слідчого огляду. 

Більш глибоке вивчення обох цих видів попереднього дослідження має важливе не 
тільки теоретичне, але і практичне значення. Теоретичний розгляд їх окремо буде сприяти 
удосконалюванню тих проблемних питань, що нерідко виникають або можуть виникну
ти в процесі проведення розглянутого дослідження на практиці . 

4.2. Методи і засоби криміналістичної техніки, які 

використовуються з метою пошуку і виявлення 

доказової інформаціі при проведенні слідчого огляду 

При проведенні попереднього дослідження криміналістичних об'єктів використову
ються різні методи, серед яких найчастіше зустрічаються загальнонаукові і спеціальні 
методи дослідження. 

До загальнонаукових методів дослідження, які найчастіше використовуються при 
проведенні попереднього дослідження криміналістичних об'єктів, відносяться: 1) ме
тод спостереження; 2) метод порівняння; 3) метод інтуїції. 

Спеціальні методи попереднього дослідження, що використовуються з метою по
шуку, знаходження і виявлення доказової інформації можна розділити на: 1 )фізичні; 2) 
фізико-хімічні; 3) хімічні. 

До фізичних методів попереднього дослідження відносяться: а) оптичні методи; б) 
метод люмінесцентного аналізу в ультрафіолетових променях; в) методи парашкового 
запилення; г) механічні методи; д) методи, засновані на дії магнітного поля; е) методи, 
засновані на дії рентгенівських променів. 

До фізико-хімічних методів відносяться: а) люмінесцентний аналіз в ультрафіоле
тових променях, включаючи спостереження світіння під дією ультрафіолетових про
менів продуктів взаємодії даної речовини з деякими реактивами; б) вивчення розчин
ності речовин у різних розчинниках; в) метод зміни електричного опору у визначених 
хімічних середовищах, що нагадують електроліти. 
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Серед хімічних методів попереднього дослідження використовуються: а) метод ко
льорових краплинних реакцій; б) метод визначення реакцій середовища об'єкта, що 
досліджується, і продуктів його перетворення (індикаторний метод); в) метод хемілюм
інесценції; г) метод, пов'язаний з появою осаду чи газу в результаті впливу на об'єкт 
різних реактивів (наприклад, виділення кисню при взаємодії перекису водню з кров'ю); 
д) метод, пов'язаний з вивченням здатності речовини горіти на повітрі (оксигенний 
метод). [151, 46-47; 599, 4-5; 750, 4-30] 

Найважливішим загальнонауковим методом діяльності слідчого при проведенні по
переднього дослідження криміналістичних об'єктів з мет-ою пошуку, знаходження і вияв
лення доказової інформації є спостереження. Під спостереженням розуміється навмис
не, планомірне, цілеспрямоване сприйняття у формі відображення об'єктивної дійсності, 
що переслідує мету вивчення об'єкта чи явища. [665, 393; 35, 346; 40, 320] 

Суть спостереження зводиться до цілеспрямованого і планомірного сприйняття 
об'єкта, що пізнається, з метою його вивчення шлЯхом виділення й оцінки притаман
них йому властивостей і ознак, які його характеризують. Сприйняття криміналістичних 
об'єктів, що досліджуються, як і обстановки місця події в цілому, здійснюється слідчим, 
відповідно до загальних закономірностей сприйняття, однак, поряд з ними має специфі
ку, обумовлену професійними особливостями, спрямованістю в сприйнятті, підпоряд
куванням останнього, що формується чи вже узятої за вихідну уявну модель події. 

Якщо розглядати сприйняття, що здійснюється слідчиrу~ з погляду його особливос
тей, обумовлених обраною ним професією, можна побачити, що воно· володіє низкою 
специфічних рИс. До них можна віднести обумовлену колиШнім досвідом вибірковість, 
що спрямована на сприйняття слідів та інших речових доказів, пов'язаних з подією 
злочину, точну і швидку оцінку сприйнятого, здатність виявляти в сприйнятому таку 
інформацію, що дає можливість знайти інші докази в справі. [276, 67] ОскіЛьки повно
та сприйняття залежить від планомірності, цілесnрямованності і навмисності, спосте
реження містить у собі не тільки почуттєве, але й раціональне пізнання. Ефективність 
спостереження залежить від його мети, установки, від характеру досліджуваного об'єкта 
і об'єкта спостереження. Об'єкт спостереження при розслідуванні злочинів складають 
предмети і явища матеріального світу, які мають відношення до події, що розслідуєть

ся, і відіграють визначену роль у процесі доказування. [41, 126]. 
При проведенні попереднього дослідження спостереження полягає в зоровому сприй

нятті, як правило, зовнішніх ознак об'єктів, що досліджуються, у формі відображення 
його об'єктивного змісту як з метою віднесення їх до джеред доказів, так і з метою 
наступної вербальної фіксації цих ознак. Цілеспрямованність спостереження при п~о
веденні попереднього дослідження полягає в тому, що вже на цьому рівні криміналістич
ної діяльності сприймаються й оцінюються не ізольовані один від одного елементи 
об'єкта пізнання і навіть не їхня проста сума, а їхня цілісна структура під кутом зору 
визначеного криміналістичного завдання. Двоєдиним і основним криміналістичним зав
данням при проведенні попереднього дослідження криміналістичних об' єктів є їхнє 
сприйняття з метою встановлення в них доказової інформації, а також об'єктиено'і, 
повної, правильної, точної і чіткої вербальної фіксації виявлених у них ознак, що мають 
доказове значення. А це значить, що спостереження поєднує у собі і почуттєве, і раціо
нальне пізнання, тому що сприймається не проста сума окремих елементів, ізольова
них один від іншого, а їхня певним чином систематизована сукупність. 

Поряд з цим, спостерігаючи обстановку місця події і різних об' єктів, знайдених чи 
виявлених в процесі слідчого огляду, слідчий і особи, що допомогають йому своїми 
спеціальними знаннями, можуть шляхом особист~го сприйняття різноманітних пред
метів і явищ установити просторово-часФві зв'язк1.1. Немаловажне значення має вста
новлення тривалості визначених д1и:Як довго зло4инці знаходилися на місці події; скільки 
часу пройшло, наприклад, з моменту смерті потерпілого; чи могла людина подолати 
визначену відстань за конкретний термін часу тощо. [606, 87-89] 

Спостереження надає можливість точно визначити час здійснення злочину чи на
стання шкідливих наслідків. Його об'єктами можуть бути електролампочки (риключене 
світло чи ні); одяг потерпілих (наприклад, на трупі одягнена нічна сорочка); дата доку

мента; папір (старий) і текст рукопису (ви горіле чорнило); наручний годи"'НУ1К з розби
тим склом і зупиненими стрілками, що показують визначений час, який може свідчити 
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про час нападу на потерпілого і дату (якщо в годиннику є календар). Спостереження 
слідів на мі.сці події приводить до виникнення в слідчого представлення про ті умови, 
що склалися до, у момент і після здійснення визначеного злочину (снігопад, листопад у 
лісі, дощ тощо). 

Якість спостереження багато в чому залежить від уміння слідчого установити об' єкти, 
що можуть бути носіями і джерелами інформації про термін часу. [488, 143; 555, 51-
53]. Незважаючи на велику розмаїтість матеріальних компонентів того середовища, у 
якому може бути скоєно той чи інший злочин, знання слідчим ймовірних носіїв і джерел 
інформаЦії про термін часу будуть сприяти розвитку його спостережливості, здатності 
правильно і повно сприймати об'єкти. Відомості про термін часу події злочину будуть 
повними і достовірними, якщо вони обгрунтовані не на окремих, а на узятих у сукуп
ності фактах, отриманих шляхом використання всіх можливостей по дослідженню 
матеріальної обстановки й у тому числі - методу спостереження . 

Результативність попереднього дослідження прИ проведенні слідчого огляду багато 
в чому залежить від плановості спостереження, що здійснюється у формі загального і 
детального вивчення як самої обстановки місця події, так і виявлених криміналістичних 
об'єктів. Метод планового спостереження дозволяє вірніше провести огЛяд у цілому, а 
також дає можливість вирішити одне з найбільш істотних завдань розслідування - уста
новити належність доказів. 

Належність знайдених чи виявлених речових доказів визначається об'єктивним зв'яз
ком фактів, що спостерігаються, з подією, що розслідується. [522, 245] 

Територіальна близькість чи віддаленість· того чи іншого предмета від місця події 
може вказувати на ймовірний чи малоймовірний зв'язок виявлених слідів і предметів з 
подією, що ·розслідується. Об'єктивно виявити цей зв'язок можна шляхом аналізу ре
зультатів спостереження на периферійних і центральних ділянках місця події. 

Метод спостереження допомагає слідчому визначити спосіб скоєння злочину. Ви
користовуючи метод спостереження, власні знання про способи скоєння і приховуван

ня злочину, слідчий може також розпізнати штучно створену матеріальну обстановку 
на місці події. або наявність навмисно залишених злочинцем і виявлених у результаті 
слідчого огляду різних об'єктів, що не мають по суті ніякого відношення до злочину, 
що розслідується . Подібні обставини можуть свідчити про різні інсценіровки. Інсцені
ровка злочину відображається в так званих негативних обставинах. Поняття негатив
них обставин у криміналістиці не нове. На їхнє значення, як уже зазначалося вище, для 
встановлення механізму події вказував ще Ганс Гросс. Він писав, що "Варто звертати 

увагу і на негативні дані, тому що, з одного боку, вони можуть привести до позитивних 
даних, а з іншого боку, заспокоїти спостерігача в тім, що і ці дані не були залишені без 
уваги. Коли приходиться, наприклад, описувати сліди крові, знайдені в кімнаті убитого, 
то недостатньо тільки перерахування їх, варто також указати, що, наприклад, в уми
вальнику не виявилося води з домішкою крові, що ніде не було відбитків від забрудне
них кров'ю рук. Якщо, наприклад, був зроблений безуспішний розшук компрометую
чих паперів, то необхідно в протоколі точно вказати, що в грубці не було попелу від 
згорілого паперу". [ 136, 166] 

Однак найбільш цінну інформацію спостереження може дати про особу злочинця . 
Злочин, як один з видів свідомої цілеспрямованої діяльності людини, відображає багато 
особливостей особи суб'єкта злочину. Тому при здійсненні злочину докази виникають 
неминуче і вони принципово завжди можуть бути знайдені чи виявлені суб' є ктом попе
реднього дослідження. Можливість знаходження чи виявлення доказів, їхнє вилучення 

-одна з важливих закономірностей об'єктивної дійсності, одна з закономірностей принци
пової пізнаванності цієї дійсності, відображення і сприйняття їІ суб' є ктом попереднього 
дослідження. [35, 129] Між результатом злочинних дій і особою злочинця просліджується 
об'єктивно існуючий зв'язок. Він може виявлятися у виді і способі скоєння злочину, у 
визначених матеріальних змінах обстановки місця події. 

Інформація про особу злочинця, яка може бути отримана в результаті спостере
ження, умовно також може бути розділена на відносно достовірну і що носить ймовір
ний характер. Виявлення інформації першого виду дозволяє виявити визначені ознаки 
злочинця. Наприклад, якщо він проникнув до місця збереження цінностей через невели
кий отвір у стіні чи стелі, то майже безперечно, що це дуже сухорлява і з вузькими 
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плечима людина або підліток. Застосування для розкриття сейфа електрозварювально
го апарата дозволяє слідчому припустити, що злочинець за професією електрозварю
вач. Однак тут можливі й інші версії, а виходить, інші форми причинного зв'язку між 
способом крадіжки й особою злочинця. Отже, це інформація другого виду. Необхідно 
зазначити, що факти й обставини, що спостерігаються слідчим при здійсненні слідчого 
огляду, носять об'єктивний характер, але розумова діяльність слідчого , що протікає на 
основі їхньої оцінки, версії, що ним обираються, причинні зв'язки, які встановлюються 
між фактами, що спостерігаються, обставинами, з одного боку, і особливостями осо
би злочинця - з іншого, мають ймовірний характер, можуть привести як до правиль
них, так і до помилкових висновків . [1 07, 18] 

На статеву належність злочинця при проведенні слідчого огляду може орієнтувати і 
спосіб скоєння злочину. Так, наприклад, злом дверей, сейфа, переміщення громіздких 
предметів, проломи стін, стелі, підлоги вимагають значної сили, якою часто володіють 
особи чоловічої статі. Встановлення в результаті спостереження таких обставин дає 
підстави думати, що злочинець- чоловік. Навпаки, якщо ясно, що злочинець не відрізняв
ся фізичною силою, не застосовував інструментів і знарядь, які використовуються пе
реважно в чоловічих професіях (слюсар, механік, електрик тощо) , дають певною мірою 
можливість припустити, що злочин було скоєно жінкою . 

На статеву належність злочинця можуть вказувати також характерні сліди і пред
мети, залишені на місці події: сліди губної помади на недокурках, одязі , посуді, шпиль
ки й інші аналогічні предмети жіночого туалету; портсигар, трубка, мундштук для сига
рет та інші речі, що звичайно належать чоловікам. 

У результаті спостереження обстановки місця події можна встановити і деякі дані 
про вік злочинця. Найчастіше вони дозволяють визначити, дорослими чи неповнолітні
ми було скоєно злочин. 

Цінну інформацію про вік злочинця можна отримати шляхом аналізу відомостей 
про вид і характер скоєного злочину, обумовлених специфічним колом інтересів, по
треб, спрямованності особи. Психологічні особливості особи дорослої людини і непов
нолітнього найчастіше різні. Аналіз слідчої практики показує, наприклад, якщо дорослі 
злочинці при крадіжках викрадають звичайно в першу чергу гроші, найдорожчі і дефі
цитні речі, то інтереси неповнолітніх, у першу чергу , спрямовані на солодощі, спиртні 
напої, спорт- і фототовари, транзисторні радіоприймачі, магнітофони, годинник тощо . 
При цьому їхні дії не є в достатньому ступені цілеспрямованими, раціональними , іноді 
супроводжуються елементами бешкетництва. [ 107, 19] 

У ряді випадків можна простежити визначену залежність між віком злочинців і зна
ряддями скоєння злочину, прийомами злочинних дій. Так, наприклад, дорослі злочинці 
нерідко використовують навички, придбані в процесі трудової діяльності і застосову
ють як знаряддя злочину свої професійні інструменти . Неповнолітні ж не маючи достат
нього трудового досвіду, використовують при здійсненні злочинів предмети повсякден
ного побуту. 

За допомогою окремих слідів і предметів, виявлених на місці події можна міркува
ти про вік злочинця більш однозначно (сліди рук, ніг невеликого розміру, особисті речі 
підлітків, виявлені на місці подій: одяг, взуття, підручники, письмово-шкільні приладдя 
тощо). 

Спостереження обстановки місця події може надати визначену інформацію також 
про потреби і звички злочинця: палінні, статевих розбещеннях, вживанні алкогольних 
напоїв, наркотиків. Наприклад, крадіжки медикаментів, що володіють наркотичними 
властивостями, дозволяють висунути версію про те , що злочинець є наркоманом . 

У злочині можуть знайти відображення риси характеру (злостивість, жадібність, 
агресивність, жорстокість тощо), вольові якості злочинця (сміливість , обережність, 
боягузтво, рішучість тощо). Наприклад, сміливі, зухвалі, рішучі злочинці найчастіше 
розраховують на несподіванку, раптовість, застосування фізичного насильства. Іноді 
обстановка місця події здатна відбити і визначені психологічні особливості злочинця, 
зокрема емоційний, стан, який зазнає суб'єкт у момент скоєння ним злочину . Якщо 
злочинець точно вибрав час крадіжки, діяв продумано і послідовно , узяв найбільш кош
товні речі, подбав про знищення слідів, від початку до кінця скоєння злочину поводився 
завбачливо (не порушував, наприклад, обстановки квартири, погасив світло, замкнув 
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за собою двері тощо), то це дозволяє припустити, що він людина холоднокровна, роз
важлива, обачна . 

Таким чином, найчастіше відомості про особу злочинця можна отримати в резуль
таті спостереження обстановки місця події з метою пошуку, знаходження і виявлення 
доказової інформації. Ці відомості окремі криміналісти поділяють на п'ять груп: 

1) Відомості про фізичні сліди, залишені злочинцем (сліди пальців рук, ніг, зубів 
тощо); 

2) Відомості про фізіологічні сліди (фізіологічні виділення організму людини: сліди 
крові, слини, сперми тощо); 

3) Відомості про одяг і інші залишені предмети; 
4) Відомості про дії злочинця на місці події; 
5) Відомості про психологічні якості особи (за даними спостереження можна мірку

вати про те, у якому стані злочинець зробив ті чи інші дії: чи спокійно або в стані 
нервозності, поспішності, злісності тощо). [394, 205-209] 

Особливими об'єктами спостереження при проведенні попереднього дослідження 
криміналістичних об'єктів під час слідчого огляду є також поводження і дії його учас
ників. "Спостерігаючи поводження і дії цих осіб, слідчий робить визначені висновки, що 
впливають як на спрямованість і зміст слідчої дії, так і на формування його внутрішнього 
переконання" . [41, 148] 

У відповідності зі ст . 191 КПК України і за власним розсудом слідчого для участі в 

огляді залучаються потерпілий, обвинувачувані, підозрюваний, свідки з тією метою, 
щоб з'ясувати додаткові обставини, що мають значення для справи. Тому слідчий як 
керівник огляду повинен володіти не тільки професійними знаннями, навичками, але і 
визначеними організаторськими здібностями. Правильна організація діяльності учас
ників огляду вимагає систематичного контролю і постійного спостереження за їх по
водженням і діями. Особливо уважно необхідно спостерігати за поводженням обвину
вачуваного чи підозрюваного, тому що ці учасники огляду є зацікавленими особами і 

поводження їх відносно результатів огляду може бути позитивним чи негативної. На
приклад, обвинувачуваний у ході огляду може зробити спробу знищити чи сховати 
важливі для слідства докази (сліди, предмети, речі тощо), створити умови, що затруд
няють проведення огляду. 

Цікаву інформацію слідчий може отримати, спостерігаючи за психофізіологічними 
проявами підозрюваного (наприклад, хвилювання, замкнутість, зніяковілість, сором
ливість, tтрах, обурення тощо). Звичайно, ці відомості не є доказами в справі, але вони 
дозволяють слідчому більше об'єктивно оцінити отримані дані, переконатися в пра
вильності своїх дій, внести зміни в план проведення подальших процесуальних дій, 
висунути нові слідчі версії. [606, 91] 

Таким чином, основна сутність спостереження а процесі пошуксвої діяльності при 
проведенні слідчого огляду полягає у виділенні з навколишнього середовища саме тієї 
інформації, що є значимою для розслідування і розкриття даної категорії злочинів. [78, 
124] 

Суб'єктом спостереження є дослідник - вчений-криміналіст. При проведенні попе
реднього дослідження криміналістичних об'єктів у процесі слідчого огляду ним можуть 
бути: слідчий, прокурор-криміналіст, спеціаліст визначеної галузі знань. Спостережен
ня ними особисто об' єктів дослідження, при якому інформація про ознаки цих об' єктів 
надходить до того, хто їі вивчає без проміжних ланок, називається безпосереднім спо
стереженням. При цьому дослідник особисто переконується, що існують чи відсутні ті 
чи інші факти, ознаки і властивості об'єктів, сприймає хід і зміст явищ, що досліджу
ються. 

При проведенні попереднього дослідження, спостереження як метод пізнання може 
бути реалізовано у двох модифікаціях - простій і кваліфікованій. 

У першому випадку спостереження обмежується візуальним сприйняттям об' єктів 
і їхніх ознак, у другому - реалізується з використанням спеціальних приладів та інших 
техніко-криміналістичних засобів, що розширює межі і можливості спостереження. Так, 
наприклад, застосування оптичних приладів (лупа, мікроскоп) допомагає підсилити 
гостроту зору і перебороти поріг сприйняття дрібних деталей; висвітлення об'єктів 
ультрафіолетовими променями надає можливість спостерігати невидимі при звичайно-
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му висвітленні ознаки об'єкта, що досліджується. Використанню цих методів дqсліджен
ня. буде приділена увага при викладі спеціальних методів попереднього дослідження. 

Спостереження взаємозалежне і є найважливішим компонентом всіх інших методів 
дослідження як криміналістичної техніки, так і попереднього дренідження зокрема. 

Метод порівняння. Порівняння - це пізнавальна операція, що лежить в основі суд
жень про подібність чи відмінність об'єктів. [665, 650] або їхніх ознак. Метод порівнян,
ня полягає в одночасному співвідносному дослідженні й оцінці загальних, для двох або 
більше об' єктів, властивостей чи ознак. У процесі такого дослідження здійснІQЄТІ:?СЯ 
виділенн.я ознак, властивостей об' єкта, вивчається їхній зміст і значення, проводиться 
оцінка загальних для об'єктів, що порівнюються, ознак і властивостей. Порівняння уяв
ляє собою логічну операцію, при проведенні яко'і застосовуються такі прийоми. nогі~+ 
ного мислення, як аналіз і синтез, абстракція, узагальнення й аналогія. 

Метою методу порівняння, що використовується при проведенні попереднього дос
лідження криміналістичних об'єктів, є ідентифікація чи встановлення групової (родової) 
належності об'єктів, що досліджуються, їхніх ознак чи властивостей. Об'єктами п.о
рівняння при nроведенні попереднього дослід?І{ення можуть бути сліди, предмети, живі 
ос_оби, трупи, тварини, документи, фотографії тощо, що є або можуть бути вt.:~знані 
носіями доказової інформації. 

При порівнянні зміст і значення об'єктів, що порівнюються, пізнаються не стілрки в 
пр_оц~сі їхньогФJ роздіпьног0 вивчення. 1/.1 оцінки, скільки за допомогою їхнього зіставляння. 

Тому, об'єкrи· порівняння. п0винні бути порівнювані - повинні мати ознаки, загальні для 
даних об'єк-тів-. За•допом0гою, цих 0знаках встановлюються подібність, відмінність і сутніс'Fь 
змін- г.юрівнюваних об'єктів, встановлюються т,отожність чи відмінність, якщо п<;>рівнюють
ся об'єкти, що ототожнюються, і саме поf')івняння є частиною процесу ідентифікацїі. 

Зас.тосування порjвнF.Ільного методу доспідження передбачає наявність не менш 
двох о.б'єктів порівняння. Такими об'єкl'ами при проведенні попередньосо дщ:ІJіЩК{\!Н,І:ІЯ 
можуть. бути, наприклад., декілька виявлених на місці події однорідних слідів. У відно

шенні ц-их слідів необхідно провести порівняння з метою диференційо.ваного відбору як 
доказу одного, із них (якщо в процесі порівняння буде встановлено, що усі вони утво
рені тим самим сл ідоутворюючим об'єктом) або декількох чи усіх (якщо порівнянням 
бу.де встановлено, що вони утворені різними слідоутворюючими об'єктами). 

Метод порівняння, як і метод спостереження, може здійснюватися в двох модифі
каціях: простим візуальним порі.внянням і з використанням техніко-криміналіст.ичн,их 
засобів. У першому випа·дку використовуються. такі допоміжні прийоми як зіста.вден,І;Ія, 

сполучення і накладення. rlpи цьому предметом порівняльного ана.л.ізу мо>І;{уть. б.'{f;~ 
форма, положення, розмір та інші якісні і кількісні характеристики о.б'єктів. п.ізн,анІ;і:Я. 

Порівняльне дослідження з використанням техніко-криміналістичних засо0ів є біл.ьш. 
до<;коналим методом пізнання. На сучасному етапі [,']РИ криміналістичних доспіА>І:<ен
нях в якості подібних засобів найчастіше використовуютьс~;~ порі1;1няцьні мі.кроско,nІ(І 
спеціальної конструкції, спеціальні компаратори, прилади оптичного накладеНН!'\ 1;а інщі 
техніко-криміналістичні засоби. · 

При проведенні попереднього дослідження криміналістичних об' єктів у процесі слід'іо.
го огляду (у польових умовах), як правило, застосовупься про.стий візуальний І\1етод 
порівняння або з використанням простих техніко-кримінаІ,Іістични);( засобів, наприю;щд 
лупи - різної кратності збільшення, які є у комплектах техніко-кримі.н.алістичн~х за
собів слідчого, спеціаліста-криміналіста тощо. 

Нерідко в процесі попереднього дослідження криміналісТИЧНі/ІХ об' єктів при прове
денні слідчого огляду використовується такий загальнонауковий метод, як іtпуїція. 

Під інтуїцією розуміється здатність осягнення істини щляхом прямого їі розсуду без 
обrрунтування за допомогою доказів. [274, 208 - 209; 665, 216- 217], 

Інтуїція уявляє собою такий стрибок на шляху до істини, що відбуаається на осно~і 
накопичених уже знань і попереднього практичного досвіду . Тому вона не проти стоїт~ 
логічному мисленню, досвіду і накопиченим знанням, а обумовлена ними. З погля.ду 
діалектичного матеріалізму інтуїція не існує поза, окремо від диску-рсивного пізнаrtня, 
вона "пронизує" людське мислення "знизу доверху". 

У процесі попереднього дослідження криміналістичних об'єктів інтуїція пщ1вqдить 
дослідника до припущення і передчуття безлічі аластивщ:тей, що він інакше міг би і не 
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відкрити. Звичайно, коли на першому етапі попереднього дослідження робиться те чи 
інше пророкування на основі інтуїції, а точніше припущення, тому, хто nрипускає, 
важко, а часто навіть неможливо сказати що-небудь взагалі щодо джерел, які ним 
використовуються. "У повсякденному житті, - пише О. Р. Ратінов, -ми постійно зуст
річаємося з такими .явищами, коли за допомогою незначних ознак при дуже малому 

вихідному матеріалі виникають nравильні припущення, вірогідність яких встановлюєть
ся наступною перевіркою". [522, 1ЗЗ-1З4] 

У подібних випадках говорять про професійну інтуїцію, яка займає надійне місце й 
у такому творчому nроцесі, як попереднє дослідження криміналістичних об'єктів. 

Запаси знань про таке явище, як злочинність, життєві спостереження, способи рішен
ня різних задач пошукового характеру, не уявляють собою хаотичного накопичення. У 
свідомості спеціаліста, що займається розслідуванням злочинів, вони систематизовані 
й ув'язані нитками асоціації. Чим більшою кількістЮ знань про об'єкт, що досліджуєть
ся, володіє. криміналіст, тим більше ймовірне і різнобічне його представлення про шля
хи можливого знаходження чи виявлення як видимих, але nрихованих, так і латентних 
криміналістичних об'єктів, труднощі в пошуку, знаходженні і виявленні яких при nрове
денні слідчого огляду найчастіше виникають. У nрактиці попереднього дослідження 
криміналістичних об' єктів, наприклад, під час пошуку латентних слідів, слідчий вияв
ляє передбачуване місце розташування їх інтуїтивно, використовуючи nри цьому пла
номірно і цілеспрямовано увагу не всім, а визначеним об'єктам, виявленим на місці 
події і визначеним ділянкам поверхні цих об'єктів. Якщо дотримуватися іншої точки 
зору, то, наприклад, під час пошуку латентних слід рук людини слідчому довелося б 
досліджувати всі 1 ОО % поверхні місця події й об' єктів, виявлених на ньому, що було 
б не раціонально. 

Особливість інтуїтивного процесу полягає в тому, що він nротікає так швидко, що 
окремі ланки його зливаються в єдиний безперервний поточний пізнавальний акт, у 
якому, якщо його спеціально не аналізувати, не можна виділити послідовного перехо
ду від одного етапу до іншого. [522, 1З5] З погляду логіки тільки ця швидкість мислен
ня робить інтуїцію відмінною від звичайних процесів мислення (звичайного розумового 
висновку, міркування тощо). З точки ж зору психології інтуїція якісно відрізняється від 
звичайних процесів мислення. 

Швидкість інтуїтивного мислення (інтуїтивного "прискореного" розумового висновку) 
виключає можливість усвідомлення людиною всіх ланок даного процесу. Це і приво
дить до того, що nроцес інтуїтивного мислення nредставляється скороченим. 

Скороченість nроцесу інтуїтивного мислення досягається за рахунок того, що будь
яка інтуїція можлива тільки в зв'язку з почуттєвим і логічним пізнанням. Інтуїція вини
кає лиШе на базі безпосередніх даних, отриманих у nроцесі почуттєвого досвіду. Інтуї
тивна думка, що появилася, проходить логічну перевірку шляхом зіставлення з іншими 
думками щодо явища, яке досліджується. Роль інтуїції особливо велика там, де необх
ідний вихід за межі nрийомів пізнання для проникнення в невідоме . Але інтуїція не є 
щось нерозумне чи надрозумне. Інтуїція уявляє собою своєрідний тип мислення, коли 
окремі ланки nроцесу мислення проносятьсFІ у свідомості більш-менш несвідомо, а 
гранично ясно усвідомлюється саме результат думки- істина. [274, 209; 665, 217] 

Розглянуті вище загальнонаукові методи, що використовуються при проведенні 
попереднього дослідження криміналістичних об'єктів, утворюють групу раціональних 
методів, які у процесі попереднього дослідження, зрозуміло, модифікуються стосовно 
до nредмета дослідження. 

Спеціальні методи попереднього дослідження використовуються з метою пошуку, 

знаходження і виявлення, як nравило, видимої, але приховано'! і латентної доказової 
інформації. Серед спеціальних методів, у процесі попереднього дослідження криміна
лістичних об'єктів, найчастіше використовуються фізичні, фізико-хімічні і хімічні мето
ди дослідження. 

~ізичних мето ів попе~lJнього дослідження відносяться: _1) оптичні методи дос
лідження;--2/люмІнесцентний метод досЛІдження в ультрафіолетових nроменях; З) по
роwкові методи виявлення латентної доказової інформації та інші. 

Оптичні методи попереднього дослідження криміналістичних об'єктів найчастіше 
використовуються слідчим у тих випадках, коли необхідно збільшити гостроту зору з 
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метою пошуку і виявлення невидимих або не зовсім видимих ознак чи об' єктів (мікро
об'єктів) при звичайному зоровому сприйнятті. 

У польових умовах при проведенні попереднього дослідження криміналістичних 
об'єктів використовуються найпростіші оптичні прилади- лупи, що є необхідним атри
бутом всіх існуючих і створених останнім часом комплектів техніко-криміналістичних 
засобів. 

сл· · комплеJS!и техніко-криміналістичних засобів мають прості лупи з двократ
ним, чотикратним і семикратним з їЛБШенням :- 1::\і лупи уявляють собою збірні лінзи, 
вмонтовані в оправу з ручкою, що складається. Вони дуже зручні в роботі й в основно
му задовольняють вимогам, які до них пред'являються. 

Лупи доцільно використовувати в тих випадках, коли поріг кутового зору набли
жа.ється до критичного (одна кутова хвилина). Це зауваження варто завжди враховува
ти, тому що при користуванні лупою через поглинання променів матеріалом лінзи і 
наявності сферично'і і хроматичної абераціїоб'єкт деякою мірою втрачає контрастність 
і чіткість. У зв'язку з цим використання луп без особливої в тім необхідності не є 
бажаним. [ 117, 1 07] 

Вивчаючи об' єкти, деталі яких розташовані на різних відстанях від ока спостеріга
ча, важливо не утратити відчуття об'ємності, що відбувається при переході від спосте
реження неозброєним оком до спостереження за допомогою лінзового збільшувально
го приладу - лупи. 

Для роботи з речовими доказами використовується також лупа з підсвічуванням. 
Рукоятка цієї лупи уявляє собою корпус ліхтарика, у якому містяться дві пальчикові 
батарейки. Рефлектор такого ліхтарика розташований під лінзою лупи, а сама лінза в 
оправі прикріплена до рукоятки-ліхтарика під визначеним кутом. При проведенні дос
лідження поверхні об'єктів за допомогою лупи з підсвічуванням, ліхтарик створює вис
вітлення досліджуваної поверхні під визначеним кутом і ця поверхня вивчається через 
лінзу лупи в так званих "косопадаючих променях". 

При дослідженні в косопадаючому світлі з використанням лупи легко встановлю
ються ділянки порушення поверхневого шару і структури штрихів у випадках підробки 
документів шляхом травлення, підчищення тощо; добре розрізняються штрихи, вико
нані барвником, що має блиск (при дослідженні текстів, написаних спеціальним чорни
лом, тушшю, графітним олівцем, залитих подібним за кольором барвником, що не 
має блиску); стають видимими втиснені сліди пишучого приладу (при дослідженні втис
нених текстів; записів, що згасли; тайнопису). 

Таким . чином, попереднє дослідження таких криміналістичних об'єктів, як доку
ментів за допомогою лупи, і особливо лупи з підсвіткою, надає можливість слідчому 
встановити ознаки підробки, що можуть бути в документах. 

Оптичні методи і засоби дослідження відіграють важливу роль і в попереднім дослід
женні мікрочасток. У даному випадку використання лупи різної кратності збільшення 
дозволяє знайти мікрочастки і виявити їхню структуру, стан їхньої поверхні, колір, на
явність сторонніх включень, характер впливу на них деяких хімічних реактІ(Івів. [ 151, 51] 

Серед фізичних методів, що використовуються у процесі попереднього досліджен· 
ня криміналістичних об'єктів з метою пошуку, знаходження і виявлення слабовидимих 
і невидимих для зорового сприйняття людини в звичайних умовах слідів-носіїв доказо
вої інформації, важливе місце займає метод люмінесуентного аналізу в ультрафіоле· 

~-- --------------
ТОВИХ р.оменmс:"7"- Цей метод заснований на здатності деяких речовин органІчного (не--

органічного походження світитИсЯ' гіТд-Впїіивом ультрафіолетового випромінювання. 
Багаторічна слідча й судово-експертна практика підтвердила, що в багатьох випадках 
люмінесцентний аналіз дає швидкий і надійний результат для виявлення і диференціації 
різних об'єктів у відношенні належності їх до носіїв доказової інформації, чого не може 
бути досягнуто іншими неруйнівними методами дослідження. 

Найважливішими властивостями люмінесцентного аналізу є: 
- незмінюваність аналізованого криміналістичного об'єкта в процесі дослідження; 
-висока чутливість до надзвичайно малих концентрацій криміналістичного об'єкта 

(речовини), що досліджується; 
- швидкість отримання результату дослідження; 
- можливість спостереження результатів дослідження як самим дослідником 
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(слідчим, спеціалістом), так і іншими учасниками процесу, протягом тривалого часу; 

- кількаразова відтворюваність отриманих результатів, що не впливає на стан кри
міналістичного об' єкта, що досліджується; 

- відносна нескладність приладів, що використовуються. [600, 5] 
При проведенні попереднього дослідження криміналістичних об'єктів з метою по

шуку, знаходження і виявлення доказової інформації на сучасному етапі використо
вується найбільш простий метод люмінесцентного аналізу в ультрафіолетових проме
нях, джерелом якого є ультрафіолетові освітлювачі типу "УК-1 ", "ОЛД-41 ", "Таран"; 
"Фотон-М", "УФО-ПОШУК". · 

Ультрафіолетові освітлювачі "УК-1 ", "ОЛД-41 ", "Таран" і "УФО-ПОШУК" призна
чені для пошуку, . виявлення і дослідження криміналістичних об'єктів у довгохвильовій 
зоні ультрафіолетового випромінювання з довжиною хвилі 360 - 365 ммк. Ультрафіо
летовий освітлювач "Фотон- М" використовується для пошуку, виявпень і досліджен
ня криміналістичних об'єктів у короткохвильовому діапазоні ультрафіолетового вип
ромінювання з довжиною хвилі 230-280 ммк. 

У польових умовах можуть бути використані ультрафіолетові освітлювачі "УК-1" і 
"УФО-ПОШУК", тому що вони забезпечені автономним джерелом струму у вигляді 
акумуляторів типу Д-0,25 із загальною напругою 26-28 в. Інші ультрафіолетові освіт
лювачі працюють від мережі перемінного струму напругою 127 чи 220 в. [250; 272, 
35-40; 519, 333; 552, 99; 628, 18-21] . 

Ультрафіолетовий освітлювач використовується для роботи в затемненому при
міщенні. Однак у слідчій практиці нерідко зустрічаються випадки, коли ультрафіолето
вий освітлювач ·необхідно використовувати для проведення попереднього дослідження 
криміналістичних об'єктів безпосередньо на місці події в умовах прироДного освітлен
ня. Створення ж штучного затемнення найчастіше пов'язано з визначеними трудноща
ми і незручностями при проведенні слідчого огляду. Крім того, багато слідчих і проку
рори-криміналісти органів прокуратури забезпечені ультрафіолетовими освітлювача
ми "ОЛД-41 ", що практично неможливо використовувати в польових умовах, тому що 
вони працюють від мережі перемінного струму напругою 220 в. 

Тому було поставлено завдання створити такий ультрафіолетовий освітлювач, який, 
по-перше, при його застосуванні не вимагав би спеціального затемнення місця дослід
ження і, по-друге, міг працювати як від автономного джерела струму, так і від мережі 
перемінного струму. У плані реалізації цього завдання і було і::тво:рено ультрафіолето
вий освітлювач "УФО-ПОШУК". 

"УФО-ПОШУК" уявляє собою портативний прилад у вигляді усіченої піраміди, при
значений для пошуку, виявлення і дослідження об'єктів у довгохвильовій зоні ультра
фіолетово випромінювання методом люмінесцентного аналізу. Прилад складається з 
корпуса у вигляді усіченої піраміди, на вершині якої закріплений тубус окуляра з окуля
ром, а в одну з бічних сторін вмонтовано _світлофільтр УФС-3 і джерело випромінюван
нЯ - лампа ЛУФ-4 (УФО-4). До низу корпуса по периметрі прикріплена матер'Яна 
спідниця зі світлонепроникної тканини. Прилад має габарити 120 х 80 х 90 мм . Маса 
приладу з автономним джерелом струму - 0,9 кг. 

Якщо немає необхідності досліджувати ділянку об'єкта через окуляр у чотирикрат
ному збільшенні, тубус вигвинчується із корпуса приладу і на гніздо розміщається 
насадка зі звиуайного прозорого скла При цьому в кілька разів збільшується поле зору, 
що дуже важливо, наприклад, при дослідженні значного числа документів. 

Для забезпечення роботи приладу в польових умовах розроблене універсальне 
джерело струму на елементах А343. Один комплект батарей (18 шт.) забезпечує без
nерервну роботу "УФО-ПОШУК" протягом 5-6 годин. 

У комплект приладу "УФО-ПОШУК" входить також мережний блок струму від уль
трафіолетового освітлювача "ОЛД-41 ". Це дає можливість працювати з приладом в 
умовах кабінету, не витрачаючи елементи універсального джерела струму. [250] 

Є й інші розробки портативних ультрафіолетових освітлювачів з автономним дже
релом струму і світлозахисним корпусом. Так, наприклад, для дослідження кримі
налістичних об' єктів у польових умовах рекомендується прилад, що складається з 
ультрафіолетового освітлювача "УК-1" і лупи, змонтованих у світлозахисній бленді. 
Бленда забезпечує затемнення в просторі, достатньому, наприклад, для вивчення 
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документів, що дозволяє застосовувати прилад без загального затемнення місця 
дослідження . 

Луnа (лінза від криміналістичної лупи 2, 5х), ІІУК-1 11 і бленда з'єднуються хомутом. 
Вибір . типу освітлювача і лінзи як основних елементів приладу пояснюється тим, що із 
вjдомих джерел ультрафіолетового випромінювання ІІУК-1 11 найбільш компактний і має 
автономне джерело струму, а лінза має широке оглядове по. ле при достатнім збільшенні 
й укладена в металеву обойму, _що використовується для кріплення до сполучного хому
та . Оптичне скло лінзи цілком поглинає ультр.афіолетові промені, охороняючи зір спос
терігача від їхнього шкідливого впливу, і пропускає промені видимої люмінесценції. 

Простота конструкції дозволяє виготовити такий прилад на місцях самостійно. [46, 
132-134] 

Ультрафіолетове опромінювання криміналістичних об'єктів з метою виявлення, RK 

правило, невидимої доказової інформації здавна використовується в криміналістиці. 
При nопереднім дослідженні криміналиетичних об'єктів метод люмінесцентного 

аналjзу в ультрафіолетових променях може бути застосований з метою виявлення оз
нак, які не сприймаються зором людини при звичайних умовах чи диференціацїі речо
вин, різних за складом, але однакових за зовнішнім вигтщом. Іноді цей метод дає гарні 
результати при попереднім дослідженні документів на предмет їхньої підробки. Він 

дозволяє знайти сліди травлення первісного тексту. Якщо залишки речовини, за допо
могою якої здійснювалося витравлювання (кислоти, лугу тощо) не дають люмінесценції 
чи дають дуже слабку люмінесценцію, чим папір, вони зображаються у вигляді темних 
плям на документі, якщо ж їхня люмінесценція дуже інтенсивна, вони зображаються 
світлими плямами. Іноді при травленні речовина штрихів тексту, що витравлюється, не 
вилучається з паперу, а переводиться в безбарвне з ' єднання, здатне давати яскраву 
люмінесценцію . У цьому випадку витравнений текст виявляється у вигляді світлих штрихів 
на темному фоні . Якщо безбарвне з'єднання не має здатності до люмінесценцїі, текст 
виявляється у вигляді темних штрихів на світлому фоні. 

В ультрафіолетових променях можуть бути виявлені невидимі тексти, написані ріди
нами, здатними до люмінесценції (наприклад, молоком , спиною, сечею тощо). За до
помогою люмінесценції в сприятливих умовах можна попередньо вирішити питання 
про подібність чи відмінність матеріалів документів (папір, барвник, клей і т.ін.) , що 
досліджуються, і порівняльних зразків . [283, 18-20; 729, 169-185] 

Крім документів за допомогою методу люмінесцентного аналізу в ультрафіолето
вих променях можуть бути з успіхом попередньо досліджені й інші об'єкти-носії дока
зової інформації. За допомогою ультрафіолетових променів роблять диференціацію 
однакових за зовнішнім виглядом, але різних за складом порошків, фарб, рідин (кисло
ти , луги, олії, рідке пальне тощо) . Люмінесцентний аналіз дозволяє , наприклад, швидко 
диференціювати рослинну і мінеральну олію. Рослинна олія дає зеленувато-жовту лю
мінесценцію, а чисті мінеральні олії - блакитну. Якщо рослинна олія дає голубовату 
люмінесценцію, то це є одним з ознак того, що в ній є домішка мінеральної олії. Таким 
чином за допомогою люмінесцентного аналізу виявляються домішки, у ряді випадків, 

що додаються навмисне до харчових продуктів, з метою приховування фактів розкра
дання. Так, наприклад, у судово-слідчій практиці зустрічаються випадки підмішування 
до борошна nорошку крейди. в ультрафіолетових променях крейда світиться фіолето
вим кольором, а люмінесценція борошна має жовтуватий відтінок. 

Метод люмінесцентного аналізу в ультрафіолетових променях застосовують з ме
тою попереднього дослідження криміналістичних об'єктів на предмет вирішення питан
ня про наявність . на них різних видіпень організму людини, потожирових видіпень у 
вигляді невидимих слідів рук, сперми, слини, крові , зокрема, цей метод сприяє вияв
ленню замитих слідів крові. [582, 54-63] 

Так, наприклад, спочатку ультрафіолетове опромінювання криміналістичних об'єктів 
з метою пошуку слідів рук людини застосовували разом з порошками для остаточного 
перетворення видимості оброблених люмінесцентними порошковими сумішами слідів 
на мозаїчних поверхнях . [571, 46] Потім було встановлено, що ультрафіолетове опро
мінювання діє і на саму речовину сліду і що , чим більше жиру в потожировому виді
ленні, тим люмінесценція сильніша . [687, 170] Ця обставина відкрила новий аспект 
застосування ультрафіолетових пр0менів, як пошукового методу невидимих слідів 
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папілярних узорів. [95, 36-37] На сучасному етапі ультрафіолетові освітлювачі викори
стовуються в слідчій практиці і тепер без них не обходиться ні один із комплектів техніко
криміналістичних засобів, що розробляються. [117, 96-97; 247, 16; 552, 107-111] 

Метод люмінесцентного аналізу в ультрафіолетових променях з успіхом викорис
товується для пошуку і виявлення потожирових слідів пальців рук і босих ніг, зокрема 
на багатобарвних поверхнях, або "старих" слідів. Для виявлення "старих" слідів вико

ристовуються речовини, що здатні флуоресціювати і які під впливом ультрафіолетових 
променів світяться контрастним світлом. 

До речовин, які здатні флуоресціювати, відносяться: саліциловий натрій у суміші з 
крохмалем, сульфід цинку, суміш сульфідів цинку і натрію, активізованих міддю та 
інщі. Можна використовувати суміші речовин, які здатні флуоресціювати зі звичайними 
порошковими барвниками. Така суміш наноситься на поверхню об'єкта, що дослід
жується, а потім опромінюється ультрафіолетовими променями. Під їхнім впливом 
речовини, які здатні флуоресціювати починають світитися і слід стає видимь1м. Вияв

лені таким чином сліди після їх попереднього дослідження фотографуються і наступне 
дослідження папілярних узорів проводиться на фотознімках. [196, 40-41] 

При роботі з ультрафіолетовим освітлювачем варто мати в увазі, що деякі речови
ни починають люмінесціювати тільки через деякий час після початку випромінювання. 
Тому, якщо люмінесценція відразу не з'являється, то з вимиканням лампи не потрібно 
спішити. Колір., відтінок і інтенсивність люмінесценції залежать багато в чому від змісту 

і стану криміналістичного об'єкта, що досліджуєтьтся. 
Огляд і попереднє дослідження в ультрафіолетових променях бажано здійснювати 

в окулярах ~ діоптрійних чи простих для захисту очей від дратівної дії цих променів. 
Результати люмінесценції можна сфотографувати. Орієнтовані дані про колір люмі
несценції слідів деяких матеріалів і речовин приведені в таблиці 1. [612, 43] 

Таблиця N!! 1 

Речовина Колір люмінесценції 

.~ 

Клей крохмальний Голубий 

Клей декстриновий Голубовато-білий 

Клей казеїновий Молочно-голубий 

Гас Слабкий голубий 

Мазут, солярка Яскраво-голубий 

Рослинна олія Зеленувато-жовтий 

Плями сперми Голубовато-білий 

Крейда Фіолетовий 

Борошно Світло-жовтий 

Папір Від світло-жовтуватого до слабко-голубоватого 

Жир харчовий Від жовтуватого до розоватого 

Попереднє дослідження криміналістичних об'єктів з метою пошуку, знаходження і 
виявлення на них слабовидимої чи невидимої доказової інформації здійснюється тако.ж 
за допомогою порошкових методів. По рошкові методи поw_уку, знаходження і вияв
лення доказової інформації застосовуються, як правило, до таких слідів, що утворили
ся за рахунок потожирових видіпень організму людини. Подібні сліди найчастіше утво
рюються руками, з боку долоні. Однак у практиці розслідування зустрічаються випад
ки, коли порошк~ові методи використовувалися для виявлення невидимих слідів, утво
рених взуттям. [178, 41-42] 

При застосуванні перошків використовується властивість речовини сліду змочува
ти дрібні тверді частки проявника (порошкоподібні речовини). Виникаючий при цьому 
адгезійний (прилипання) зв'язок часток порошку з речовиною потожирового виділення 
організму людини, що є в сліді, в кількісному відношенні більше значному, чим зв'язок 
проявника з вільною від сліду сприймаючаю поверхнею. Тому частки порошку затри
муються на речовині сліду, сприяючи його виявленню. 
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' Фарбування потожирових слідів рук порошками є одним з найбільше досконалих 
методів пошуку і виявлення цих слідів, що використовуються багато десятиріч. Здатність, 
розглянутого методу, що дозволяє виявляти сліди рук, цілком достатня, якщо тільки 
вони залишені не занадто давно. 

На сучасному етапі при проведенні попереднього дослідження криміналістичних 
об'єктів з метою пошуку, знаходження і виявлення на їх поверхні слідів рук людини 
використовуються три види порошків: немагнітні (звичайні), магнітні і різні суміші по
рошків. 

Немагнітні порошки - газова сажа, порошок алюмінію (алюмінієва пудра - арген

торат), порошок бронзи, окису міді, окису барію, окису свинцю, крохмалю, каніфоль, 
органічні і синтетичні барвники - родамин, фуксин, метиленовий фіолетовий, голубий 
тощо. 

Магнітні порошки - порошок відновленого воднем заліза різних помелів (N!! 1, 2, З 
і 0), феромагнітне залізо, окис кобальту, окис нікелю. На основі феромагнітного зал
іза останнім часом виготовлені кольорові порошки-суміші: світлі - "Опал" і "Топаз"; 
червоно-коричневі - "Рубін" і "Гранат"; темні - "Сапфір" і "Агат". Магнітні порошки 
працюють у парі з магнітним пензлем. 

Суміші порошків відрізняються від немагнітних і магнітних тим, що вони володіють 
не тільки адгезійними, але й іншими властивостями, наприклад, люмінесцентними, що 
дозволяє виявляти невидимі сліди на кольорових поверхнях, спостерігаючи люмінес

ценцію в ультрафіолетових променях. Комбіновані порошки-суміші включають як 
органічні, так і неорганічні порошки. Ці суміші порошків мають високий ступінь адгезії 
і виявляють сліди на різних поверхнях. Порошок білого кольору дає гарні результати 
на металевих і дерев'яних поверхнях, пофарбованих олійною фарбою, на натуральній 
і штучній шкірі, міді, бронзі тощо; суміші темного і темно-коричневого кольорів - на 
папері, картоні, фаянсі, склі, струганому дереві тощо. [552, 204-207] 

Для чіткості проявлення слідів практично байдужий хімічний склад порошку, а важ

ливі тільки такі його властивості, як розмір часток, вологість і питома вага. У залеж
ності від цього порошки дають можливість виявляти сліди на різних поверхнях і відрізня
ються за здатністю виявляти їх через різні проміжки часу. 

Ступінь ефективності використання порошків залежить від часу (давності) залишен
ня сліду, умов перебування об'єкта, а також характеру і властивостей поверхні, на якій 
залишені сліди. Проведені дослідження показують, що застосування порошків дозво
ляє виявити сліди рук більше ефективно в тих випадках, коли з моменту їхнього зали

шення (утворення) пройшов невеликий термін часу, а у випадках залишення слідів на 
пористих поверхнях, до яких відносяться, наприклад, газетний папір, - лише протягом 
1-2 годин. На поверхнях інших об'єктів сліди рук людини можуть бути виявлені за 
допомогою порошків після закінчення 10-20 днів, а в окремих випадках до одного 
місяця. [152, 46-49; 424, З6-40; 747, 98] 

Мал.18. Виявлення невидимих чи слабковидимих слідів рук 

за допомогою флейцевого пензля. 
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Мал. 19. Виявлення невидимих 
слідів рук шляхом перекочування 

порошка. 

Техніка попереднього дослідження криміналістичних об'єктів на предмет пошуку і 
виявлення на їх поверхні слабковидимих чи невидимих слідів рук людини полягає в 
наступному. Порошок наносять на поверхню шляхом простого насипання з наступним 
переміщенням його по поверхні за допомогою спеціального флейцевого пензля, виго
товленого іЗ волосся, наприклад, білки, чи повітряного запилення, а порошки, у яких 
входить залізо, - за допомогою магнітного пензля. 

Шляхом насипання і переміщення порошку по поверхні виявляються сліди рук на 
папері, картоні й інших аналогічних поверхнях. Береться відповідний порошок (на темній 
поверхні використовуються світлі порошки, а на світлій - темні) і насипається на по
верхню, де проводиться пошук слідів рук. Потім предмет переміщають, опускаючи і 
піднімаючи його за краї, під визначеним кутом. При цьому частки порошку, нанесено

го на його поверхню, що переміщаються по ній, закріплюються на тій частині, де є 
сліди рук. Для видалення зайвої кількості порошку предмет нахиляють і за допомогою 
флейцевого пензля легкими рухами очищають поверхню. 

За допомогою флейцевого пензля найчастіше опилюються сліди на скляних, мета
левих, пластмасових та інших аналогічних поверхнях, розташованих як у горизонталь

ному, так і у вертикальном положенні. Для запилення поверхні на сухий і чистий флей
цевий пензель набирається невелика кількість порошку, що потім легким постукуван
ням по ручці пензля струшується на оброблювану поверхню доти, поки уся вона не 
покриється рівним шаром порошку. При цьому мається на увазі не вся поверхня дос
ліджуваного об'єкта, а ті його передбачувані ділянки, на яких можуть залишитися сліди 
рук людини, наприклад, на пляшці чи склянці в результаті його захвату рукою. Після 
цього по оброблюваній поверхні з особливою обережністю проводять флейцевим пенз
лем, видаляючи з неї надлишки порошку. Порошок залишається і закріплюється тільки 
там, де є сліди рук. 

Пошук і виявлення слідів рук можна здійснювати безпосередньо флейцевим пенз
лем. На нього набирають невелику кількість порошку і проводять по поверхні, на якій 
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ведеться пошук сЛІдІв рук. Надлишки порошку зі слідів вилу';!аються чистим пензлем. 
На вертикальних поверхнях, де є небезпека руйнування слідів пальців рук флейце

вим пензлем, порошки рекомендується наносити за допомогою повітряного запилення. 

Запилення порошками поверхні кримінал(стичних об'єктів, що досліджується, 
здійснюється за допомогою простих поліетиленових розпилювачів або за допомогою 
спеціальної груші, що входить у комплект техніко-криміналістичних засобів слідчого, 
судини для порошку і пульверизатора, з механічним чи електричним приводом. [672] 

На сторінках криміналістичної літератури є описи пристроїв для виявлення слідів 
рук порошком "Сніжок", що наноситься на поверхню, яка досліджується, спеціальним 
пристосуванням шляхом запилення. [ 16] 

Порошок "Сніжок" уявляє собою хімічно осаджену крейду, що застосовується у 
харчовій, парфумерній, медичній промисловості, при виготовленні гумовотехнічних 
виробів тощо. 

Зовнішній вигляд порошку: білий, мілкокристалічний, без крупинок. Внаслідок такої 
структури порошку і його невеликої питомої ваги він наноситься і вилучається з по
верхні елідоносія тільки за допомогою розпилювачів. 

З метою поліпшення контрасту виявленого сліду на світлих поверхнях у порошок 
можуть вводитися невеликі добавки сажі і карбонільного заліза (від 1/5 до? обсягу), які 
ретельно перемішуються в ступці чи ложкою на аркуші паперу. Введення до складу 
порошку ? обсягу карбонільного заліза виключає користування розпилювачем, але 
дозволяє виявляти сліди за допомогою магнітного пензля. 

Кращим способом розпилення порошку "Сніжок" є використання промислового 
пневморозпилювача, у якості якого використовується обприскувач ручний. Він же за
стосовується і для видалення надлишків порошку з поверхні слідоносія. Використання 
з цією метою флейцевого пензля приводить до "забивання" слідів порошком. 

Запропонований порошок може бути замінений зубним порошком, що від порошка 
"Сніжок" відрізняється наявністю деяких добавок (не більш 4%), а саме: двовуглекис
лого натрію, окису кальцію, вуглекислого магнію, окислів заліза й алюмінію. Однак 
наявність цих добавок не погіршує властивостей порошку. 

Сліди пальців рук на різних поверхнях можуть також виявлятися порошком окису 
заліза відновленого воднем та іншими магнітними порошками за допомогою магнітно
го пензля. 

Як свідчать матеріали слідчої практики, останнім часом "магнітний пензель" знахо
дить усе більш широке застосування в роботі слідчих по пошуку і виявленню слідів рук. 
Усе це обумовлено в основному тим, що "Магнітні порошки, які містять з'єднання 
заліза, марганцю, нікелю, кобальту, бувають п'яти кольорів: чорного, білого, червоно
го, сірого і сріблистого. Такі ж кольори характерні і для немагнітних порошків, приго
товлених на основі органічних і неорганічних з'єднань .... Серед магнітних порашків 
найбільше поширення отримали "Малахіт", "Рубін", "Опал", "Топаз", "Сапфір". По
верхня, на якій є сліди пальців рук, долонь, ... обробляється за допомогою магнітного 
пензля. Застосування того чи іншого порошку залежить від властивості цієї поверхні, їі 
стану і кольору. Ряд факторів, що впливають на ступінь адгезії порошків, зокрема 
форма і розміри часток, загальна дисперсність, щільність, фізична структура, вологість 
порашків тощо, обумовлюють якість виявлення слідів різними порошками". [111, 68] 
Поряд з цим магнітний пензель має ще й такі переваги в порівнянні з флейцевими 

7 

Мал. 20. Будова магнітного пензля: 1 - наконечник, 2 - гайка, З - посrійний магніт, 4 -
стержень, 5 - пружина, 6 - корпус пензля з немагнітного матеріалу, 7 - голівка' стержня. 
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Мал. 21 . .Виявлення слідів рук за допомогою 
магнітного пензля. 
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Мал. 22. Будова широкозахватного магнітного 
пензля. 1 -магнітний блок, 2 -корпус, З -кришка 
корпуса, 4 -· рукоятка, 5 - стержень, 6 - голів
ка стержня, 7 - пружина, 8 - козирок. 

1 58 

·. nензлями: його з.а.от.,ос.уванІ:ія. tвиключ.ає 
ушкодження дрjбних де.тапей ·тапіляр-

' них візерунків, забезпечує повне вида
лення зайвих дрібних часток · порошку 
при обробці слідів, що знаходяться, на
приклад, на поверхні паперових гро
шей, конвертах і пористих поверхнях 
(фанера, стругане дерево). За допомо
гою магнітного пензля зручніше 
здійснювати пошук і виявлення · слідів 
рук на вертИкальних поверхнях," чим 
за допомогою флейцевого пензля. 

Процес пошуку і виявлення слідів 
І?УК людини за допомогою магнітного 

пензля полягає в тому, що частина по

рошку окису заліза, відновленого вод
нем, (сам барвник) залишаЄться на по
верхні, що досліджується, усмоктую
чись у потожирову речовину сліду, а 

Частина на магнітному пензлі. Після 
закінчення роботи з магнітним пензлем, 
частки порошку, що залишилися вилу

чаються з його поверхні. [152, 4З] 
З метою підвищеннЯ продуктивності 

праці створена нова конструкція маг
нітного пензля, що відрізняється від тієї, 

що є в комплектах техніко-криміна

лістичних засобів слідчого і прокуро
ра-криміналіста, своєю шириною ро
бочої частини . У нового зразка шири
на робочої частини збільшена в 7 разів 
і вона дорівнює 55 мм, що помітно при
скорює і полегшує процес обробки по
рівняно великих за площею поверхонь. 

Українськими виробниками техніко
криміналістичних засобів, зокрема, 
спеціалістами Науково-дослідного 
інституту спецтехніки МВС України і 
спеціалістами Національної академії 
МВС України розроблено і впроваджу
ються в пра·ктику широкозахватні 

магнітні пензлі "Смуга", ширина сму
ги обробки поверхні яких дорівнює 50, 
80 і 120 мм. 

· Основним елементом нового маг
нітного пензля є магнітний блок, що 
складається із семи магнітних стрижнів 
круглого перетину, які укладені в ка
сету з немагнітного матеріалу . Цей 
блок міститься в пластмасовому кор
пусі, дно якого скошене під кутом 45 ° . 
. На знімній кришці корпуса укріплена 
пустатіла рукоятка, через яку прохо
дить спиця, жорстко зв'язана з верх
ньою гранню касети. Інший кінець спиці 

закінчується голівкою, піднімаючи яку 

піднімається і магнітний блок магніт-



ного пензля від дна. Це необхідно для того, щоб після закінчення роботи з магнітними 
порошками очистити пензель від них. У порожнині рукоятки знаходиться спіральна 
пружина, що притискає магнітний блок до дна корпуса. 

В широкозахватних магнітних пензлях украУнського виробництва початкове поло
ження магніту знаходиться поза робочою зоною. При користуванні пензлем магніт 
переміщують в робочу зону магнітного пензля і фіксують положення за доnомогою 
фіксатор,а. 

Під час роботи з цим пензлем дном корпуса необхідно доторкнутися до магнітного 
порошку. При цьому рукоятка повинна розташовуватися не перпендикулярно до по
верхні, на Якійзнаходиться порошок, а під кутом у 45 °. Такий нахил рукоятки необ
хідний для надання паралельності між дном корпуса nристрою і поверхнею з порош
ком . У момент нанесення порошку між рукояткою і досліджуваною поверхнею теж 
повинний бути кут 45°. [585, 21-2З] 

Як уже підкреслювалося вище, порошки підрозділяються в залежності від кольору 
поверхні об'єктів, що досліджуються (для темних поверхонь застосовуються світлі по
рошки, а для світлих- темні), а також від "іхньої рельєфності (для шорсткуватих повер
хонь використовуються більш крупнозернисті за структурою порошки, а для гладких -
дрібні); для слідів, залишених відносно давно застосовуються більш дрібні порошки, 
чим для "свіжих" слідів. . 

Найбільше мілкодисперсним порошком є кіптява і вона використовується для по
роскопічних досліджень, у яких необхідно отримати чітку картину пор. Кіптява дозво
ляє виявити також більш давні сліди, чим звичайні порошки, тому що має комбіновану 
дію, одночасно з виявленням відбувається "освіження" сліду. [750, 17] 

Якщо поставлено завдання виявлення слідів на багатобарвній поверхні, то звичайно 
вибирається один із трьох варіантів: 

- обробка нейтральним за кольором порошком; 
- копіювання виявлених слідів на дактилоскопічну чи іншу плівку; 

- використання люмінесцентних порошків. 

На останньому варіанті варто зупинитися більш докладно. 
Про однокомпонентні · люмінесцентні порошки (антрацені, сірчистому цинку, цин

ковому ортосилікаті) повідомляли ще А. евенесон і О. Вендель. [571, 46] На сучасно
му етапі поширення отримали багатокомпонентні порошки-суміші: люмінофор, поро
шок-носій, закріпляюча речовина. За цією схемою є розробки двох універсальних сумі
шей: "біла" (окис цинку, оброблений спиртовим розчином 8-оксихиноліна- З%, окис 
свинцю ~ 60%, каніфоль - З7%) і "чорна" (родамин - З%, окис кобальту - 60%, 
каніфоль - З7%). [127, 8] Вони забезпечують фіксацію безпосередньо на поверхні 
об'єкта, що досліджується, шляхом підігрівання з метою розплавлювання закріпляючо"і 
речовини, а також за допомогою ультрафіолетових променів. 

Порошковий метод орієнтований на· найбільш стабільний при різних впливах жиро
вий компонент потожирово"і речовини, тому може бути застосований для зrзоложених 
об'єктів, але тільки відразу після "іхнього просушування в звичайних кімнатних умовах . 
[ 1 7] З цією метою найбільше підходить порошок окису заліза, відновленого вод нем, 
що наноситься на поверхню магнітним пензлем. 

Одним з недоліків парашкового методу є виявлення слідів рук, які були залишені 
недавно. Якщо nри· обробці порошками поверхонь, на яких передбачається наявність 
латентних слідів і вони не виявляються, то вони відносяться до давнього (залишені, 1 0-
20 днів тому назад) . У визначених межах [)РО давнину потожирових слідів можна суди
ти, Грунтуючись на ступені запорошення слідів гребенів, яке згодом зменшується. 

Поряд з пошуком і ~иявленням латентних слідів у практиці слідчого огляду нерідко 
виникає необхідність пошуку хоча й видимих, але прихованих злочинцем як навмисно, 
так і ненавмисно криміналістичних об'єктів, що мають доказове значення. Такими об'єкта
ми найчастіше бувають приховані викрадені матеріальні цінності, знаряддя здійснення 
злочинів, трупи тощо . 

З метою "іхнього пошуку використовуються методи засновані на механічних діях, 
методи з викорІ(Істанням дїі магнітного поля чи рентгенівських променів. 

Методи засновані на механічних діях здійснюються з використанням спеціальних 
щупів (для м'яких меблів, для нещільних середовищ), спеціальних nристосувань для 
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відбору фунту, спеціальних тралів. [ 196, 93-94; 340, 5; 539, 109-111; 582, 43-46; 
602, 9-12] 

У слідчій практиці металеві щупи використовуються для пошуку і виявпень різних 

криміналістичних об'єктів, захованих у яке-небудь середовище (у м'які меблі, фунт, 
купу сміття, гною, вигрібні ями і двірські туалети, стіг сіна чи соломи тощо). У комп
лект пошукових приладів, входять щуп для м'яких меблів, набір деталей, що дозволяє 
зібрати щуп для зондування щільних фунтів і щуп для пошуку в сипучих і рідких сере
довищах, а також пристосування (насадка) для забору проб Ірунту з глибини до 75 см. 

Щуп для м'яких меблів уявляє собою сталеву спицю діаметром 2,5 мм, довжиною 
350 мм із гостро заточеним кінцем. Малий діаметр стрижня дозволяє проколювати 
через оббивну тканину спинки, підлокітники і сидіння крісел, подушки і матраци ди
ванів тощо, без особливих ушкоджень оббивки. 

Кількість і напрямок проколів залежить від форми і розмірів об'єкта, пошук якого 
проводиться. За допомогою цього щупа можна проводити пошук предметів також у 
мішках із зерном, борошном, крупою, у невисоких барилах, у цебрах та інших суди
нах з рідиною чи грузлими речовинами, а також у щілинах підлоги, у прорізах між 
цегельною кладкою та інших важкодоступних місцях. 

Щуп для щільного Грунту збирається з двох деталей - рукоятки і сталевого стриж
ня. Стрижень ввертається в рукоятку на всю довжину різьблення. Довжина стрижня -
400 мм, діаметр - 6 мм. 

У rрунт щуп вводиться без різких натискань, з поступовим наростанням прикладе
ного зусилля . . 

Якщо вістря щупа упреться в яку-небудь перешкоду, необхідно зробити навколо 
первісного отвору декілька проколів. Кругове зондування допоможе не тільки припус
тити характер перешкоди (камінь, корінь дерева тощо), але й виявити приблизну фор
му і розмір об'єкта, що знаходиться під шаром rрунту. 

Цим щупом можна проводити пошук предметів у бочках із соліннями, у баках з 
рідким і грузлим середовищем, а також у порожніх стінних перегородках, у прорізах 
за вентиляційними rратами, у солом'яних дахах і інших аналогічних місцях. 

Щуп для нещільних середовищ збирається з трьох деталей : рукоятки, подавжу
вальної штанги і конусного наконечника. Загальна довжина щупа в зібраному виді - 90 
см. Він застосовується при пошуку предметів у пухкому Грунті (пісок, торф), у сніжних 
заметах, у купах сміття, копицях сіна, соломи, у неглибоких ямах і канавах з непрозо, 
рими, рідкими і грузлими речовинами. 

Пристосування для забору проб Грунту уявляє собою штангу з насадкою, викона
ну у вигляді порожнього циліндра з цементованої сталі діаметром 20 мм, довжиною 
1 ОО мм. Нижній край насадки гостро заточено. У середній частині є проріз (вікно) 
шириною 12 мм, а у верхній частині - хвостовик зі стопорним гвинтом, за допомо
гою якого насадка закріплюється на штанзі : За допомогою такого пристрою можна 
брати проби Ірунту з глибини 25-75 см. Необхідність взяття проб Ірунту виникає в 
тих випадках, коли є ознаки, які вказують на те, що в даному місці, можливо, прово
дилася розкопка з метою приховання яких-небудь об'єктів, наприклад, поховання 
трупа чи його частин, викрадених речей тощо. Взяття проб Ірунту здійснюється сліду
ючим чином: - за допомогою щупа для нещільних середовищ проробити отвір у 
Грунті на глибину 20-25 см; 

- вийняти щуп із Грунту і замінити конусний наконечник насадкою для забору фунту; 
- ввести штангу з насадкою в отвір, що утворився, і вдавити їі в rрунт ще на глиби-

ну 1 О см, тобто на довжину забірної частини насадки; 
- витягти штангу з Ірунту і через проріз (вікно) насадки ОГJ]янути взяту пробу. 
Якщо в прорізі насадки буде проглядатися змішаний фунт, його потрібно висипати 

на чистий лист паперу чи фанери і ретельно оглянути. Наявність у вилученому Грунті, 
наприклад, свіжих стебел трави чи листів, обпилювань, трісок тощо, дозволить припу
стити, що rрунт на даній ділянці недавно піддавався скопуванню . 

Проби Грунту з проробленого отвору можуть бути отримані неодноразово до гли
бини 70 см. Якщо в прорізі насадки будуть спостерігатися неушкоджені (не перемішані 
один з одним) горизонтальні шари Грунту, то можна припустити, що в даному місці 
скопування Ірунту не здійснювалося. У таких випадках необхідно, замінивши насадку 
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Мал. 23. Складний трал зі змінною конфігурацією: 1 - бокові 

стійки, 2- шарнір для з'єднання стійок, З- поперечна штанга 

довжиною 1 ООО мм, 4 - поперечна штанга довжиною 500 
мм, 5 - отвори для кріплення поперечних штанг з боковими 
стійками, 6 - отвори для кріплення гачків, 7 - отвори для 

кріплення канатного троса. 

на конусний наконечник і відступивши на 30-40 см, 
проробити інший отвір і за допомогою насадки взя
ти наступні проби Ірунту. 

Кількість точок, з яких беруться проби, за
лежить від розміру ділянки, що досліджуєть
ся, а також від розмірів того криміналістич

ного об'єкта, пошук якого проводиться. 
На сучасному етапі при розслідуванні зло

чинів зростає необхідність у застосуванні 
таких техніко-криміналістичних засобів, як 
трали. Їхнє призначення не обмежується, 
як колись, пошуком у водоймах трупів. 
Поширення плівкавих водонепроникних 
пакувальних матеріалів сприяло тому, 

що викрадені матеріальні цінності все 
частіше ховаються злочинцями під 

водою (особливо на водяному 
транспорті). Удосконалювання кон
струкцій тралів дозволяє викорис
товувати їх для виявлення і вилучен

ня у водоймищах усіляких предметів 
(мішків, сумок, одягу, взуття тощо), 

що можуть бути · захоплені гаками 
трала. [248; 60•1 J ,_' 

Трали бувають наступних моди
фікацій: - складаний трал з конфі
гурацією, що змінюється, (шириною 

захвату) і широкозахватний трал на 
канатній основі. 

5 

Складаний трал з конфігурацією, що змінюється, дозволяє зд1иснювати пошук 
об'єктів не тільки в озерах, ставках, ріках, але й у нешироких струмках, канавах і ямах 
з водою, колодязях тощо. При цьому ширина трала змінюється за рахунок зміни попе
речної штанги в залежності від ширини канави, розмірів колодязя і різних ємкостей з 
водою чи іншими непрозорими рідинами. 

Нова конструкція гаків і спосіб їхнього кріплення до трала дають можливість захоп
лення і підйому ними предметів з різних матеріалів (металевих, дерев'яних, із пластма
си), що мають відповідні поглиблення, виступи, дужки тощо. 

Трал складається з наступних частин : двох бічних стійок довжиною 1 ООО мм; шар
ніра для з' єднання стійок і верхньої частини трала з отвором для кріплення до нього 
мотузкового троса; поперечної штанги довжиною 1 ООО мм; поперечної штанги довжи
ною 500 мм; чотирьох болтів з гайками для кріплення поперечних штанг із бічними 
стійками; спеціальних потрійних гачків і тросиків для їхнього кріплення до поперечних 
штанг; канатного троса. 

Бічні стійки і поперечні штанги виготовлені з трубчастої нержавіючої сталі діамет
ром 15 мм. Канатний трос повинен витримувати підйом ваги до 120 кг. 

Складаний трал у розібраному вигляді зберігається в спеціальному брезентовому 
чохлі з кишенею для гаків. 

Час, необхідний для підготовки складного трала до роботи, мінімальний - 2-3 хв. 
При застосуванні складного трала з конфігурацією, що змінюється, у водоймах 

ділянка водяної поверхні, що підлягає траленню, позначається тичинами, що встромля-
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ються в дно, чи буями. Тралення здійснюється з човна човниковим методом, а с~ме: 
послідовним переміщенням трала на мотузковому тросі. Необхідно стежити, щоб зво
ротний рух із тралом небагато захоплював раніше протралену смугу дна водоймища, 
для чого необхідна розмітка поверхні води буями. Захват шуканого об'єкта гаками 
трала відчувається по зміні натягу троса . 

Складаний трал з конфігурацією , що змінюється, може виявитися недостатньо 
ефективним у випадках, коли необхідно протралити водяні середовища великої тери
торії і глибини. З цією метою можна використовувати широкозахватний трал на ка
натній основі. 

Складовими частинами,такого трала є канат (фала) довжиною ЗО м, потрійні гаки 
(10 шт.), грузила (З шт.). 

Трал зберігається і перевозиться в спеціальній валізі, що дозволяє мати необхідний 
запас гаків, грузил, каната. 

У середній частині каната на відстані до ЗО см один від одного підвішуються гаки, 
що мають на одному кінці голівку (вушко), у яку зігнутою петлею пропускається канат. 
У залежності від можливостей тралення і розміру досліджуваного дна водойми кількість 

гаків може бути 5, 1 О і більше . 
Для того щоб канат з гаками вільно занурювався у воду, прогинався в залежності 

від стану дна водойми і стійко знаходився на заданій глибині, до каната одночасно з 
гаками підвішують грузила (металеві заготовки вагою по 70-1 ОО г) . 

Тралення може здійснюватися з одного човна або з двох, що знаходяться на відстані 
З-5 м один від одного. Якщо є можливість вести пошук об'єктів у воді з двох човнів, то 
ширину обстеження можна регулювати наближенням чи віддаленням човнів. Вона може 
складати від 2 до 20 м . 

Перевага трала на канатній основі в тім і складається, що відсутність у ньому 
твердого каркаса дозволяє швидко регулювати ширину захвату, а при зачепах за сто

ронні предмети - без складнощів від них звільнятися . [248, 19-20; З68, З2] 

·• 
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Мал. 24. Магнітний підйомник . Варіанти, придатні для пошуку: А- на поверхні землі; Б- на дні 
неглибоких водоймищ; В -в ямах з грузлим середовищем. 1 -магніт, 2 -пластинка (якір), З 
- · хвостовик, 4 - шарнірне з'єднання , 5 - подавжувальна ланка, 6 - трубчата рукоятка, 7 -
карабін, 8 - канат, 9 - шест . 

162 



Основною частиною магнітного шукача є магнітна голівка, яка уявляє со
бою блок з декількох пластин спресованого магнітного порошку, розміщених 
між двома залізними щічками, що служать полюсами магніту . Для додання 
механічної міцності торці магнітної голівки залиті епоксидною смолою. 
Блок магнітної голівки шарнірно з'єднаний з дюралюмінієвим 
хвостовиком, до якого через отвір можуть бути приєднані шнур чи ме
талева рукоятка, що закріплюється стопорним гвинтом. 

У неробочому положенні полюса магнітної голівки повинні бути зам
кнуті пластиною (якорем), що виготовлений з відпаленого заліза і при
значений для запобігання природного розмагнічування голівки. 

Піднімальна сила магнітної голівки -до 8 кг. У залежності від зони 
пошуку (на поверхні фунту, на дні глибокої водойми, у ямі з грузлим 
вмістом тощо) використовуються і відповідні прийоми і методи засто
сування магнітного шукача. 

Пошук предметів на поверхні Ірунту проводиться шляхом плавно
го переміщення магнітної голівки в горизонтальній площині стосовно 
поверхні Ірунту на висоті приблизно 1 см. Досліджується кожне по
глиблення, кожен розлом у Ірунті. Дрібні предмети (шматки дро
ту, уламки леза ножа, бритви, гільзи, залізні r-удзики тощо) мо
жу"І;ь притягатися до магніту з відстані 3-6 см . 

Магнітний 

При пошуку предметів у нещільних сипучих середови
щах (пухкому піску, пилу, сніжних заметах, купах листів 

чи сміття) магнітну голівку занурюють у середовище без 
особливого натиску і плавно переміщають у різних на
прямках. Потім магнітна голівка витягається на поверхню 
і після огляду знову занурюється в середовище, що до
сліджується . Таким же способом варто проводити пошук 

предметів у неглибоких калюжах, водостічних канавах, ка
навах з рідким брудом тощо. 

підйомник, 

пристосований для пошуку 
предметів на дні водоймищ. 

Пошук предметів на дні глибоких водоймищ або колодязів проводиться 
магнітною голівкою, підвішеною на шнурі, що 

Мал. 27. Магні-
тний підйомник, 

пристосований 

для пошуку 

предметів у гли

боких ямах з не-
чистотами. 

кріпиться до хвостовика пружинним карабіном . 
Пошук проводиться шляхом кількаразово

го опускання магнітної голівки на дно во
доймища з наступним підйомом їІ на висо
ту5-10см. 

Після кожного підйому магнітна голівка 
первміщається на нове місце, розміщене від 
попередньог9 на відстань, рівну не набага
то більше половини розміру предмета, що 
розшукується. Переміщення магнітної го
лівки у воді варто робити плавно, без різких 
ривків, оскільки в противному випадку 

можна втратити предмет, що розшукуєть

ся, якщо він притягся до краю одного з 
полюсів магніту. 

Для пошуку предметів у глибо
ких ямах із грузлим середо

вищем, наприклад, фекаль
ними масами, хвостовик 

магнітної голівки варто міцно 
прикріпити до дерев' я ної тичи-

Мал. 26. 
Магнітний 

підйомник, 

пристосований для пошуку 

предметів у глибоких ямах 

із грузлим середовищем. 
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з 2. з 

МаЛ. 28. Магнітна 
система МІП"- W: 

1 - магнітні елементи, 

2 - магнітопровід, 

З - кронштейн підвіски. 

чини необхідно помістити в два 
поліетиленових пакети і туго пе
рев'язати їх мотузкою чи дротом. 
Це дозволить уникнути неприєм
ної роботи, пов'язано'і з очищен
ням деталей приладу від забруд
нення нечистотами. 

Тичина з магнітною голівкою 
вводиться в грузле середоаище 

вертикально без різких поштовхів 
і повільно занурюється н-а дно . 
Пот-ім плавно пересувається в 
різні сторони на відстань 1 0-1 5 
см і витягається на поверхню для 
огляду . Число занурень залежить 
від розміру ями, що досліджуєть-
ся, і ступеня в'язк-ості їі вмісту. 

Описаний вище магнітний підйомник має деякі недоліки: невелика відстань (до од
ного сантиметра), з якої на розшукуваний л редмет впливає сила магнітног-о поля, що 
притягає; мала площа (до 1 О см2 ), на яку поширюється дія цього поля; мала піднімальна 
сила магніту. Усе це не сприяє досить ефективному обстеженню великих за розмірами 
поверхонь на суші і дні водоймищ, виявленню і вилученню багатьох об' єктів. 

Вирішення названих завдань забезпечує широкозахватний магнітний шукач-підйом
ник (МІП-Ш). [251] 

Основна деталь широкозахватного магнітного шукача-підйомника - магнітна сис
тема, що уявляє собою два ряди магнітних елементів, закріплених на несущому магні
топровіднику, який виготовлений з магнітопровідної етапі Довжина магнітної системи 
- 400 мм, ширина - 150 мм, висота - 1 ОО мм, маса - 16 кг. 

Конструктивні і фізико-технічні особливості МІП-Ш багаторазово збільшують ефек
тивність дії цього приладу в порівнянні з магнітним підйомником, що є в комплекті 
техніко-криміналістичних засобів слідчого. Так, наприклад, піднімальна сила МІП-Ш -
до 1 ОО кг, предмети вагою від 1 мг до 5 кг захоплюються магнітною системою з 
відстані 1 5-1 7 см, зона дії магнітного п0ля без переміщення приладу - близько 1 ООО 
см2 • В результаті цього у вели~ому ступені підвищується продуктивність праці слідчого 
в процесі пошуку розшукуваних об'єктів, значно збільшується ймовірність їхнього ви
явлення і вилучення. 

Перевага МІП-Ш акладається також у наступному: у ньому як магнітний матеріал 
використані більш міцні і дешеві сплави, чим у магнітних підйомниках, які були раніше 
розроблені. 

МІП-Ш є універсальним шукачем-підйомником, рівною мірою придатним для по
шуку і вилучення об' єктів на суші, на дні різних водоймищ, різного 
роду стічних канав, очисних споруджень і 
відстійників, нафтомазутосховищ, у вигрібних 
ямах, колодязях тощо. Зміна способів пошуку 
зді"йснюється шляхом заміни арматури, що несе 
магнітну систему. На по-
вехні грунту такою є 
спеціальний двоколісний 
візок, у воді - рама з ме
талевих труб у формі 
букви "А". В окремих ви
падках магнітна система 

може бути підвішена до 
троса, штанги чи до зви

чайної мотузки, із зап·а
сом, що витримує вагу пред

мета, пошук якого проводиться. 
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Мал. 29. Підвішування 
магнітної системи до 

троса: 1 - магнітна 

система, 2 - кронш-

тейн підвіски, 

З - карабіни, 

4 -трос. 



Мал. ЗО. Підвішуван

ня магніtної системи 

до штанги трала: 1 -
буксировочний трос, 

2 - шарнір, З - ме
талева трубка-стійка, 
4 - штанга підвіски, 

5 - магнітна сис

тема, 6 - направ

ляючі повзуни. 

6 

Мал. З1. Навішування магніт
ної системи на транспортний 

візок (вигляд з боку): 
1 - ручка візка, 
2 -колесо (2 шт), 
З - вісь і вузол 
підвіски, 

4- магнітна 

система. 

1 Методика пошуку об'єктів у різних сере
довищах за допомогою МІП-Ш аналогічна ме

тодиці пошуку за допомогою магнітного шу
кача, що є в комплекті техніко-криміналістич
них засобів слідчого. Її відмінність в основно
му в тому, що МІП-Ш має велику ширину 

захоплення, а магнітна система велику силу 
притягання і підйому металевих об'єктів. 

6 

В Україні спеціалістами Науково-дослід-

ного інституту спецтехніки МВС Украї
ни і спеціалістами ПКФ "ІНЖЕН" роз
роблено і впроваджено в прктику маг
нітний підіймач "МП-3" та пошуковий 
магнітний пристрій "ПМП-1 ". "МП,-3" 
призначений для виявлення в негустих 
середовищах об' єктів, виготовлених з 
феромагнітних сплавів. Вага предметів, 
які можуть бути підняті за допомогою 
даного магнітного підіймача, не мен
ше 1 О кг. "ПМП-1" призначений для об-

стеження великих площин, наприк

лад, огляду місця події, пов'язано
го з вибухом. Пристрій дозволяє 
швидко і ефективно обстежити 
місце вибуху і провести пошук, 
знаходження і вилучення метале
вих осколків вибухового пристрою, 
що розкидані на великій площі. 
Пристрій "ПМП-1" уявляє собою 

конструкцію у вигляді візка, до 

осі коліс якого прикріплені 
смуги на кінцях яких закріп
лені магніти. Ширина поля 
обстеження за один прохід до

рівнює 350 мм. 
Поряд з магнітними шука

чами для пошуку металевих 

об'єктів при проведенні слідчо
го огляду використовуються 

різні металошукачі індукційно
го типу. До них відносяться: 
міношукач "ІМП"; металошу
кач "Блешня-1 "; металошукач 

"Омуль-63"; металошукач "ІРИС-Е"; 
підводний металошукач "ІРИС-П"; селек-

тивний металошукач "Кедр"; металошукач 

"Олива" і "Олива-М"; прилад "Колосся". [268, 
9-25;366;368,33;519,330-332;537, 158-
162; 612, 251] 

Індукційний міношукач напівпровідниковий 
"ІМП" застосовується у військовій справі для 
пошуку мін, вибухових пристроїв та інших 
об'єктів, у конструкцію яких входять метали. 

У практиці розслідування злочинів цей при
лад використовується для пошуку і виявлення 
металевих предметів, що знаходяться в різних 
ехованках і важкодоступних місцях у при-
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Мал. 32. Металошукач типу "ІМП": 1 -
корпус пошукового елементу, 2 - гайка

барашок, З, 4 , 5 - штанга, 6 , 7 - утриму

вачі кабелR, 8 - кабель, 9 - корпус кожу

ха генераторно-посилюючого блока, 1 О -
кінцевий роз'єм кабелR, 

11 - штепсельна вилка телефона, 

12 - тумблер включеннR живленнR, 

1 З - ручка фазо-амплітудного 

компенсатора, 14 - телефон, 

1 5 - наплічний ремень, 

1 6 - тумблер зменшеннR 

чутливості, 17 - гнізда 

штепсельної 

вилки 

зарRДНОГО 

пристрою. 

міщенні; при обстеженні ділянок місце
вості, у межах якої було скоєно злочин ; 
для виявлення металевих включень у різних середовищах (земля, трав'яний покрив, 
сипучі матеріали тощо). Прилад дозволяє виявляти в щільних неметалевих середови
щах як великі - сейф, схованка , зброя тощо, так і порівняно дрібні - ніж, гільза, Іудзик, 
монета тощо - предмети, виготовлені з чорних і кольорових металів, у тому числі з 
дорогоцінних. Глибина пошуку залежить від маси, форми предмета і його геометрич
ного розташування стосовно пошукового елемента. Великі предмети фіксуються на 

відстані до 40-45 см, дрібні - до 8 - 12 см . Якщо предмет знаходиться у зволоженому 
фунті, ці відстані можуть скорочуватися приблизно в два рази. Герметична конструкція 
пошукового елемента дозволяє вести пошук під водою на глибині до 1 м. 

Принцип дії даного приладу заснований на методі фіксації магнітного поля індукцій
них (вихрових) струмів, що виникають у металевих тілах при внесенні їх у перемінне 
магнітне поле пошукового елемента . . 

Пошук за допомогою міношукаЧа ·проводиться шляхом безупинного переміщення 
пошукового елемента ліворуч і праворуч паралельно площині обстежуваної поверхні 
на відстані, що не перевищує 5 см, с поступовим просуванням вперед по заданому 
напрямку. Контроль пошуку здійснюється на слух за допомогою телефонів по зміню
ваній тональності звуку при виявленні металевих предметів. Виборчою здатністю на 
чорні і кольорові метали даний прилад не володіє. 

Спеціальний металошукач "Блешня- 1" призначений для селективного виявлення 
металевих предметів, схованих у різного роду схованках . 

На відміну в ід інших типів металошукачів "Блешня- 1" має виборчу здатність на 
чорні і кольорові метали (в тому числі благородні). 

ПрИлад може застосовуватися не тільки при слідчому огляді чи під час обшуку, але 
і при проведенні особистого обшуку , наприклад, для виявлення металевих предметів, 
захованих в одязі, взутті, особистих речах . 

Металошукач дозволяє фіксувати 1 см3 будь-якого металу в неметалевих середо
вищах (дерево , цегла, штукатурка і т . ін.) на глибині до 1 О см і видавати диференційо
ваний сигнал на виявлений чорний або кольоровий метал. Засобом індикації є дві сиг
нальні лампочки на електронному блоці : зелена- для чорного і червона -для кольоро
вих металів . 

Принцип дії даного металошукача заснований на методі фіксації і диференціювання 
змін власних параметрів (активного і реактивного опору) пошуково-вимірювальної ко
тушки , які викликані внесенням у зону пошуку металевих предметів . 

Пошуковий елемент уявляє собою циліндричний каркас, виконаний з текстоліту, 
усередині якого поміщена пошукова котушка. 
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Техніка роботи з металошукачем "Блешня-1 " принципово не відрізняється від по
шуку металевих предметів за допомогою міношукача "ІМП" . Переміщаючи пошуко
вий елемент за допомогою штанги праворуч і ліворуч паралельно обстежуваній по
верхні на висоті 2-3 см і просуваючи вперед по призначеному напрямку, необхідно 
стежити за станом індикаторних лампочок електронного блоку . Зафіксувавши заго
ряння однієї з лампочок, слід уточнити місцезнаходження і характер виявленого пред
мета. Шуканий предмет буде знаходитися точно під центром пошукового елемента, 
коли яскравість лампочки максимальна. 

Металошукач "Омуль-63" є портативним і призначений для виявлення металевих 
предметів, захованих у насильних речах (одягу) чи інших токонепровідних і немагніт
них середовищах . 

Він використовується переважно при проведенні особистого обшуку затриманих, 
заарештованих і засуджених безконтактним методом. 

Прилад дозволяє виявляти в повітряному середовищі, а однаково через перешкоду 
із сухої деревини, скла, кераміки, пластмаси, картону та інших матеріалів масивні 
металеві предмети на відстані до 15 см, дрібні предмети, розміром з п 'ятикопійкову 
монету - на відстані близько 7 см. 

Здатність, що дозволяє роздільно виявити дві п'ятикопійкові монети - не менше 5 
см, при переміщенні пошукової котушки на відстані 5 см від площини розташування 
монет. Принцип дії приладу заснований на зміні власних електричних параметрів по
шукової котушки при піднесенні їі до металевого предмета. Фіксація появи металевих 
об'єктів здійснюється зміною частоти звуку в телефоні-навушнику. 

Універсальний міношукач індукційний високочастотний "УМІВ-1" використовуєть
ся з тією же метою, що і міношукач "І МП" . Принципова електрична схема "УМІВ-1" 
значно відрізняється від "ІМП", інші тактико-технічні дані збігаються. 

Металошукач "ІРИС-Е" призначений для пошуку зброї та інших металевих пред
метів, схованих на відкритій місцевості, у неглибоких водоймищах і приміщеннях . Може 

використовуватися при огляді людей і вантажів. Дальність виявлення металевих пред
метів, еквівалентних діаметру кульки 5 мм і 50 мм складає відповідно не менше 5 см 
і 50 см. 

Підводний металошукач "ІРИС-П" використовується для виявлення предметів з 
магнітних і немагнітних (кольорових) металів під водою в умовах прісних і солоних 
водоймищ на глибині до 40 м, у проточній і стоячій воді, а також на суші і на межі 
середовищ повітря - вода. Дальність виявлення металевої пластини розміром 300 х 
ЗОО х 1 мм - не менше 1 м . 

Селективний металошукач "Кедр" застосовується як пошуковий переносний при
лад, що використовується дпя роздільного виявлення предметі в з чорних і кольорових 

металів у діелектричних середовищах, що вкривають (Г'рунт, будівельні конструкції, 
меблі, одяг тощо) при однобічному доступі до них . Чутливість приладу забезпечує 
виявлення сталевої пластини 20 х 20 х 1 мм на відстані до 1 О см, алюмінієвої пластини 
1 ОО х 1 ОО х 1 мм - на відстані до 40 мм. 

Металошукачі "Олива" і "Олива-М" використовуються для виявлення золота і ви
робів з нього на тілі людини і за різними перешкодами; "Гама" -для пошуку металевих 
виробів в одязі, м'яких меблях тощо; "Бета" - металевих предметів на місцевості в 
різних середовищах, що вкривають (Г'рунті, будівельних конструкціях тощо). 

Прилад "Колосся" призначений для прихованого виявлення вогнепальної і холодної 
зброї на тілі людини. Розміщається під одягом оператора. Чутливість приладу забезпе
чує виявлення з ймовірністю 0,9: пістолета Макарова - на відстані до 20 см; мисливсь
кого ножа - на відстані до 20 см. 

В Україні спеціалістами Науково-дослідного інституту спецтехніки МВС України 
розроблено і впроваджено у практику ручний малогабаритний металошукач "МО-1 " і 
селективний переносний металошукач "Горизонт". "МО-1" призначено для виявлення 
металевих предметів в непровідних та малопровідних середовищах . Даний прилад ус
пішно виявляє магнітні (чорні) та кольорові метали. Не реагує на землю, воду, тіло 
людини тощо. Сигналізація виявлення металевих предметів - звукова і світлова . Чут
ливість (дальність виявлення металевого еталона (діаметром 25 мм і товщиною 1 мм) 
не менше 80 мм. Прилад "Горизонт" призначений для оперативного пошуку і виявлен-
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ня металевих предметів в непровідних та слабопровідних середовищах. Прилад дозво
ляє розрізняти чорні та кольорові метали. За технічними характеристиками даний при
лад у 2 рази переважає аналогічні пристрої іноземного виробництва. Діапазон пошуку 
тестової пластини розміром 1 ОО х 1 ОО мм в межах 700 мм. Діапазон пошуку тестово
го металевого кола діаметром 1 О мм в межах 160 мм. 

У практиці слідчого огляду іноді приходиться проводити попереднє дослідження 
криміналістичних об' єктів з використанням методів, заснованих на діі рентгенівських 
променів. З цією метою використовується портативний рентгенівський апарат "7Л-2", 
що призначений для виготовлення рентгенівських знімків і просвічування різних об' єктів 
у рентгенівських променях з метою встановлення внутрішньої структури об'єктів, що 
досліджуються, без їхнього розкриття . 

Апарат дозволяє просвічувати неметалеві об'єкти (дерево, пластмаса) товщиною 
до 10-12 см і більше; алюмінієві - до 4-5 см; залізні, сталеві та мідні вироби до 10-
2 мм товщини шару металу. 

У процесі проведення слідчого огляду апарат може бути використаний для виявлен
ня предметів, захованих у масивних металевих схованках; просвічування (огляду) тари 
(шухляд, валіз, сумок); обстеження особистих речей затриманих підозрюваних, зокре
ма, взуття, де ймовірніше всього можуть бути сховані коштовності, знаряддя злому; 
виявлення в організмі живої особи чи трупа, що обстежуються, металевих предметів, і 
ряду інших криміналістичних досліджень. За допомогою рентгенівського апарата мож
на швидко "оглянути", а також сфотографувати вміст посилок і іншої кореспонденції 
без їх розк'риття. 

Джерелом живлення апарату є мережа перемінного струму напругою 127 чи 220 
в. [268, 40-45] 

Серед фізико-хімічних методів пошуку, знаходження і виявлення латентних слідів 
варто назвати виявлення слідів рук парами йоду. Цей метод виявлення заснований на 
переважній адсорбції йоду лотожировою речовиною. З фізичних властивостей тут відіграє 
роль давнина утворення нашарування, що володіє значним запасом вільної поверхне

вої енергїі, з хімічних - наявність у складі жирової складової ненасичених жирних кис
лот (найбільший відсоток приходиться на неграничну олеїнову кислоту). Відбувається 
йодування лотожирової речовини, а йодовані з'єднання інтенсивніше адсорбірують йод 
з повітря і міцніше утримують його, чим нейодовані. [750, 21] Оскільки реакція зво
ротна, ~годам йод випаровується з поверхні, залишаючи слід (його речовину) незмінним. 
Не змінюється і слідоносій, що дає можливість оперативно використовувати пари йоду 
тоді, коли необхідно зберегти криміналістичний об'єкт, на якому виявлені сліди рук для 
подальшого криміналістичного дослідження. Однак реакція йодування з' єднань пото
жирової речовини погано впливає на наступне судово-медичне експертне дослідження 
лотожирової речовини. Тому метод окурювання парами йоду не можна застосовувати, 
якщо передбачається подальше дослідження з метою, наприклад, установлення групо
вої належності лотожирової речовини, [2З4, 9] або проведення ідентифікаційного су
дово-медичного молекулярно генетичного експертного дослідження. 

Практиці відомі два способи отримання парів йоду : 
1) "Холодний" спосіб, коли кристали йоду перетворюються при кімнатній темпера

турі: криміналістичний об'єкт, що досліджується і на поверхні якого передбачається 
наявність слідів рук, контактує зі склом, на якому розташований тонкий шар дрібних 
кристалів йоду, або він міститься в судині з кристалами йоду на дні. [З58, 323] 

2) "Гарячий" спосіб, коли кристали йоду нагріваються за допомогою простих 
нагрівальних пристосувань (тепло, що виділяється організмом людини тощо) або за
стосовуються спеціальні апарати з електричним способом підігріву [585, 24-26] чи 
з підігрівом від каталітичної грілки ''ГК-1 ". [ 150] Найбільше розповсюдженою є йод
на трубка найпростішої конструкції, яку запропонував А. І. Миронов, з кулястою 
ємністю (трубкою) посередині, що призначена для розміщеннЯ кристалів йоду. Щоб 
кристали не висипалися, з обох кінців трубки розташовуються вентилі або отвори 
трубки закриваються скловатою. Пари йоду утворюються в результаті зігрівання трубки 
теплом руки, яка ·п утримує, а спрямований струмінь повітря створюється за допо

могою груші від пульверизатора, що є в комплекті техніко-криміналістичних засобів 
слідчого. [91] 
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Мал. 33. Йодна трубка : 1 - груша-пульве
ризатор, 2 - з'єднувальний шланг, З -
вхідний вентиль, 4 - стікловата, 5 - крис

тали йоду, 6 - вихідний вентиль, 7 - сопло 

трубки. 

Мал. 34. Робота 
з йодною 

трубкою по виявленню 

слідів рук. 

Метод виявлення латентних СЛІДІВ рук з використанням парів йоду продовжують 
удосконалювати. Є дослідження його застосування в сполученні з порошковими мето
дами. При цьому може бути використаний як сам порошкоподібний йод, так і в суміші , 
наприклад, із дрібним пористим скляним порошком, порошком картопляного крохма
лю чи з порошком окису міді. [750, 22] 

Суміш порошкоподібного йоду з порошком картопляного крохмалю називають 
порошком "Тканоль" і його рекомендують в основному для виявлення латентних слідів 
рук на тканинах. Однак він ефективний для роботи з виявлення латентних слідів рук на 
будь-яких грубоструктурних поверхнях. [544, 39-40; 746, 75; 750, 22] 

Метод виявлення латентних слідів рук за допомогою парів йоду не має властивості 
виявлення давніх слідів. Цей метод дає якісний позитивний результат у тих випадках, 
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коли сліди залишені в межах від 7 днів до двох з половиною 
місяців. [ 127, 22-2З] Однак у криміналістичній літературі 
зустрічаються випадки, коли латентні сліди рук були вияв
лені за допомогою йоду через десять років. [97, 159] Відзна
чені невідповідності в результатах виявлення давніх слідів 
пояснюється різним змістом найбільш стабільної до різних 
несприятливих умов жирового компонента потожирової ре-
човини. [750, 2З] 

До фізико-хімічних методів пошуку доказової інформації 
відноситься і метод, заснований на зміні електричного опо
ру у визначених середовищах, що нагадує електроліти. Цей 

6 метод на практиці реалізується за допомогою використання 
електрощупа, який застосовується як для пошуку закопа

них і затоплених трупів чи їхніх частин, так і для пошуку 

металевих предметів, схованих у землі, воді й інших рідких 
і грузлих середовищах, електропровідність яких значно мен-

7 

8 

Мал. 35. Електрощуп: 
1 - тумблер вимірювання 
чутливості приладу, 

2 - вимірювальний прилад, 

З - тумблер включення 
живлення, 4 - рукоятка, 

5 - металева призма, 

6 - штанга, 7 - електродний 
наконечник. 8 - електроди, 
9- кожух. 

ша, ніж у металів. 
Прилад придатний для nошуку трупів (в одязі і без одя-

гу), що знаходяться як у сухих, так і вологих (заболочених) 
фунтах. За допомогою його можна відшукувати пред
мети, виготовлені з будь-яких металів, що знаходять
ся в землі, воді й інших електропровідних середови
щах (силос, нечистоти тощо), за умови якщо контак
туванню щупа з предметом не перешкоджає упакуван

ня з матеріалів, що є діелектриками (деревина, пласт
маса, скло, кераміка тощо). 

Глибина занурення щупа в обстежуване середови
ще - 1,4 м. Довжина електрощупа - 1,5 м; діаметр 
штанги - 1З мм; максимальний діаметр електродного 
наконечника - 16 мм. Джерело електроструму - су-
хий елемент типу "Марс" (ЕДС- 1,5 в). 

Електроди даного приладу при роботі з ним постійно знаходяться під напругою, 
але, у силу того, що вони ізольовані один від одного, струм у ланцюзі відсутній. Цирку
ляція струму в ланцюзі можлива тільки в тому випадку, коли ланцюг замкнеться, тобто 
між електродами виявиться опір - яке-небудь електропровідне середовище, наприк
лад, вода, фунт. 

З початком занурення електродного наконечника в фунт починає рухатися стрілка 
мікроамперметра, показуючи велинину сили струму в шарі Ірунту, що контактує з 
електродами. Сила струму непостійна і коливається в порівняно невеликих межах у 
міру занурення електродного наконе4ника в товщу середовища, що досліджується. 

Показання мікроамперметра залежать від багатьох факторів, але головним з них є 
питомий електроопір води, що знаходиться в порах (капілярах) фунту. А питомий 
електроопір води залежить від кількості розчинених в ній речовин мінерального й органіч
ного походження. 

· У тих випадках, коли в землю закопано об'єкт органічного походження, довкола 
нього утвориться зона зі зниженим питомим електроопором. 

Це пояснюється розчиненням у воді, що просочує r'рунт газоподібних, і рідких про
дуктів гниття білкових речовин і утворенням свого роду електроліту. Входження елект
родів щупа в зону зниженого питомого електроопору спричиняє збільшення сили струму. 

За характером зміни електроструму і його максимальної величини можна орієн
товно міркувати про природу предмета, від зіткнення з яким зростає струм. 

Наприклад, при електрозондуванні Ірунту над місцем поховання трупа, що знахо
диться в стадії гниття. мікроамперметр показує помітне зростання сили струму вже з 
того моменту, коли наконечник щупа наближається до трупа на відстань, рівну при
близно 20 - 25 см. Максимальна ж величина сили струму має місце при зіткненні 
наконечника щупа з трупом. При цьому вона в 12-16 разів перевищує середню силу 
струму, що відповідає тій частині Ірунту, яка вільна від продуктів гниття трупної маси. 
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При виявленні металевих предметів сила струму зростає не плавно, а раптово, 
стрибкоподібно: стрибок відбувається в момент зіткнення наконечника щупа з поверх
нею металевого предмета. [268, 29-32; 519, 332-333; 537, 162-165] 

Хімічні методи пошуку доказової інформації використовуються в тих випадках, коли 
застосування фізичних чи фізико-хімічних методів не дає позитивного результату. 

Ці методи можуть бути використані для пошуку старих слідів рук, слідів крові, у 
тому числі і запраних, і прихованих трупів. 

Для виявлення старих латентних слідів рук використовуються хімічні методи, реа
гентами в який можуть бути використані розчини азотнокислого срібла, нінгідрина чи 
алексана в ацетоні. При використанні цих методів у процесі слідчого огляду необхідно 
звернутися за допомогою спеціаліста-криміналіста . [196, 62] 

При роботі з нінгідрином дія його заснована на хімічній реакції з амінокислотами і 
білками речовини сліду. Ця реакція має виняткову чутливість. У результаті слід набу
ває рожево-фіолетове чи пурпурне забарвлення. Причому, взаємодіючи з різними аміно
кислотами, нінгідрин дає різне забарвлення. Чутливість реакції з більшою частиною 
амінокислот дуже висока, якщо реакція протікає в умовах кімнатної температури. Тоді 
тривалість їі 1 - 2 дні. Забарвлення слідів за цей час досягає максимальної інтенсив
ності. Тому краще утримуватися від теплової обробки. 

Якщо все-таки необхідна швидка обробка, можна скористатися експрес-методом 
проявлення: після випаровування ацетону об'єкт сильно змочується 1%- ним розчином 
нітрату міді в ацетоні і відразу піддається термообробці - за допомогою гарячої праски 
через аркуш паперу. Сліди проявляються негайно ж. Забарвлення всієї поверхні об'єкта 
не змінюється, оскільки нінгідрин на вільних від сліду ділянках нейтралізується. 

Важливо враховувати сумісність нінгідрина з іншими засобами, які використову
ються для виявлення латентних слідів рук. Встановлено, що найчастіше розчинник, 
який застосовується - ацетон - розчиняє жировий компонент речовини сліду. Тому 
нінгідрин у розчині ацетону не можна використовувати раніше методів, орієнтованих 

на жировий компонент, зокрема, парашкового методу. Після нінгідрина можна засто
совувати азотнокисле срібло. 

Оцінюючи дії нінгідринового реактиву на об'єкти, що піддавалися зволоженню, вар
то враховувати, що у вологаму середовищі відбувається вимивання амінокислот. Тому 
нінгідрин застосовувати в таких випадках недоцільно, тут ефективніше використовува
ти проявники, орієнтовані на більш стійку жирову компоненту. [750, 25-27] 

Застосування нінгідрина не є тим методом, що може забезпечити виявлення дета
лей узору з високим рівнем здатності. Причина полягає в тому, що амінокислотна 
складова потожирової речовини сліду в найбільшій мірі випробовує ситуаційні впливи. 
З одного боку, не у всіх людей у складі речовини сліду є достатня для виявлення 
чуттєвими методами кількість білків і амінокислот. [ 1 2 7, 20] З іншого боку, далеко не 
завжди вони рівномірно розподілені уздовж гребенів слідів узору. Звичайно має місце 
скупчення амінокислот і білків біля пор, що викликає крапкове фарбування слідів, яке 
спостерігається дуже часто. 

Не рекомендується виявляти сліди за допомогою нінгідрина, якщо надалі передба
чається проводити судово-медичне експертне дослідження речовини сліду. 

Якщо з метою виявлення латентних слідів використовувалося запилення порошка
ми чи окопчення їх на пористих поверхнях, то це виключає наступне застосування 
нінгідрина чи азотнокислого срібла. [95] У зв'язку з цим є рекомендації, щоб наносити 
розчин нінгідрина на оброблений порошком папір не з лицьової сторони, а зі зворотної. 
[127, 25] 

Основний показник ефективності нінгідрина, що характеризує його чутливість до 
мікрокількостей речовини сліду, - здатність виявляти давні сліди. В криміналістичній 
літературі наводяться окремі дані про виявлення за допомогою нінгідрина відбитків 
пальців давниною ЗО - З5 років. Не менш важливо те, що при виявленні слідів нінгідри
ном є можливість міркувати про термін давнини латентного сліду за зміною забарвлен
ня виявлених слідів різної давнини, відібраних у тієї самої особи. [750, 28] 

Застосування азотнокислого срібла засновано на хімічній взаємодії з хлоридами 
потожирової речовини. Реакція носить фотохімічний характер. Срібло, що виділяється 
в результаті, додає елідам забарвлення. Закріплення виявленого зображення здійснюється 
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в розчині гіпосульфиту натрію (основний складовий компонент звичайного закріплюва
ча, що використовується в чорно-білій фотографії). Проявник уявляє собою 5-1 О%
ний водяний розчин. Як і при застосуванні нінгідрина, використання азотнокислого срібла 
непридатно, коли об' єкти піддавалися зволоженню (хлориди речовини сліду при тако
му впливі вимиваються). 

Давнина виявлення слідів азотнокислим сріблом за окремими даними не переви
щує шести місяців. [127, 22-2З] 

Властивість іонів хлору проникати згодом, наприклад, у товщу паперу рекомен

дується використовувати для встановлення давнини слідів. Так, наприклад, для сухого 
опалювального приміщення слід папілярного узору місячної давнини стає нечітким, 
але rІ'iJO<e заnишається придатним для ідентифікації протягом трьох місяців зображен
ня сліду на зворотному боці nаперу, утворений унаслідок nроникнення іонів хлору в 
товщу паперу. Виявлення слідів 5-6-місячної давнини азотнокислим сріблом не дає 
чітко·і картини. У залежності від результату виявлення і представляється можливим у 

визначених межах оцінити давнину утворення сліду. 
Недоліком розглянутих вище хімічних методів виявлення латентних слідів рук є те, 

що вони, як правило, використовуються в лабораторних умовах або в крайньому ви
падку їх можна використовувати в умовах приміщення. У польових умовах їхнє вико

ристання створює визначені труднощі. Разом з тим азотнокисле срібло є дефіцитним і 
дорогим реактивом. [179, 86; 60З, 44] Зазначені вище методи хімічного виявлення 
латентних слідів рук, хоча й ефективні у визначених умовах, не позбавлені недоліків 
(складність застосування, тривалість процесу виявлення тощо), що, природно, утруд
няє їхнє застосування. 

На сторінках криміналістичних видань рекомендується для виявлення латентних 
слідів рук більu.іе nростий і ефективний хімічний метод, заснований на реакції перман
ганату калію (марганцево-кислий калій, марганцовка) з органічними речовинами сліду. 
[179, 87] 

Реактив перманганату калію дуже розповсюджений і доступний, що для практики є 
дуже бажаним фактором. 

Для виявлення латентних слідів рук - свіжих і старих (в експериментах виявлялися 
сліди, термін давнини залишення яких складав ЗО діб) - готується розчин 0,5-1 г 
перманганату калію в 50-60 мл води (бажано дистильованої). 

До зазначеного розчину додають 0,2-0,8 мл концентрованої сірчаної кислоти. Після 
цього розчин перемішують і, якщо є осад, фільтрують (частки осаду приховують чіткість 

виявленого сліду). У такому вигляді розчин готовий до використання і може зберігати
ся у відповідних умовах тривалий час. 

При нео'бхідності виявити сліди розчин виливається у ванночку. Об'єкт, на якому 
припускають наявність слідів рук (аркуш паперу, поліетиленова плівка і вироби з неї, 
предмети зі скла, пластмаси), занурюється в розчин і робляться поступальні рухи для 
припливу свіжого розчину до місця сліду. Слід, якщо він є на об'єкті, що досліджуєть
ся, практично моментально починає проявлятися, забарвлюючись в насичений корич

невий колір. 
Якість сліду, що виявляється, досить висока - вдається отримати як чітке відобра

ження папілярного узору і його деталей, так і відображення пор. 
Після виявлення сліду об'єкт занурюють у чисту воду для видалення залищків роз

чину проявника. 

Якщо об'єкт, на поверхні якого передбачається наявність латентних слідів рук, че
рез форму чи розміри не можна помістити у ванночку з розчином, останній можна 
наносити на поверхню об' єкта за допомогою тампона, дактилоскопічного флейцевого 
пензля чи піпеткою. При цьому необхідно дотримувати визначену обережність, щоб не 
зруйнувати слід. 

Поряд з виЯвленням латентних слідів рук людини хімічними методами і засобами, у 
комплекті техніко-криміналістичних засобів слідчого і nрокурора-криміналіста є засо
би, призначені для виявлення хімічними методами латентних слідів крові або видимих, 
але таких, які підлягають диференціації і підтвердженню, що виявлені сліди є саме 
слідами крові людини. До них відносяться гідроперит, реактив Воскобойникова і люми
нол. 
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Гідроперит ,є замінникрм перекису водню, що швидко розкладається при збере
женні і утрачає свої властивості. Для отримаІ-іНЯ робо.чого розчину 2 таблетки гідропе
риту розчиняються ЕІ 1 ОО JІ..1Л кип'яченої води. 

Крапля розчину наноситься на поверх1::1ю об'єкта, що досліджується і на якій вияв
лені с-ліди, схожі на кров. Якщо вони утворені І{ров'ю, то через кілька секунд крапля 
рідини сильно спі~;~юється, що добре помітно неозброєним_ оком або при · спостере
женні за допомогою лупи. Розчин гідропериту реагує з відносно свіжими слідами і 
може залишитися без зміни, якщо сліди крові [lіддалися дії миючих, дезинфікуючих 
засобів, ультрафіолетового випромінювання сонця чи загнили. Гідроперит є фарма
цевтичним препаратом і є в аптеках. [389] 

Реакт,ив Воскобойникова складається із суміші трьох компонентів: основного бен
зидина, перекису барію і лимонно"і кислоти, взятих у співвідношенні Т: 4 : 1 О. 

Зазначені речовини упаковані окремо. ·після отримання комплекту їх необхідно 
висипати на ЧИС"!'ИЙ аркуш паперу, ретельно п~реміша:ги і ВІ';ІСИпа:ги в один із - флаконів, 
що звільнився. 

Методика п,ошуку і визначення в слідах крові за допомогою реактиву Воскобойни
кова полягає в наступному: 

1) Не~;~елика кількість _реактиву, що уміщається на кінчику ножа (0, 1-0,2 г), розчи
нити в 2-5 мл (1 чайна ложка) кип'яченої води. Отриманий розчин повинен бути без
барвним. По-синіння розчину свідчить про необхідність замінити воду на більш чисту 
(дистильовану). Якщо реактив Цілком не розчинився, його можна злегка підігріти. 

2) Помістити зскріб сліду схожої на кров речовини чи забруднену ворсинку тканини 
на фільтрувальний (промокальний) папір і додати 1-2 кр-аплі розчину. У випадку наяв
ності крові папір навколо зразка через 15-30 сек синіє. 

З) Для дослідження крапкових плям і бризок навернути . на сірник шматочок вати, 
зволожити· її в_ ррзчині і прикласти до об'єкта, що досліджується. У позитивному випад
ку вата синіє. 

Позитивна реакція з реактивом Воскобойникоеа є підставою тільки для можливого 
висновку про те, що пошуком виявлена кров, тому що є ряд інших речовин, які викли
кають посиніння. Однак застосування . цього реактиву доЗволяє швидко виключити 
більшість некров'яних слідів (наприклад, ягідні, фруктові взагалі, винні тощо) при про
веденні попереднього дослідження в процесі слідчого огляду і тому розглянутий реак
тив має велике значенн~ для орієнтування слідчого щодо належності знайдених слідів. 

Чутливість реакції досить висока: посиніння настає при давнині слідів крові до десяти 

років і при розведенні реактиву 1:1000.00. Прання з милом·, кип'ят.іння, прогладжування 
гарячою праскою, обробка бензином, ацетоном, содою, нашатирним спиртом мало впли
ває, можна сказати практично не впЛиває на ефективність цієї проби. [602, 35-39] 

Серед хімічних реактивів, які використовуються на сучасному етапі для оператив
ного попереднього дослідження слідів з метою їхнього віднесення до слідів крові, особ
ливий інтерес представляє люминол. На можливість застосування люминолу для попе
реднього визначення наявності крові в слідах указувалося ще в 1962 році. 

Незважаючи на очевидні переваги застосування в криміналістичних цілях люмино
ла, що полягають в йо-го чутливості і можливості обробляти значні площі, цей засіб 
дуже рідко вик_ористовується в слідчій практиці. 

Впровадженню люминола в слідчу практику перешкоджають наступні обставини: 
1) розnовсюджені серед спеціалістів в галузf судової медицини і слідчих працівників 

уявлення про те, що вплив розчину люминола на сліди крові в більшому чи меншому 
ступені затрудняє чи навіть узагалі виключає можливість їх наступного судово-медич
ного експертного дослідження; 

2) неДостатня розробленість методики застосування розчину люминола для вияв-
лення і попереднього доспідження слідів крові. [246, 3-.4] . 

Використання для пошуку і виявлення слідів крові люминола по своїй сутності по
лягає в тому, що при взаємодії крові із содавим розчином люминола в присутності 
перекису водню чи розчину гідропериту виникає блакитнувате свjтіння, яке добре. спо
стерігається ЕІ темряві. 

Методика виявлення крові в слідах за допомогою люминола зводиться до наступ
ного: 
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1) В одному літрі дистильованої води розчинити послідовно 5 г кальцинованої соди 
і О, 1 г люминола марки "ЧДА" (чистий для аналізів). 

Готовий розчин може зберігатися біля півроку, не змінюючи своїх властивостей, у 
щільно закупореному скляному посуді з темного скла. 

2) Безпосередньо перед використанням додати до 1 л розчину 1 О мл 30%- відсот
кового або 1 ОО мл Зо/о-відсоткового гіерекису водню. Отриманий робочий розчин по
винен бути використаний негайно, до збереження він непридатний. 

Якщо необхідно приготувати меншу кількість робочого розчину, то навішення каль
цинованої соди і люминола, а також обсяг перекису водню повинні бути зменшені у 
відповідних частках. 

Після введення в розчин люминола перекисуводню виникає природне світіння (фон). 
Використання для приготування розчину люминола дистильованої води низької якості і 
недостатньо очищених реактивів викликає посилення фону, а чим сла'бкіше фон, тим 
легше уловити світіння замитих, зачищених і невеликих за розміром слідів крові. 

Крім того, скупчення рідини з підвищеним природним світінням може бути помилко
во прийняте за виявлені сліди, можливо, утворені кров'ю. Тому для приготування розчи
ну люминола необхідно використовувати тільки аптечну дистильовану воду, яка не збе
рігалася в металевій тарі. Готувати розчин · необхідно в чисто вимитому і обполісканому 
дистильованою водою скляному посуді, використовуючи чисті хімічні реактиви. 

3) Затемнити приміщення, що оглядається, чи пристосувати для проведення попе
реднього дослідження об'єктів темну кімнату. 

Пошук крові в слідах за допомогою розчину люминола в польових умовах здійснюєть
ся з використанням для затемнення ділянки різних підсобних предметів (щільних наки
док, наметів, спеціально виготовлених з цією метою шухляд, у бічних стінках яких 
роблять отвори з закріпленими нарукавниками для рук, а у верхній частині шухляди, у 
центрі робиться отвір із блендою для захисту очей від проникнення зовнішнього світла 
при спостереженні реакції). Малогабаритні предмети і зскріб можуть оглядатися в за

. темненому салоні пересувної криміналістичної лабораторії. В усіх випадках спостере
ження необхідно адаптувати до темряви очі протягом приблизно 2-3 хв доти, поки не 
стане помітним легке природне· світіння робочого розчину (фон). 

4) Нанести реактив люминола на поверхню об'єкта, що ·досліджується, за допомо
гою пульверизатора з гумовою грушею або універсального пристрою, шляхом роз
бризкування. Одиничні плями допускається обробляти за допомогою сильно зволоже
ного ватного тампона. При взаємодії люминола з плямами крові виникає яскравий 
спалах блакитного світіння. Деякі плями можуть світитися тільки по краях, центральна 
їхня зона залишається темною. Світіння повільно згасає і залишається помітним протя
гом 3-4 хв. Повторна обробка приводить до нового спалаху, аналогічного за часом 
світіння. Починають світитися центральні зони плям, якщо вони спочатку залишалися 
темними. 

Сліди крові в товстих довговорсавих тканинах починають світитися після 2-3 разів 
оббризкувань з інтервалом 2-3 хв, тому що реактиву потрібно час, щоб проникнути в 
глибину матеріалу. Замиті плями крові, а також піддані хімічному чиЩенню світяться 
слабкіше і менше за часом. Область світіння має розпливчасті границі і виходить за 
межі локалізації первісної плями. 

5) Частки фунту, вилучені з місць, на яких передбачається знаходження слідів крові, 
підозрілі ворсинки, частини зскрібу опустити безпосередньо в невелику судину з части
ною приготовленого реактива. При наявності крові фонове світіння різко збільшується. 

Реакція з люминолом не специфічна тільки для крові. Є ряд речовин-імітаторів (сік 
буряка, моркви, деякі солі металів, вино, чорнило; жовч тощо), що виклИкають схоже 
світіння. Однак, як правило, взаємодія люминола з речовинами-імітаторами викликає 
менш яскраве і нетривале світіння, причому повторне оббризкування не дає ніякого 
ефекту. 

Попереднє дослідження криміналістичних об' єктів на наявність крові необхідно про
водити з невеликою частиною субстрату чи сліду з окремими ворсинками тканини чи 
схожих на кров забруднень для того, щоб надати в розпорядження судово-медичних 
експертів достатню кількість не обробленого реактивами матеріалу. Значні за площею 
поверхні оббризкуються розчином люминола тільки в тому випадку, якщо на них не-
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має видимих СЛІДІВ, схожих на кров, але є підозри, що сліди крові були попередньо 
знищені чищенням чи пранням. [245; 246; 585, 50-54; 600, З5-З9] 

За своїм ефектом (яскраве світіння в темряві слідів крові, замитих і підданих іншо
му впливу з метою їхнього знищення, збереження топографії слідів через значний про
міжок часу після їхнього утворення) реакція крові з розчином люминола може зробити 
сильний психологічний вплив на підозрюваного (обвинувачуваного), у присутності яких 
проводиться слідчий огляд. Цим визначаються особливості тактики застосування роз
чину люминола, яка полягає в наступному: 

1. Перед початком слідчого огляду підозрюваний (обвинувачуваний) допитується 
про можливу наявність слідів крові на місці і предметах, що підлягають попередньому 
дослідженню, а також про їхнє походження. 

2 . Підозрюваному (обвинувачуваному) роз'ясняється суть реакції крові з люмино
лом. Реакція наочно демонструється на заздалегідь підготовленому зразку, що уявляє 
собою, наприклад, шматок білої бавовняної тканини з заздалегідь нанесеною кров'ю 
(донорською чи трупа), висушеної при кімнатній температурі. Підозрюваному (обвину
вачуваному) також роз'ясняється, що схожа реакція може відбуватися й у процесі 
взаємодії розчину люминола з деякими іншими речовинами . 

З . При виявленні зон світіння, особливо якщо вони мають вид, характерний для 
слідів крові (бризки, патьоки, плями, калюжі) або розташовані в таких місцях, як ліжко, 
ванна кімната тощо, слідчий огляд доцільно призупинити і допитати підозрюваного (об
винувачуваного) про походження виявлених слідів. При цьому можуть бути отримані 

важливі дані про участь його в скоєнні злочину, місцезнаходженні знаряддя убивства, 
трупа, про співучасників тощо [246, 11-12] 

З метою пошуку прихованих трупів використовується спеціальний прилад "Пошук-
1 " - (газовий індикатор). В основу дії приладу покладений метод експресного хімічно
го аналізу проби повітря, взятого з Грунту. Наявність у пробі газоподібних продуктів 
гнилісного розпаду трупа (сірководень, сіркаорганічні й аміачні з'єднання) фіксується 
миттєвою зміною забарвлення хімічного реагенту-індикатора. 

Конструктивно приnад складається із трьох основних вузлів: порожнього щупа, 
газозабірного пристрою й індикаторної камери. 

Щуп призначений для забору повітря із Грунту. Він виконаний у вигляді п'яти стале
вих трубок, що згвинчуються, з рукояткою і штуцером наприкінці. До останньої труб
ки, виготовле.ної з отворами для усмоктування повітря з Грунту, приєднаний гострий 
сталевий наконечник. 

На трубки надівається обмежник - "парасолька", що перешкоджає проникненню 
свіжого повітря з поверхні rрунту. Його положення фіксується за допомогою спеціаль
ного гвинта. Довжина щупа дозволяє вести пошук у r'рунті на глибині до 1,5 м. 

Газозабірний пристрій призначений для усмоктування повітря з rрунту . Уявляє со
бою ручний насос, що складається з дюралюмінієвого циліндра, у порожнині якого за 
допомогою штока переміщається поршень. У нижній частині циліндра знаходяться впус
кний і випускний клапани. Перший з'єднується гумовою трубкою зі штуцером на ру
коятці щупа; другий - зі штуцером на індикаторній камері. 

Індикаторна камера призначена для селективного хімічного аналізу повітря, що 
пропускається через неї. У ній встановлені дві котушки з індикаторною стрічкою з 
батисту, прЬсоченої 15%-відсотковим водяним розчином оцтовокислого свинцю. Від 
впливу газоподібних продуктів розкладання речовин органічного походження індика
торна стрічка набуває характерного коричнево-бурого забарвлення. Порядок роботи з 
приладом наступний. 

Натисканням на рукоятку занурити щуп на потрібну глибину в землю (до притис
нення до землі обмежника - "парасольки"), повільно висуваючи поршень за шток, 
зробити забір повітря з Грунту. Потім, вводячи поршень у циліндр, пропустити взятий 
Грунтовий газ через індикаторну камеру. Проробити З - 5 прокачувань повітря з кож
ної точки пошуку, одночасно спостерігаючи за забарвленням індикаторної стрічки. При 
наявності в пробі повітря продуктів гниття на індикаторній стрічці внаслідок утворення 
сірчистого свинцю появляються плями від ясно-коричневого до темно-бурого кольору, 
у залежності від концентрації продуктів розпаду й обсягу Грунтового повітря, що про
пускається. Необхідно мати на увазі, що позитивна реакція може бути викликана наяв-
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ністю в даному місці яких-небудь продуктів гниття, наприклад, тваринного походжен
ня, а також наявністю сірководню та інших газів поблизу смітників, каналізаційних 
пристроїв, хімічних і металургійних підприємств тощо. Реакція приладу на різні сірка
органічні речовини (меркаптани) є його технічним недоліком. 

Вирішальним фактором реакції приладу є інтенсивність розкладання трупа. Глиби
на виявлення залежить від щільності, структури і ступеня вологості Ірунту. Тому найбільш 
сприятливі умови для використання приладу створюються влітку, у теплу суху погоду. 
У зимовий час, коли труп не розкладається, а також при великій вологості Ірунту, 
прилад може не дати позитивної реакції. У цьому випадку прилад реагує лише тоді, 
коли наконечник щупа торкається трупа. [268, 25-29; 519, 332; 537, 165-166] 

Такі основні методи і засоби криміналістичної техніки, які використовуються при 
проведенні попереднього дослідження криміналістичних об'єктів у процесі слідчого 
огляду з метою пошуку, знаходження і виявлення як видимої, але такої, що підлягає 
диференційованому відбору або прихованої злочинцем (навмисно чи не по його волі), 
так і невидимої або слабковидимої доказової інформації. 

4.3. Методи і засоби криміналістичної техніки, 

які використовуютьсяз метою фіксаціі знайденої 
або виявленої доказової інформаціі при проведенні 

слідчого огляду 
Серед цілого ряду приватних криміналістичних теорій, що формуються, вчення про 

фіксацію доказової інформації займає одне з найважливіших місць як по своїй прак
тичній ЗНаЧИМОСТі, ТаК і ПО актуаЛЬНОСТі. Це ПОЯСНЮЄТЬСЯ ТИМ, ЩО проблемаТИКа фіксаціЇ 
доказової інформації- невід'ємна частина комплексу проблем, пов'язаних з вивчен
ням і використанням закономірностей пошуку і виявлення доказової інформації. Її ак
туальність і важливість пояснюється тим значенням, як кримінально-процесуальним, 
так і криміналістичним, яке має фіксація доказової інформації в процесі доказування, 
тією роллю, що значення фіксації доказової інформації відіграє як стимул розвитку, 
удосконалювання їІ засобів і методів у криміналістичній науці. У той же час формуван
ня даної приватної криміналістичної теорії не можна вважати завершеним, оскільки 
нові засоби фіксації, що появилися в останній час, спонукають до перегляду ряду про
цесуальних положень, технічних і тактичних рекомендацій по здійсненню процесів 
фіксації . [35, 217; 36, 117] 

Успіх ррзслідування і розкриття злочинів багато в чому залежить від якості фіксації 
доказової інформаці!. Тому особа, яка проводить слідчий огляд, повинна завжди пам'я
тати, що від якості фіксацїІ ходу огляду і його результатів багато в чому залежить успіх 
усієї слідчої дії: можна дуже ретельно провести огляд, але, якщо при цьому його фікса
ція буде здійснена некваліфікована, уся подальша пророблена робота піде нанівець. 
[70, 22] 

Термін "фіксація" перейшов у російську мову з латинської мови, зберігши свою 
семантику: 1) відзначати на папері чи у свідомості (записувати, замальовувати, запам'ято
вувати); 2) остаточно встановлювати; 3) зосереджувати, направляти; 4) закріплювати у 
визначеному положенні; 5) обробляти фіксажем. [448, 740] 

Цей термін застосовується в різних галузях знань, але завжди позначає яку-небудь 
діяльність, спрямовану на збереження визначених параметрів об' єктів. 

Проблема фіксації багатопланова. Ми зупинимося на їІ криміналістичному аспекті, 
однак, повнота його розгляду вимагає хоча б короткого аналізу їІ процесуального, 
гносеологічного й інформаційного аспектів. 

У літературі з кримінального процесу і криміналістики у відношенні визначення 
поняття фіксації висловлюються різні точки зору. Разом з тим, переважна більшість 
дослідників визнають, що фіксація доказової інформації -це один з елементів такої 
стадії кримінального процесу, як пошук, знаходження, виявлення і вилучення доказової 
інформації. Вперше ця думка затвердилася в криміналістичній літературі після їІ об
Ірунтування в роботах А. І. Вінберга, який писав, що фіксація доказів - елемент зби-
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рання доказів, їх закарбування, закріплення. "Під збиранням доказів, - писав А. І . 
Вінберг, - розуміється сукупність дій по закріі"іленню, фіксації, вилученню і збережен
ню різних доказів" . [294, 6] 

На думку М. С. Строговича, процесуальне закріплення доказів складає самостійний 
етап процесу доказування поряд з виявленням, перевіркою й оцінкою доказів . Під зак
ріпленням він розумів фіксацію доказів у встановлених законом процесуальних фор
мах. [620, 302] Цієї ж позиції дотримуються й інші автори, які виділяють закріплення 
доказів у самостійний етап доказування. [651, 161] Інша група авторів-процесуалістів 
вважають фіксацію доказів елементом їхнього збирання, поряд з виявленням доказів . 
[363, 33-34; 597, 119] 

У криміналістичній літературі справедливо відзначається, що фіксація виконує істотну 
пізнавальну функцію, деякою мірою заміняє суду безпосереднє сприйняття зафіксова
ної інформації. 

Прагнучи виразити сутність розглянутого поняття, різні автори користуються неод
наковими термінами. В кримінально-процесуальній літературі частіше говорять про 
"закріплення доказів'~, про їхнє "процесуальне оформлення". Під цим розуміють "Відоб
раження в процесуальних актах виявлених слідчим фактичних даних", "процесуальне 
посвідчення і документування зібраних доказів", закріплення доказів у встановлених 
процесуальних формах. [41, 29; 339, 55; 702; 703; 704; 705] У криміналістичній 
літературі акцент робиться на вказівку об' єктів фіксації - переважно на матеріальні 
утворення, а також на засоби і методи фіксації . Поняття останньої і ро·зглядається 
найчастіше стосовно до конкретного виду об' єктів фіксації. 

У криміналістичному аспекті визначив поняття фіксації доказової інформації О. К. 
Пюсса, який підкреслює, що "Під фіксацією доказів варто розуміти закріплення фактів, 
що визначають їхній зміст, у такому стані, у якому вони були безпосередньо сприйняті 
органами почуттів людини". [511, 42] А. Н . Басалає в дає визначення фіксації в криміна
лістиці стосовно до результатів огляду місця події. "Під фіксацією результатів огляду 
місця події варто розуміти дії особи, що робить огляд, і запрошеного нею спеціаліста, 
які здійснюються в процесуальному порядку, що спрямовані на закріплення (закарбу
вання) обстановки місця події виявлених речових доказів, з обов'язковим описом за
собів, методів і об' єктів фіксації в протоколі огляду місця події". [21, 7] 

Стосовно до огляду місця події давав визначення криміналістичної фіксації доказо
вої інформації і В. П . Колмаков, який писав, що під фіксацією результатів огляду місця 
події прийнят0 розуміти дії, які здійснюються у встановленому кримінально-процесу
альному порядку, що спрямовані на закріплення, закарбування за допомогою протоко
лювання і науково-технічних прийомів загальної картини місця події, а також власти
востей, станів і ознак виявлених слідів і предметів, що можуть стати доказами в справі. 
[264, 1 5] Аналогічної точки зору дотримуються і інші криміналісти. [45 7, 18] 

Криміналістичний аспект поняття фіксації доказової інформації носить змістовний 
характер, тому що в ньому робиться наголос на дії по фіксації доказової інформації і 
засоби цих д і й. "Фіксація в криміналістиці, - на думку І. В. Макарова, - це система 
цілеспрямованих дій по закріпленню фактичних даних, що виявляються, з метою вико
нання завдань ... кримінального судочинства". [383, 83] В. Е. Шабалін визначає фікса
цію доказової інформації в криміналістиці " ... RК вироблену з дотриманням процесу
альних правил · і за допомогою засобів і прийомів криміналістики діяльність визначених 
осіб, спрямовану на збереження стосовних до справи фактичних даних і проведену в 
рамках процесуальних норм, що забезпечують доказове значення цих даних". [702, 5] 

Визначення фіксації, запропоноване І. В. Макаровим є, на його думку, "найбільш 
загальне визначення поняття фіксації, реалізованої в процесуальній і непроцесуальній 
сферах діяльності по боротьбі зі злочинністю" . [383, 83] 

Окремі криміналісти стверджують, що з гносеологічної точки зору фіксація доказів 
уявляє собою відображення їхнього змісту. [33, 218; 36, 119] У цьому висловленні 
міститься визначена частка істини . Зазначене висловлювання вірне як у відношенні 
процесуальної, так і у відношенні більшості визначень криміналістичної фіксації. Однак 
його не можна поширити, наприклад, на такі види криміналістичної фіксації, як перене
сення речовини сліду на спеціальний матеріальний носій чи підвищення міцності, тобто 
закріплення речового доказу, наприклад, розірваного чи спаленого документа . Отже , 
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ніякого відображення в зазначених випадках не відбувається. Термін же "закріплення" 
у точному значенні даного слова означає підвищення міцності чого-небудь. [448, 180] 
Стосовно до криміналістичної фіксації можна говорити про закріплення недостатньо 
міцних речових доказів. Однак воно іноді тлумачиться розширено, використовується 
як синонім терміна "закарбування або запам'ятовування" [21, 7; 383, 83] і навіть у 
змісті всякої фіксації взагалі, включаючи процесуальну. 

На нашу думку це не цілком вдало . Запам'ятати в буквальному значенні слова -
значить зобразити що-небудь тим чи іншим способом чи зберегти надовго в пам'яті, 
у свідомості що-небудь. [448, 186] Стосовно до криміналістичної фіксації доказів 
закарбуванням можна назвати, наприклад, фото- і відео- чи кінозйомку, замальовку, 
креслення плану чи схеми. Більш широко за обсягом знаходиться термін "копіюван
ня"- зняпя копії з чого-небудь. [448, 253] Він охоплює усі види закарбування і, крім 
того, скульптурне моделювання (наприклад, виготовлення зліпків з об'ємних сліДів), 
а також неповне перенесення речовини сліду на спеціальний матеріальний носій. 
Прикладом неповного перенесення речовини сліду може бути перекопіювання на 
дактилоскопічну плівку слідів рук, виявлених спеціальними дактилоскопічними по
решками. У приведеному випадку частина речовини сліду залишається на тому пред
меті, де слід утворився, а відбиток на дактилоскопічній плівці є його копією. У відо
мому змісті копіюванням будуть також звукозапис і відеозапис. Для позначення усіх 
видів копіювання у визначенні поняття криміналістичної фіксації доказів доцільно ко
ристуватися терміном "відображення техніко-криміналістичними засобами і метода
ми". [579, 55] 

Викладене вище дозволяє вважати, що криміналістична фіксація не зводиться до 
закарбування або запам'ятовування доказової інформації, тому що в подібному випад
ку за їІ межами залишаться такі види фіксації, як підвищення міцності речових доказів 
і перенесення речовини сліду на спеціальний матеріальний носій. 

Певну цікавість викликає визначення фіксації доказової інформації, що сформулю
вав М. М. Лисов. 

Він під фіксацією доказової інформацї1: розуміє " ... особливу видово-типову групу 
дій при здійсненні діяльності по виявленню і розкриттю злочинів, за допомогою яких 
відображаються і зберігаються (консервуються) атрибутні, просторове-часові, гене
тичні і функціональні характеристики стану об' єктів, процесів, явищ, викликаних зло
чинною діяльністю". [364, 31] 

"Істотним недоліком цього визначення,- справедливо робив зауваження Р . С. Бєлкін, 
- є виключення з нього такого необхідного елемента фіксації, як відображення самих 
дій, що складають процес фіксації - їхніх умов, засобів і методів." [36, 123] 

Криміналістична фіксація доказової інформації має своєю метою забезпечення як 
збереження останньої, так і можливості їІ наступного дослідження, якщо в цьому ви
никне необхідність, і використання на всіх стадіях кримінального процесу, аж до вине
сення, а в міру необхідності - і наступного перегляду вироку. 

Виходячи з аналізу змісту поняття фіксації доказів у кримінальному судочинстві і 
криміналістиці Р. С. Бєлкін визначав в такий спосіб розглянуте поняття. Криміналістич
на фіксація доказів - це система дій по відображенню у встановленому законом поряд
ку фактичних даних, що мають значення для правильного вирішення кримінальної справи, 
а ·також умов, засобів і способів їхнього виявлення і закріплення. [32, 220; 36, 123] З 
даного визначення випливає, що: 

1) фіксація доказів - це, у відомому змісті, фізична діяльність, система дій, а не 
чисто розумова процедура запам'ятовування яких-небудь фактів, явищ, процесів; . 

2) об'єктом фіксації виступають не будь-які фактичні дані, а лише ті, - як зазна
чається в ст. 65 КПК України, - "на основі яких у визначеному законом порядку орган 

дізнання, слідчий і суд встановлюють наявність чи відсутність суспільно небезпечного 
діяння, винність особи, що скоїла це діяння, та інші обставини, що мають значення для 
правильного вирішення справи"; 

3) ця діяльність спрямована на відображення об'єкта фіксації у визначених (проце
суальних) формах . Отже, не всяка, нехай навіть матеріальна, форма закарбування чи 
запам'ятовування задовольняє вимогам фіксації доказів, відповідає цьому поняттю, а 
тільки встановлена кримінально-процесуальним законом; 
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4) у nоняття .фіксації доказів вход'иrь не тільки відображенн·F.І ·оамих фактичних да
них, · але й дїі · ПО! 'іх пошуку, знаходженн'ю · !НИ . ви_явленню, тому · що ·до·пустимість доказів 
залежить від допустимості їхніх джерелt ,засо-бів і методів пошуку і виявлення як тих, · 
так і інших. Для судження ж про 'іхню допустимість необхідна відповідна інформація, 
відображення якої і здійснюєтьея при фіксації доказів; 

5) нарешті, оскільки фіксація' доказів є втіленНя фактичних даних у відповідну про
цесуальну форму, необхідно відбити й інформацію про самий процес фіксації (про 
умови, що застосовувалися техніко-кримін·алістичних засобах і методах фіксації), без 
чого неможливо досить повно й об'єктивно оцінити результати фіксації, тобто виріши
ти питання про повноту й адекватність відображення; 

Зазначене вище дозволяє зробити висновок про те, що об'єктами відображення при 
фіксації доказової інформації є: 1) самі фактичні дані; 2) дії по їх пошуку, знахеджен
ню, виявленню · і фіксації: З) умов їхнього знаходження, виявлення і фіксації; 4) засоби 
і методи пошуку, знаходження, виявлення і фіксації фактичних даних та інших об'єктів 
відображення. 

- Відрізняється від розглянутих вище вИзначень ·фіксаці'і визначення, що даєМ. О. Се
ліванов. "Криміналістична фіксація доказів- це відображення техніко-криміналістични
ми засобами і методами доказової інформації, підвищення міцності речових доказів і 
перенесення речовини сліду на спеціальний матеріальний носій; з метою забезпечення 
збереження доказів, а такоЖ можливості їхнього дослідження і використання протягом 
всього кримінального судочинства". [5 79, 55] 

Зі змісту приведеного визначення випЛиває, що доказова інформація~ Ті засоби· і 
методи відображення - основні об' єкти фіксації. Недоліком цього визначення є 
відсутність у ньому вказівки на процесуальний порядок діяльності при здійсненні 
фіксації. 

Процесу·альний порядок фіксації, як правило, жорстко регламентований законом. 
Передбачається процесуальна форма, Якою повинні бути наділені результати фіксації, 
їі реквізити, послідовність, спосіб прилучення до ' справи результатів фіксації, способи 
їхньог:о посвідчення. Закон містить перелік технічних прийомів фіксації, але в ньому 
немає вказівки на технічні засоби фіксації, їхньоrо переліку. Тому вказівка ·у визначенні 
поняття фіксації на nроцесуальний порядок повинна мати місце. 

Виходячи із висвітлення, розглянутих вище визначень відносно поняття фіксації До
казів як із процесуальної точки зору, так і з криміналістичної, і з урахуванням вислов
лених зауважень, аналізуєме поняття можна визначити таким чином: 

Криміналістична фіксація доказової інформації при nроведенні слідчого огляду - це· 
особлива група дій, що здійснюються слідчим відповідно до кримінально-процесуаль
ного закону і спрямованих на відображення обстановки, ходу і результатів слідчого 
огляду, а також на відображення і збереження знайдених чи виявлених за допомогою 
техніко-криміналістичних засобів і методів криміналістичної техніки об'єктів чи 'іх оз- .• 
нак, пьдій, процесів і явищ (що мають доказове значення), викликаних злочинною діяль
ністю, з метою наступного дослідження (окремих з них) і використання для успішного 
розслtдування і розкриття злочину. 

Фіксація· речових доказів, за загальним правилом, повинна здійснюватися у виг
ляді прилучення їх до справи в оригіналі. Але це не завжди можливо, наприклад, у 

силу громіздкості чи неможливості відокремити частину від цілого, труднощі збере
ження сліду чи непропорційності матеріальних витрат, витрати часу і праці, а також 
у випадках, коли слідоутворюючий об'єкт важко зберегти в оригіналі для подальшо
го дослідження. Іноді оригінал взагалі не вдається знайти. У подібних випадках фікса
ція сліду здійснюєтьсЯ шляхом фотографування, виготовлення зліпків, перекопію
вання на дактилоплівку тощо, тобто' шляхом виготовлення похідного речового до
казу. [219, 79] 

Природно, що ступінь надійності відомостей, 0триманих з первісного джерела, вище, 
ніж з похідного, оскільки не виключається втрата чи перекручування доказової інфор
мації при їі передачі від одного джерела до іншого. Звідси, однак, не випливає, що 
похідні докази не повинні викорИстовуватися· підчас доказування. Навпаки, такі докази 
можуть мати важливе значення: по-перше, першоджерело не завжди може бути вико
ристане (наприклад, при втраті документа); по-друге, похідний доказ допомагає пере-
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вірити первісний, а іноді і знайти його. [218, 28-29] Тому, як справеджливо зазначав 
ще в 70-і роки минулого століття професор А. І. Вінберг "незамінність первісного 
речового доказу нема необхідності фетишизувати, закриваючи діючій практиці мож
ливість у необхідних випадках використовувати похідні речові докази" [84, 45]. 

Вітчизняні криміналісти розробили достатньо досконалі наукові засоби і способи 
дослідження похідних доказів, які більше чи менше повно зберігають ідентифікаційні 
ознщ<и первісних речових доказів. Це стало особливо замітно в зв'язку з початком 
використанням полімерів, як одного із кращих засобів фjксації речових доказів у виг
ляді об'ємних слідів-відображень. 

Тому варто приділити належну увага методам і засобамам криміналістичної фіксації як 
первісних речових доказів, так, особливо, і їхніх відображень - похідних речових доказів. 

У криміналістичній літературі окремі автори по-різному висловлюють своє відно
шення до визначення різновиду методів і засобів криміналістичної фіксації доказової 
інформації. 

Так, наприклад, одні вчені-криміналісти в залежності від форм фіксації доказової 
інформації, яких вони називають чотирJо1: 1 )· вврбальна (словесна); 2) графічна; 3) пред
метна; 4) наочно-образна, називають чотири основних методи фіксації: вимір, опис, 
моделюваннА і наочно-образний. Технічними засобами реалізації цих методів виступа
ють: а) при вврбальній формі фіксації - протоколюваннА, звукозапис; б) при графічній 
формі фіксації- графічне відображення (схематичні і маштабні плани, кресленнА, кро
ки, малюнки, у тому числі мальовані портрети); в) nри предметній формі фіксації -
вилучення предмета в оригіналі і його консервації, вигоtовпення матеріальних моде
лей (реконструкціА, у тому числі макетуваннА; коnіювання; отримання зліпків і відбитків); 
г) при наочно-образній формі - фотографуваннА (у видимих і невидимих променАх), 
кінозйомка, відеозйомка. [32, 222; 36, 125] 

Інші вчені вважають, що можуть бути виділені наступні чотири форми фіксації до
казів: 1) знакова, яка застосовується длА закріплення вврбальної (вираженої за допо
могою слова) інформації; 2) предметна; 3) наочно-образна і 4) графічна, яка застосо
вується дЛR закріпленнА інформації, вираженої у фізичних ознаках матеріальних об' єктів. 
[630, 257; 71 О, 159] До знакової форми фіксації, у першу чергу, відноситься протоко
лювання. Предметна форма фіксації складається в прилученні до справи предмета -
носія інформацїі в оригіналі, а також виготовлення його фізично подібних моделей, 
тобто зліпків і відбитків. Наочно-обJ!)азна форма фіксації, як і предметна, застосовуєть
ся для збереження і передачі інформацїі, вираженої у фізичних ознаках матеріальних 
об'єктів. Однак вона істотно відрізняється від предметної тим, що об'єкт не прилу
чається у св.оєму натуральному· вигляді, а лише відтворюється у вигляді зображення, 
наtNного образа. Наочно-образна фіксація реалізується у виготовленні фотографій, 
кіно- і віщаофільмів, а також малюнків і мальованих портретів. Графічна форма фіксації 
реалізує"FьсА в- складанні плаFІів і схем. [71 О, 159-162] 

На думку треть.<:іі груnи авторів, методами криміналістичної фіксації доказової інфор
мацїі є: а) складання протоколів; б)складання планів і схем-ескізів; в) фотографування; 
г) вил.ученнА предметів- речових доказів в оригіналі; д) зняття копій-зліпків з об'ємних 
слідів і перенесення виявлених слідів рук за допомогою дактилоскопічних порашків на 
спеціальні плівки. [5, 6] · 

. На думку окремих вчени-х-криміналістів в основу розподілу методів криміналістич
ної фіксації доказової інформації повинен бути покладений характер фіксації, обу
мовлен111й їі технічними засобами і методами. На думку цих авторів, насамперед, 
необхідно виділити три різних види криміналістичної фіксації: 1) відображення дока
зової інформації (у тому числі закарбування або запам'ятовування); 2) підвищення 
міцності речових доказів: 3) перенесення речовини сліду на спеціальний матеріаль
ний носій. [579, 56] При цьому, перший із зазначених видів доцільно розділити на 
п'ять підв·идів: а) опис; б) закарбування або запам'ятовування (запис світлових сиг
налів}; в) фоновідеоr-рафія (запис електромагнітних сигналів); г) скульптурне моде
лювання (зліпки); д) копіювання шлFtхом неповного перенесення речовини сліду (відбит
ки слідів). У свою чергу закарбуваннА або запам'ятовування поділяється на фото
зйомку, кінозйомку і графічну фіксацію (малюнки, плани, схеми), а фоновідеографія 
- на звукозапис і відеозапІІtс. 
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В окремих роботах з криміналістики зустрічаються висловлення про те, що серед 
криміналістичних методів фіксації є і фотографічні методи фіксації доказової інфор
мації. [570, З 1] 

Окремі автори підрозділяють методи фіксації доказової інформації на основні і 
додаткові. [ 407, 17; 408, 14; 409, 1 2З; 51 З, 1 9 7] До основних методів фіксації вони 
відносять протоколювання, а до додаткових - інші методи фіксації доказової інфор
мації. Разом з тим, окремі з цих авторів відзначають, що "Хоча протоколи в по
рівнянні зі звукозаписом, відеозаписом, кінозйомкою і фотографією менш повно і 
точно фіксують докази, вони мають і свої достоїнства: відносна нескладність виго
товлення, можливість фіксації тільки обставин, що стосуються справи, зорове сприй
няття і більш міцне засвоєння записаного, краще забезпечення права учасників, слідчих 
і судових дій роблячи зауваження і виправлення до змісту і форми зафіксованого. У 
той же час звукозапис, відеозапис і кінозйомка фіксують не тільки результати, але і 
хід слідчих і судових дій і містять значно багатшу і достовірнішу інформацію. Тому 
застосування технічних засобів, як і взагалі досягнень науки і техніки, у процесі кри
мінально-процесуального доказування повинне розширитися, але, безумовно, у рам
ках закону. Тут не повинно бути ні зайвого консерватизму, ні тим більше поспішності, 
що не гарантує охорону прав особи і встановлення істини в кримінальному судо
чинстві". [408, 14] 

Однак варто погодитися з думкою тих авторів, які вважають, "Якщо аналізувати 
методи фіксації з погляду можливостей закріплення різноманітних властивостей об' єктів, 
точності, швидкості й універсальності закарбування або запам'товування, то й роз
поділ методів на основні і додаткові також виявиться неспроможним. Так, протоколю
вання не може виконати роль основного методу фіксації при закріпленні акустичних 
ознак розмовної мови. У силу виборчого характеру протокольного опису воно "усту
пає" відеозапису і фотокінозйомці у швидкості, точності й універсальності запам'ято
вування слідчого експерименту чи обстановки місця події, у технічних можливостях 
фіксації дій, процесів і динамічних станів, а також деяких слабковидимих чи невидимих 
ознак". [407, 84] 

Тому, із процесуальної точки зору доцільніше поділяти методи фіксації доказової 
інформації на обов'язкові (наприклад, протоколювання), тобто імперативно запропо
новані законом, і необов'язкові- застосування яких залежить від внутрішнього переко
нання слідчого чи суду. 

Кримінально-процесуальний закон передбачає три форми, за допомогою яких знай
дена чи виявлена доказова інформація може бути зібрана і включена в кримінальну 
справу; 1) протокол слідчого огляду; 2) додатки до протоколу (до їх числа ст.195 КПК 
України відносить схеми, фотознімки, плани, документи) і З) речові докази. Відповідно 
до встановленого законом порядку криміналістика виробляє тактичні і технічні прави
ла, а також розробляє методи і засоби, що стосуються: 

а) пошуку, знаходження і виявлення доказової інформації; б) опису цієї доказової 
інформації в протоколах; в) збереження їі; г) закріплення і вилучення об'єктів-носіїв 
доказової інформації в оригіналі; д) переносу доказової інформації на спеціальні мате
ріальні носії; е) виготовлення копій слідів, у тому числі схем і малюнків, фотографіч
них знімків і об'ємних копій . [604, 1 З] 

З усього різноманіття засобів і методів, що можуть бути використані для фіксації 
доказової інформації, першим застосовується той, який не вносить яких-небудь змін в 
об'єкт-носій доказової інформації і не виключає у випадку невдачі реалізації інших. 
Знайдений чи виявлений об'єкт-носій доказової інформації повинен бути в першу чергу 
сфотографований і описаний у протоколі слідчого огляду. Якщо необхідно, складаєть
ся схема чи робляться замальовки розташування цього об'єкта, і лише після цього, у 
залежності від виду об' єкта, він вилучається, чи з нйого виготовляють зліпки (якщо він 
об'ємний), чи переносять його на визначені матеріальні носії. 

Виготовлення зліпків чи перенесення знайденого або виявленого об' єкта на спе
ціальні матеріальні носії проводиться в тих випадках, коли за будь-яких причин немож
ливе вилучення даного об'єкта в оригіналі чи виникає побоювання, що даний об'єкт 
може змінити свій первісний вигляд. 

Коли при проведенні слідчого огляду з будь-яких об' єктивних причин не можна 
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виготовити копію знайденого чи виявленого об'єкта, обмежуються його фотографу
ванням чи замальовкою, з обов'язковим описом у протоколі слідчого огляду. 

Якщо вилучаються в оригіналі, наприклад, такі об'єкти, як сліди, то власне кажучи 
проводиться вилучення предмета, на якому було знайдено чи виявлено цей слід. Так, 
може бути вилучена склянка зі слідами рук чи губ людини, відрізок дошки від дверей зі 
слідом знаряддя злому, замок зі слідами розпилу дужки тощо. 

На відміну від вилучення при виготовленні копій зі слідів, як правило, об'ємних, 
предмет, на якому було знайдено чи виявлено слід, залишається зі слідом там, де вони 
виявлені, а зі сліду виготовляється копія, що відображає його форму, розміри і його 
будову в оберненому (дзеркальному) вигляді. 

Як правило, копіювання не приводить до знищення сліду, і з останнього може бути 
виготовлено кілька копій. Це цілком відноситься, наприклад, до таких методів копію
вання, як фотографування чи виготовлення зліпків зі слідів на металі, дереві та інших 
аналогічних поверхнях. В інших випадках кількість виготовлених копій обмежено, тому 
що виготовлення копії з оригіналу приводить до поступового руйнування сліду (наприк
лад, при виготовленні копії об'ємного сліду, виявленого на !рунті тощо) . 

При перенесенні сліду на спеціальний матеріальний носій переноситься не суб
страт сліду, а спеціальна речовина, яка наноситься на слід (перекопіювання, наприк
лад, на дактилоскопічну плівку слід гумового взуття, виявленого порошком окису за
ліза відновленого воднем). [604, 13-15] 

У методології криміналістичної техніки особливе місце займають вимоги: фіксува
ти і вилучати сліди злочину з максимальною обережністю, прагнути до забезпечення 
найбільшої відповідності відображення ознаки самій ознаці, приймати всі заходи до 
того, щоб ознаки з моменту їхнього знаходження чи виявлення до розгляду справи в 
суді не піддавалися істотним змінам . [577, 67] 

Проведений вище аналіз суджень про методи фіксації доказової інформації, логіч
ний зв'язок і послідовність дозволяють зробити висновок про те, що криміналістичні 
методи фіксації доказової інформації можуть бути розділені на наступні види: 

1) Вербально-графічні методи криміналістичної фіксації доказової інформації (вимір 
і опис у протоколі; графічне виконання планів, схем, малюнків;); 

2) Запам'ятовуючі видові і звукові методи криміналістичної фіксації доказової інфор
мації (фотозйомка; кіно-відеозйомка; звукозапис); 

3) Криміналістичні методи фіксації доказової інформації у вигляді моделювання 
(виготовлення зліпків з різних об'ємних об'єктів; об'ємне моделювання особистості 
людини - посмертна маска, у тому числі і моделювання особистості людини за допо
могою черепу, і інших об'ємних об'єктів); 

4) Криміналістичні методи фіксації доказової інформації у вигляді перенесення їх 
на спеціальні матеріальні носії (перенесення поверхневих слідів на спеціальні плівки -
слідів рук чи ніг на дактилоплівки) або вилучення об'єктів в оригіналі. 

Такі основні види криміналістичних методів фіксації доказової інформації, що вико
ристовуються при проведенні слідчого огляду. 

Найбільше розповсюдженим методом вербально-графічної фіксації доказової інфор
мації є протоколювання, що виражається у вербальній (словесній) формі фіксації дока
зової інформації в протоколі слідчої дії. Поширеність розглянутого методу фіксації 
пояснюється декількома причинами. 

По-перше, цьому сприяє позиція законодавця, який зобов'язує складати проток6ли 
всіх слідчих дій (ст.84 КПК України) . 

По-друге, поширеність вербального методу криміналістичної фіксації доказової 
інформації обумовлена різноманіттям об' єктів фіксації, що можуть бути відображені 
шляхом їхнього опису. До них, в основному, відносяться; а) заяви, зауваження і свідчен
ня; б) дії і процеси; в) матеріальні утворення, їхні ознаки, властивості і стани - люди, 
трупи, тварини, речі, документи, обстановка, транспортні засоби та цілий ряд інших 
об' єктів, що зустрічаються в процесі розслідування злочинів і які нерідко виступають як 
носії доказової інформації. 

Розглянутий метод криміналістичної фіксації доказової інформації історично самий 
старий і порівняно простий, що робить його загальнодоступним. 

Протоколювання, відповідно до ст. 195 КПК України, є обов'язковим методом кри-
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міналіетичної фіксації доказової інформації і законодавець вимагає, щоб у протоколі 
описувалося все, що було виявлено, у тій послідовності, у якій це відбувалося, і в тому 
самому вигляді, у якому спостерігалося під час проведення дії. 

Однак це положення не є новим, так як ще на прикінці позаминулого століття ви
датні вітчизняні процесуалісти вказували на об'єктивність огляду, яка полягала в оли сі 
предмета, "не переслідуючи ніякої мети, крім точного його зображення. Той, хто пише 
протокол огляду повинен пам'ятати, що, на підставі його огляду будуть робити різні 
висновки, що його будуть використовувати самим різноманітним способом, згодом, 
уже під час судового слідства. 

Скласти цілком об'єктивний протокол огляду- справа не дуже легка, яка вимагає 
мистецтва і навиків. На жаль, наші молоді юристи, які готуються до зайняття слідчої 
посади, не вправляються, В?Ке в університеті в точному описі місцевостей і предметів. 
Набагато легше написати яке-небудь пересічне логічне міркування, чим добре, тобто 
повно й об'єктивно, описати яку-небудь саму звичайну кімнату, у якій багато різнома
нітних предметів і слідів." [9Q, 7-8] Відомий вітчизняний судовий слідчий П. В. Макал
інський у позаминулому столітті писав, що "У окремих випадках, тільки при самих 
нескладних оглядах, можна писати цей протокол прямо на біло; якщо цього не можна, 
то варто робити докладні замітки олівцем, з яких по закінченні огляду і складають на 
місці огляду протокол. Остання умова дуже важлива в тім відношенні, що при скла
данні протоколу можуть виникнути, щодо вірності викладеного, сумніви чи непорозу
міння, я~і на місці зараз ж ліквідуються новим оглядом." [380, 265] 

Ці вимоги не застаріли і сьогодні, дотримання їх тільки сприяє об'єктивності, точ
ності і вірогідності здійснення вербальної фіксації доказової інформації. 

В основі протоколювання лежить опис як метод фіксації. Його гносеологічна при
рода як загальнонаукового методу криміналістики і доказування, і прийоми здійснення 
були досліджені окремими криміналістами. [32, 34 7 -348; 407, 21-24] 

При протоколюванні опис . отримує вираження у вигляді письмової мови. Оскільки 
протокол - процесуальний документ, закон пред'являє до його змісту і процесу скла
дання визначені вимоги, порушення яких може викликати утрату ним юридичної чин
ності як джерела доказової інформації чи засобу посвідчення фактів. Метод опису 
складається в перерахуванні зовнішніх почуттєво сприйнятих ознак предметів і явищ за 

допомогою зору, слуху, нюху, дотику, смаку. Сприйняття органами почуттів інфор
мації є уявно переробленим результатом їхніх взаємодій. Щоб описати всі ознаки пред
метів, явищ при огляді навіть одного місця події, не вистачило б усього життя слідчого. 
Однак при складанні протоколів у цьому і немає потреби. Мета опису в тому, щоб 
зафіксувати ознаки об' єктів, які дозволять особі, що читає протокол, отримати загаль
не уявлення про те, що описано, а також відрізнити описані об'єкти від їм подібних. До 
ознак, що індивідуалізують конкретні предмети, відносяться: їхнє місце розташування 
в просторі, характер матеріалу, з якого вони виготовлені, форма (обмеженість в про
сторі), світлові і колірні ознаки, кількісні характеристики у визначеному вимірі, харак
тер поверхні, консистенція (стан, ступінь щільності, твердості), пластичність, вологість, 
смак, запах, температурні дані, форма і зміст знаків, нанесених на об'єкт (цифри, 
слова, зображення), характер складових частин об'єктів і їхня взаємодія, індивідуальні 
особливості предмета, пов'язані з умовами його виготовлення, використання, збере
ження, транспорту~ання. При описі дій, процесів у протоколі можуть бути зафіксовані 
наступні дані: характер дій, процесів, їхня обмеженість межами простору і часу, три
валість, інтенсивність, спрямованість, безперервність, переривчастість, завершеність, 
незавершеність. 

Перераховані ознаки найбільше часто використовуються в якості яка індивідуалізує 
предмети, явища. Їхня конкретна сукупність, що приводиться в протоколі; залежить від 
характеру об'єктів, що описуються. 

У зв'язку з тим, що протоколювання є обов'язковим методом фіксації доказової 
інформації, то при його складанні необхідно керуватися правилами, передбаченими 
статтями 85 і 195 КПК України, і дотримуватися ряду вимог, розроблених криміна
лістичною наукою. Основні з них полягають у тому, що протоколювання повинне повно, 
об' єктивне і точно відображати фактичну картину, виявлену при проведенні слідчого 
огляду. 
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При складанні протоколів не можна допускати крайностей: завантажувати прото
кол описом деталей, що не відносяться до події, що розслідується ч-и, навпаки, обме
жуватися відображенням відомостей, які підтверджують тільки одну версію, висунуту 
учасниками тієї чи іншої слідчої дії. Слідчий зобов'язаний кр-итично аналізувати й уза
гальнювати доказову інформаці10, зіставляти деталі, установлювати взаємозв'язок фактів 
і фіксувати такі · дані, які можуть мати відношення до даної справи. 

При наявності навіть найменщої можливо-сті використання фактичних даних у ході 
розслідування справи, їх варто заносити до протоколу. Краще помістити інформацію, 
що згодом може виявитися зайвою, чим не зафіксувати обставини, що мають .значення 
для справи. 

Якщо об'єкти, що вилучаються, мають виражені стійкі індивідуаяьні ознаки, за до
помогою яких їх легко можна відрізнити від однорідних чи подібних об' єктів, то в цих 
випадках досить описати ці ознаки в протоколі слідчого о·гляду (до них відносяться 
об'єкти з ·номерами; пальто, які були раніше у використанні чи взуття, інші предмети 
домашнього побуту- описуються плями, надриви, потертесті й інші дефекти, за допо
могоІ() яких буде легко відрізнити дану річ від інших подібних). 

Якщо ж об'єкти, що вилучаються, не .володіють вираженими стійкими ознаками чи 
характеризуються тільки родовими ознаками, то з метою збереження як речові докази 
їх упаковують і опечатують (це індивідуально невизначені речовини: цукор, борошно, 

зерно, мисливський дріб тощо; нові предмети масового стандартного виробництва, що 
не маЮть помітних індивідуальних особливостей: одяг, взуття, інструменти серійного 
виробництва, копії слідів і зліпки, тощо). [257, 68] 

При складанні протоколів слідчого огляду нерідко виникають труднощі в описі й 
оформленні як окремих об'ектів-носіїв доказової інформації, так і в побудові самої 
структури описової частини протоколу. У зв'язку з цим можна порекомендувати кілька 
тактичних правил, що відносяться до складання протоколу: 

1 ). Той самий об'єкт повинен мати в протоколі одне і те саме найменування; 
2). Окремі частини протоколу огляду можуть бути виділені абзацами, підзаголовка

ми чи підкреслені; 
3). У протоколі припустимий запис про те, що при проведенні попереднього до

слідження визначеного об'єкта слідів знайдено не було. Але якщо такі сліди виявлені, 
то неприпустимо відзначати їхню придатність чи непридатність для дослідження й іден
тифікації, тому що це компетенція судового експерта; 

4). У протоколі фіксуються заяви і зауваження присутніх і осіб, що беруть участь в 
огляді, у тому випадку, якщо ці заяви пояснюють хід і напрямок огляду (наприклад, 
заява громадянина про те, що він впізнав в трупі потерпілого свого односільчанина, 
підлягає занесенню до протоколу, оскільки в зв'язку .з цією заявою труп не описується 
по методу словесного портрета. Також можуть бути відображені відомості про зміни в 
первинній обстановці, зроблені за .якими-небудь причинами до початку огляду тощо); 

5). Усе вилучене при огляді доцільно вказувати в заключній частині протоколу, 
перелічивши "стовпчиком". Це полегшить надалі облік вилученого; 

6). Предмети, що володіють яскраво вираженими індивідуальними ознаками, мож
на не опечатувати. Навпаки, об' єкти, які характеризуються родовими ознаками, доц
ільно опечатувати; 

7). Вид печатки і текст відбитка обов'язково вказується в протоколі; 
8). У протоколі необхідно відображати не тільки час початку і закінчення огляду, 

але і час, наприклад, огляду трупа і фіксації трупних явищ; 
9). Не потрібно вказувати, куди відправлені ті чи інші вилучені об'єкти і для яких 

цілей (крім зазначення адреси моргу, в який відправлено трупа); 
1 0). Особлива увага повинн<І бути приділена питанням щодо фіксації в протоколі 

огляду техніко-криміналістичних засобів, які використовувалися при проведенні огля
ду. [70, 22-23] 

Точність протоколу забезпечується загальновживаною термінологією, пр.остим, 
ясним, коротким грамотним текстом, що не вимагає додаткових роз'яснень і таким, 
що виключає можливість його різного тлумачення. Необхідно уникати невизначених 

виражень типу "поруч", "недалеко", "майже", а також різних вульгаризмів і наймену
вань предметів, що вживаються тільки в даній місцевості. 
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При виникненні утруднень з визначенням найменування об'єкта, що оглядається, 
доцільніше описати його відмінні ознаки, а не давати йому довільне найменування. 
Можна також назвати загальновідомий предмет, з яким має подібність цей об'єкт, 
наприклад, написати, що по виду він нагадує авторучку чи який-небудь інший загально
відомий предмет. В одному протоколі той самий предмет повинен іменуватися однако
во. Щоб відрізнити один від одного аналогічні предмети, виявлені при проведенні слідчого 
огляду, їм необхідно привласнювати умовні номери (наприклад, ніж NQ 1, NQ 2, NQ З 
тощо). 

Для правильного відображення доказового факту в протоколі, крім опису самого, 
наприклад, сліду чи предмета, повинно бути відзначено його точне місцезнаходжен
ня, розташування щодо інших слідів чи предметів, які є речовими доказами, а також 
відноено не менш як двох постійних (фундаментальних) орієнтирів (якщо вони є). ) 
Повинні також описуватися ознаки, що вказуЮть на час утворення сліду (наприклад, 
зріз стовбура дерева стемнів; металеві ошурки що утворилися в результаті розпилу 
дужки замка окислилися; на тілі трупа в таких-то місцях є трупні плями тощо), та всі 
інші ознаки, що можуть свідчити про зв'язок даного сліда чи предмета з обставинами 
даної події. Усе це дозволить правильно оцінити доказове значення вилучених слідів 
чи предметів. 

Для правильної оцінки істотних ознак речових доказів у протоколі огляду повинні 
бути відбиті: умови огляду і попереднього дослідження, що зробили можливим знаход
ження чи виявлення недоступних при звичайному сприйнятті ознак, умови, що вплива

ють на повноту і правильність відображення істотних ознак. 
При характеристиці об' єктів за кольором доцільно звертатися до відповідних таб

лиць кольорів, уживати найменування кольору, точність якого не підлягає сумніву. 
При цьому бажано користуватися тими самими визначниками. У криміналістиці є роз
робки спеціальних. криміналістичних визначників (атласів) кольору. [З18; 57 5 J У цих 
визначниках (атласах) кольору включено від 96 до 112 кольорів, кожний з який має 
своє відповідне найменування і цифровий код. Криміналістичні визначники (атласи) 
кольору призначаються для визначення кольору предметів при описі їх у протоколі 
слідчої дії. Особи, що застосовують визначник (атлас) кольору, повинні мати нормаль
ну чутливість зору до сприйняття кольорів і чітко їх відрізняти. 

Для визначення кольору об'єкта, що досліджується, кольорові аркуші визначника 
(атласу) прикладаються до предмета (об'єкту). При збігу кольору записується найме-
нування і цифрове позначення; що є на аркуші поруч з назвою кольору. · 

При відсутності у визначнику (атласі) аналогічного кольору варто знайти два найбільш 

близьких до кольору, що визначається, і вказати їхні назви і цифрові позначення. 
При відсутності предмета, колір якого встановлюється, його колір визначається 

шляхом показування очевидцю кольорових аркушів визначника (атласу) кольору. При 
цьому бажано вказувати не менш двох найближчих кольорів. 

У практиці слідчого огляду нерідко виникає необхідність опису астрономічних і 
метеорологічних умов. 

До астрономічних умов відносяться положення сонця і місяця на небесному зводі, 
що може бути встановлене для визначеної географічної зони за довідкою метеоролог
ічної станції. 

Незалежно від цього, дані умови повинні фіксуватися слідчим у ході слідчого огля
ду, який проводиться слідом за скоєною протиправною подією (про положення світил 

за сторонами світу, фазах місяця тощо). Зазначені астрономічні відомості, характерні 
для порівняно великої географічної зони, при описі слідчим, наприклад, визначеної 
ділЯнки дороги в зв'язку з автотранспортною подією, локалізуються конкретними "на
земними" умовами, що можуть впливати на освітленість і видимість (падаючі тіні від 
дерев, дорожньо-технічних споруджень, будівель тощо). [7 41, 4 7] 

Найбільшу складність уявляє визначення і фіксація даних про метеорологічні умови 
події, що характеризуються різноманіттям явищ. У типовій формі протоколу огляду до
рожньо-транспортних подій передбачається фіксація метеорологічної обстановки події 
шляхом опису погодних умов (дощ, туман, вітер, температура повітря тощо), і виклика

них ними наслідків, що впливають на стан дорожнього покриття (сухим, мокрим, покри
тим снігом, ожеледь тощо), освітленість (сонячний чи похмурий день тощо) і видимість. 
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Однак для більш повної і точної фіксації зазначених умов необхідно користуватися також 
поняттями атмосферних явищ і основних метеорологічних елементів. [683, 42, 267] 

У протоколі слідчого огляду повинні об'єктивно фіксуватися тільки ті фактичні дані, 
що були виявлені в ході його проведення. Об'єктивність протоколу несумісна з розмі
щенням у ньому яких-небудь висновків, а також інших даних, які не відповідають да
ним, отриманим у• ході слідчого огляду. 

При описі окремих предметів (об'єктів) не можна вказувати на такі їхні властивості, 
що можуть бути встановлені тільки в ході проведення спеціального судово-експертно

го дослідження. 
Протокол слідчого огляду повинен відображати ту послідовність, у якій проводила

ся ця слідча дія. При цьому необхідно дотримуватися принципу "від загального до 
окремого", тобто спочатку описувати загальну картину, наприклад, місця події, а .потім 
переходити до опису окремих об' єктів і їхніх ознак. Не рекомендується, не закінчивши 
опису одного об'єкта, переходити до опису іншого. Об'єкти, зв'язані між собою, най
краще описувати один за одним. Якщо місце події складається з декількох самостіУІНІІ\Х 
ділянок, опису кожної з них можна присвятити самостійний розділ, відповідно надати 
йому заголовок (наприклад, "Торгівельний зал N2 1 ","Торгівельний зал N2 2", "Відділ 
продовольчих товарів", "Підсобне приміщення" тощо). 

Протокол відповідної слідчої дії складається з трьох частин: вступної, описової і 
заключної. 

Вступна частина повинна містити (описуються) наступні відомості: 1) найменуван
ня слідчої дії; 2) місце і час його складання; 3) час початку і закінч~ння слідчої дії; 4) 
посада, звання, прізвище та ініціали особи, що проводить слідчу дію; 5) на підставі чого 
проводиться слідча дія; 6) посада, прізвище та ініціали осіб, що приймали участь у 
проведенні слідчої дії; 7) прізвища, імена і по батькові, адреси понятих; 8) роз'яснення 
прав і обов'язків особам, що приймали участь у проведенні слідчої дії; 9) посилання на 
статті КПК, що відносяться до проведення відповідної слідчої дії; 1 0) умови проведення 
слідчої дії. 

В описовій частині в довільній оповідальній формі викладаються встановлені при 
проведенні відповідної слідчої дії фактичні дані. Ії зміст залежить від виду й обставин 
скоєного злочину, а також від виду слідчої дії. Так, наприклад, при проведенні огляду 
місця події в описовій частині в будь-якому випадку повинні бути зазначені: 1) загальна 
характеристика місця події, його межі і шляхи підходу до нього; 2) обстановка місця 
події і всі об' єкти огляду; 3) детальний опис слідів і інших речових доказів, знайдених 
чи виявлених у результаті огляду, а також відомості про додаткові методи фіксації 
(виготовлення копій, фотографування, виготовлення зліпків тощо); 4) обставини, що 
полегшили скоєння злочину, а також негативні обставини . [662, 9-1 0] 

Заключна частина протоколу повинна містити наступні відомості: 1) про техніко
криміналістичні засоби, які використовувалися. При проведенні фото-, відеозйомки 
вказується модель апаратури, марка об'єктива і вид світлофільтрів, що використову
валися, вид освітлення, витримка, діафрагма при фотозйомці, назва і чутливість фото
плівки, технічні умови відеозйомки і тип магнітної стрічки; кількість витрачених кадрів 
фотоплівки, метрів магнітної стрічки; умови зйомки: вид освітлення (штучне чи при
родне), час і дата зйомки; 2) про вилучення при проведенні відповідної слідчої дії об' єктів 
і' їхньому упакуванні. Якщо, наприклад, при огляді місця події буде виявлено труп, 
варто вказати, у який морг він відправлений разом з одягом і взуттям; 3) якщо при 
проведенні визначеної слідчої дїі використовувалася допомога кінолога і службово
розшукової собаки, про це вказується також із прилученням до протоколу акта про їі 
використання; 4) якщо використовувалися інші методи фіксації при .проведенні слідчої 
дії, про це також указується; 5) про ознайомлення з протоколом понятих та інших 
учасників слідчої дії, їхніх заявах і прийнятих у зв'язку з цим рішеннях. 

Після цього протокол підписується слідчим, особами, що приймали участь у про
веденні слідчої дії, і понятими. Внесені в нього виправлення і доповнення повинні бути 
обговорені і завірені підписами всіх осіб, що брали участь у проведенні відповідної 
слідчої дії. 

Такий зміст і основні вимоги, що пред'являються до вербального методу складання 
протоколів. 
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Разом з тим, як правило, жоден слідчий огляд не може бути проведений без вико
ристання методу вимірювань, тому що опис у протоколі обстановки, окремих об'єктів, 
явищ, тощо нерідко Ірунтується на вимірюваннях. 

Вимірювання, як загальнонауковий метод дослідження, є одним з найважливіших 
шляхів пізнання природи людиною. Вони дають кількісну характеристику навколишнього 
світу, розкриваючи людині діючі в природі закономірності. 

Д . І. Менделєєв висловив значення вимірювань для науки таким чином: "Наука 
починається з тих пір, як починають вимірювати. Точна наука немислима без міри". 

Під вимірюванням звичайно розуміють пізнавальний процес, що укладається в по
рівнянні шляхом фізичного експерименту дано·і величини з відомою величиною, яка 
прийнята за одиницю порівняння. [387, З 16; 451, 227] 

На сучасному етапі, як і завжди, вимірювання є майже неодмінною складовою 
частиною будь-якого процесу в діяльності людини від дуже складного до дуже просто
го . Але для вимірювання характерно те, що ніколи вони не є заключною частиною 
якого-небудь процесу діяльності. Вимірювання самі по собі є процесом, що завер
шується етапом "результат виміру". А за результатом виміру обов'язково випливає 
дія, навіть тоді, коли вимірювання є складовою частиною дії (чи роботи) автоматичної 
установки. 

Ніколи вимірювання не проводять заради самих вимірювань. Вимірювання завжди 
підлеглі якій -небудь меті. У цьому змісті вимірювання - підлеглий, допоміжний процес, 
але це ні в якій мірі не применшує його значення. Наслідком підпорядкованості вимі
рювань є те, що значення чи значимість результату вимірювань визначається тією ме
тою, заради якої вимірювання проводиться. 

Основними характеристиками якості результату вимірювань є точність і вірогідність, 
чи краще сказати ступінь довіри, яку цей результат заслуговує. [64 7, 78] 

Прагнучи підвищити точність результату вимірювань, ми прагнемо зменшити його 
неточності, погрішності, якнайближче підійти до правдивого значення величини, що 
вимірюється. Так, наприклад, для того щоб визначити крок головного робочого меха
нізму друкарської машинки (він ' дорівнює 2,6-2, 7 мм, у залежності від моделі дру
карської машинки) варто зробити вимірювання між двома однаковими знаками в ряД
ку, розташованими на максимальній відстані один від одного і розділити значення цієї 
відстані на кількість знаків (у т.ч. і пробілів), надрукованих на відстані вимірюванf:ія. 
Для отримання більш точного результату необхідно зробити вимірювання і розрахунки 
декілька разів у різних місцях (рядках) аркуша машинописного тексту, що досліджується. 
Середньоарифметичний результат, отриманий у процесі здійсненого декілька разів 
вимірювання і розрахунків, і буде найбільш точним розміром кроку головного робочо
го механізму друкарської машинки. 

Вірогідність вимірювань характеризує ступінь довіри до результатів вимірювань. 
Вірогідність оцінки погрішностей визначають з використанням закону теорії ймовірнос
тей і прийомів математичної статистики. Усе це дає можливість для кожного конкретно
го випадку вибирати засоби і методи вимірювань, що забезпечують отримання результа
ту, погрішності якого не перевищують заданих границь з необхідною вірогідністю . 

Вимірювання здійснюються за допомогою засобів вимірювань, якими є спеціальні 
технічні засоби, що використовуються при вимірюваннях і які мають нормовані метро
логією властИвості. Від засобів вимірювань безпосередньо залежить правильне визна
чення значення вимірюваної величини в процесі вимірювань. До засобів вимірювань 
входять міри, вимірювальні прилади і вимірювальні установки. [647, 22] 

Найбільш розповсюдженими засобами вимірювань є міри і вимірювальні прилади. 
Міра - це засіб вимірювань у вигляді тіла чи пристрою, призначеного для відтворен

ня величини одного чи декількох розмірів, значення яких відомі з необхідною для вимірю
вань точністю. 

У системі одиниць фізичних величин перевага віддається системам, побудованим 
на одиницях довжини - маси - часу як основних, де еталоном одиниці довжини є метр 

(см, мм); еталоном одиниці маси- кілограм (гр, мг); еталоном одиниці часу- секунда 
(хв, година, доба, місяці, роки); еталоном одиниці сили електричного струму- ампер; 
еталоном одиниці температури- кельвін; еталоном одиниці світла- кандела . [66, 34-
43; 647, 33, 65-74] 
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У відповідності зі ст.191 КПК Украі'ни слідчий· у ' необхідних випадках р.обить вимі
рювання. Правомірність включення методу вимірювань. в : систему техніко-криміналі

стичних методів фіксації д-оказовО:і інформації полягає в- тому, що -серед ознак і власти
'ВОстей, за допомогою яких можуть бути описані різні криміналістичні о.б' єкти, є такі, 
які можуть бути отримані тіл~::>ки в результаті з-астосування вимірювань. Такими ознака
ми можуть бути лінійні і · кутові · величини, обсRІи і маси різних тіл, терміни часу, швид
кості руху людей, трансnортних засобів тощо, що часто відіграють в.ажливу роль у 
встановленні обставин кримінальної справи. [ 184, 16-17] Як один з пізнавальних 
прийьмів, метод вимірюві:Jнь покликаний забезпечити встановлення кількісної сторони 
об'єктів, що попадають у. сфер.у. попереднього дослідження при проведенні слідчого 
огляду . . Застосування · вимірювань, наприклад, у процесі огляду- місцЯ події, нез·алежно 
від вИду злочину, сприяє: а) з'ясуванню загальної обс:гановки місця події; б) фіксації і 
дослідженню слідів та інших речових доказів, які мають значення . для справи; в) пра~ 
вильному висуванню і всебічній · перевіJ,Dці версій про фактичні обставини злочину і його 
учасників; г) установленню даних для прове'Д'ення розшуку тощо. 

Використання відповідних вимірювань при проведенні попереднього дослідження 
криміналістичн\іІх об'єктіВ> самим слідчим "Іи· спеціалістом визначено'і галузі знань є. 
додатковою підс:гавою для· отримання відомостей про нові джерела доказово'і інфо.р.
мації, а в деяк·их виr(аДках і для висування і перевірки слідчих версій про фактичні 

обставини ;злочину і його учасників. Застосування вимірювань при проведенні поперед
нього дослідження об' єктів-носіїв доказової інформації, знайдених чи виявлени"Х у хеді 
слідчого огляду з урахуванням· даних криміналістики й інших наук, дозволяє значно 

розширити можливості дослідження слідів рук, отримання вже на початковому е.та-nі 
розслідування "інформації про особу", що фіксується в мат(!ріальних слідах зЛочину· у 
вигляді різних величин, які визначаються за допомогою вимірювань. · 

При проведенні попереднього дослідження можу'fь використовуватися усілякі види 
вимірювань. Однак найбільш розповсюдженим видом вимірювань є вимірюваннJіІ. в.ід·ста
ней і розм1рів окремих об' єктів, що виражаються в метрах (см., мм). Без П<'>д-ібних 
вимірювань н~ обходиться жоден вид слідчих оглядів. У комплекті техніко-криміналістич
них засоб-ів сліДч'Ого для здійснення цього виду вимірювань. є такі технічні засоби-и: 
1) рулетки.; довжиною 2,5 м, 5 11:!1', 1 О м;. 2) лінійки, у тому числі маштабна лінійка, яка 
використовується при- фотозй0мці· масштабним методом; З) штангенциркуль; 4) мікро
метр; 5) косинець-транспортир. 
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Мал. 36. Штангенциркуль: 1 - масштабна лінійка-штанга, 2 - видвижна Лінійка, 

З - рамка з ноніусом, 4 ~ рухома губка, 5 - внутрішні вимірювальні поверхні, 

6 - нерухома губка штанги, 7 ~ зовнішні вимірювальні поверхні губок. 
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Мал. З7. Гвинтовий мікрометр (точність вимірювань 0,01 мм, межі вимірювань від О до 25 
мм): 1 -закріплена п'ятка, 2 - вимірюваний об'єкт, З - мікрометричний гвинт, 

4 - стопорна гайка, 5 - стебло, 6 - повертаюча рукоятка, 7 - "трищьотка", 

8 - шкала долей оборота поаертаючої рукоятки,9 - шкала цілих оборотів повертаючої 

рукоятки, 1 О - скоба гвинтового мікрометра, 11 - верхня частина шкали цілих оборотів 

повертаючої рукоятки, 12 - нижня частина шкали повертаючої рукоятки. 

Мал. З8. Зразки проведення вимірювань різних об'єктів за допомогою штангенциркуля: 

1 - вимірювання внутрішнього діаметру, 2- вимірювання зовнішнього діаметру, 

З - вимірювання глибини. 
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Мал. 39. Приклад вимірювання внутрішнього діаметру дульця гільзи 
за допомогою штангенциркуля. 

Таким чином, у системі методів фіксації, які використовуються при проведенні 
попереднього дослідження криміналістичних об'єктів у рамках слідчого огляду, ми 
можемо і повинні виділити в якості самостійного метод вимірювань, тому що виявлен
ня кількісних характеристик (властивостей, ознак) в об'єктах криміналістичного до
сліджень за допомогою вимірювань, є необхідною ланкою процесу їхнього пізнання, 
що зв'язує реально існуючі об'єкти з нашими знаннями про них. Саме вимірювання, з 
його можливістю зафіксувати результат у числовій формі, і служить підставою викори
стання математичного апарата в будь-якій науці, у тому числі і криміналістиці. 

До вербально-графічного методу фіксації доказової інформації варто віднести 
такі графічні зображення, як плани і схеми, що складаються найчастіше при прове
денні огляду місця події. Про важливість і необхідність складання планів і схем при 
проведенні слідчого огляду говорили ще в позаминулому столітті такий видатний 
вітчизняний процесуаліст, як Л. Є. Владімірові судовий слідчий П. В. Макалінський. 
Так, Л . Є. Владіміров підкреслював, що "Точності, ясності і повноті протоколу дуже 
допомагають креслення, ... " [90, 8], а П. В. Макалінський вважав, що у випадку потре
би слідчий робить належні вимірювання і "якщо можливо, то і креслення оглянутих 
місць і предметів." [380, 261] 

До даного методу фіксації доказової інформації окремі автори також відносять і 
замальовки, що передували застосуванню з цією метою сучасних технічних засобівів 
(фото-і відеозйомки). На сучасному етапі замальовки найчастіше використовуються в 
так званих "аварійних" ситуаціях, коли із-за будь-яких причин не можна застосувати 
сучасні техніко-криміналістичні засоби фіксації зовнішнього вигляду об'єкта. [32, 225] 

Замальовка зберігає своє значення як засіб матеріалізації уявного образа, що містить 
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доказову інформацію, особливо при створенні мальованих портретів за показаннями 
свідків, потерпілих, а іноді й обвинувачуваних . 

Таким чином, найбільш розповсюдженим прийомом фіксації доказової інформації 
в розглянутому методі є складання планів і схем . Плани і схеми можуть бути виготов
лені як особою, що передає інформацію суб'єкту доказування (свідком, потерпілим, 
підозрюваним, обвинуваченим, спеціалістом, судовим експертом тощо), так і самим 
суб' є ктом доказування при опосередкованому чи безпосередньому описі. У криміналі
стичній літературі розрізняють наступні різновиди планів і схем, що складаються суб'єктом 
доказування при безпосередньому описі, які фіксують: 

1) обстановку місця події (слідчого експерименту, обшуку, інших слідчих дій); 
2) розташування і шлях переміщення учасників слідчих дій; 
3) розміщення техніко-криміналістичних засобів фіксації доказової інформації при 

проведенні слідчих дій, якщо це має доказове значення чи необхідно для оцінки зафік
совано·! доказової інформації. Варто погодkпися з думкою тих авторів, які вважають, 
що плани і схеми як засоби фіксації доказової інформації корисні "головним чином у 
випадках складного взаєморозташування характерних рис на об'єкті, що оглядаєть
ся" . [437, 62] 

Незважаючи на те, що плани і схеми, а також замальовки виділені в самостійну 
групу вербально-графічного методу фіксації доказової інформації, вони є складовою 
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Мал. 40. Приватний площинний план місця подіі. 
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частиною протоколу слідчого огляду й інших слідчих дій. Так, наприклад, плани місця 
події значною мірою полегшують читання і розуміння описаних результатів огляду, а 
також дозволяють в окремих випадках скорочувати цей опис. 

План місця події дає судово-слідчим органам відповіді на багато питань, що виника
ють у процесі роЗслідування чи розгляду кримінальної справи в суді. 

Складання плану місця події - велика і відповідальна справа, що вимагає знання 
основ графіки і, насамперед, правил і прийомів топографічного креслення. Рівень підго
товки слідчого припускає наявність у нього знань і навичок з предмету креслення. 
Плани підрозділяються на маштабні і схематичні. 

Маштабні плани викреслюють сураво в обраному маштабі. Вибір маштабу для 
плану залежить від розмірів приміщень чи місцевості. 

При виборі маштабу варто пам'ятати, що креслення плану, наприклад, місця події, 
повинен поміститися на одному аркуші паперу для письма стандартного розміру (А4). 

Схематичні плани креслять довільно, без маштабу, але з. дотриманням пропорцій
ності всіх розмірів і відстаней на схемі. На схемі проставляються розміри, наприклад, 
ділянки, що зображена, будівель, предметів і відстаней між предметами й окремими 
деталями. [592, 174] 

Плани бувають приватними і загальними. 
Під приватними планами, наприклад, місця події розуміється план безпосередньо 

того місця (наприклад, кімната, невелика ділянка місцевості тощо), на якому відбулася 
подія, що є предметом дослідження. 

Приватний план може бути площинним і розгорнутим. Площинний план, наприк
лад, приміщень, як показує сама його назва, складається в одній площині, без розгор
тання стін і стелі. Звичайно на площинному приватному плані обстановка місця події 
показується так, як вона виглядала б зверху. 

На розгорнутому приватному плані у випадках необхідності зображуються стіни і 
стеля. Це зображується тоді, коли на стінах чи стелі є які-небудь сліди чи руйнування 
(наприклад, бризки крові, сліди пальців рук, пролом у стіні чи стелі тощо). Не обов'яз
ково розгортати на плані всі чотири стіни, необхідно лише ті, на яких є сліди й інші 
речові докази, що відносяться до даного злочину, що розслідується. 

Загальний план місця події уявляє собою план усього, наприклад, будівлі, двору з 
надвірними будівлями чи план місцевості. 

Може бути загальний площинний схематичний план: квартири, будинку, садиби з 
будівлями, невеликої ділянки місцевості тощо, і площинний топографічний: відкритої 
чи пересіченої місцевості. [457, 26-ЗО] 

Техніка складання планів зводиться до того, що, наприклад, план місця події в 
приміщенні Зображується за правилами звичайного технічного креслення. 

У процесі слідчого огляду слідчий робить чорновий начерк. На чернетці проставля
ються всі розміри приміщення чи ділянки, предметів і відстані між ними. 

Усі предмети обстановки, що досліджується, сліди та інші речові докази нумеру
ються порядковими номерами в тій послідовності, у якій проводився огляд, і внизу 
плану дається розшифровка зображених слідів та інших речових доказів. 

Сліди та інші речові докази зображуються чи відзначаються не маштабними умов
ними знаками. 

Якщо найменування предметів, зображених на плані, у_казується на самих предме
тах, то написи провадяться в одному напрямку і по горизонталі. 

При проведенні динамічної стадії огляду чернетка плану може бути доповнена ок
ремими деталями і вимірюваннями. Чернетка плану складається довільно і від руки, 
але усі відстані, предмети обстановки, сліди та інші речові докази повинні бути ретель
но і точно виміряні і занесені в чернетку плану. 

Після ~акінчення огляду місця події необхідно ще раз перевірити чернетку плану і, 
переконавшись, що нічого не упущено, можна приступити до креслення плану начис
то, за зазначеними вище правилами. 

Таким чином можна відзначити, що графічний_ метод фіксації доказової інформації у 
вигляді складання планів, схем, замальовок, є доповненням вербального (описового) мето

ду фіксацІі. Разом з тим він є носієм важливої доказової інформації, яку не завжди можна 
виразити за допомогою слів і закріпити у вербальному методі фіксації доказової інформацІї. 
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Мал. 41. Приватний 
розгорнутий nлан місця nодіі. 

На закінчення необхідно відзначити, що мова вербального методу фіксації повинна 
відповідати наступним вимогам: 1) однозначності, 2) дослівному по можливості відоб
раженню істотних даних, наприклад, що містяться в показаннях, і стилістичної ней
тральності при фіксації інших відомостей, 3) точності, 4) зрозумілості, 5) лінгвістичної 
правильності, 6) доречності, 7) стислості. [346, 45; 407, 1 3-16] 

Запам'ятовуючі (закарбовуючі) видові і звукові методи криміналістичної фіксації 
доказової інформації передбачають використання технічних засобів: фото-, відео- і зву
козаписуючої апаратури. 

Матеріали судово-слідчої практики свідчать, що фотографування як один із видів 
видового методу, що запам'ятовує, криміналістичної фіксації доказової інформації, 
найчастіше використовується для фіксації доказів, уступаючи тільки вербальному ме
тоду· фіксації. [ 1 21, 3] 

Якщо звернутися до даних, що приводяться в криміналістичній літературі, про вико
ристання фотозйомки під час огляду місця події, то вони свідчать, що в 11,4% випадків 
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використання фотографії знімки виявилися незадовільної якості Разом з випадками, 
коли фотографування не проводилося взагалі, це складає 50,1 % . При вивченні кримі
нальних справ виявилося, що в 25,7% випадків фотознімки місця події були відсутні, 
хоча вони були необхідні, тому що протокол не дозволяв представити обстановку місця 
події. [ 1 З2, 80-81] 

Поряд з перерахованими вище технічними засобами, які використовуються для 
фіксації доказової інформації можуть бути використані й інші технічні засоби, якщо 
вони навіть не зазначені в законі. Вимога навести в законі вичерпний перелік технічних 
засобів, застосування яких для фіксації і дослідження доказів було б правомірно, спра
ведливо вказує М . О. Селіванов, -є нереальною . Здійснити його практично не можна, 
оскільки розвиток сучасної техніки винятково динамічний, він безперервно удоскона
люється й обновляється . [576, 124- 125] 

Тому як у теорії доказів, так і в криміналістиці знайшла поширення думка, відповідно 
до якої можуть бути визнані припустими ми фактичні дані, отримані за допомогою будь
яких техніко-крим іналістичних засобів, якщо ці засоби задовольняють вимогам науко
вості, безпеки, етичності, а також об'єктивності і вірогідності результатів, які отриму
ються при цьому. Регламентація ж засобів техніки, що посвідчує, забезпечуючи 
стабільність закону, не повинна в той же час бути на перешкоді до використання в 
доказуванні новихприладів і пристроїв. [122, ЗО; 408, 14-15; 710, 167] 

Фотографування, як видовий метод фіксації доказової інформації, що запам'ято
вує, у порівнянні з вербально-графічним методом фіксації, має визначені переваги, що 
роблять фотографію найважливішим засобом закріплення і відображення з достатньою 
вірогідністю й оперативністю різних ознак матеріальних об' єктів і їхнього взаєморозта
шування на території обстановки, що досліджується - це, по-перше . По-друге, на су
часному етапі фотозйомка використовується повсюдно в оперативній, слідчій і судово
експертній практиці, тобто в основних ланках правоохоронної діяльності, які ведуть 
боротьбу зі злочинністю. 

На виграш часу - оперативність фіксації за допомогою фотозйомки була звернена 
увага ще в кінці ХІХ ст . - на зорі використання фотографії в практиці розслідування 
злочинів. [З80, 261] 

Незважаючи на те, що відеозйомка має значні переваги перед фотозйомкою -
остання на сучасному етапі становлення і розвитку як суспільства в цілому, так і сис
теми правоохоронних органів зокрема, особливо їхнього забезпечення техніко-кримі
налістичними засобами , не знайшла ще повсюдного впровадження . Якщо звернутися 
до судово-слідчої практики, то вона свідчить про те, що відеозйомка - ще повсюдно не 
використовується. Однак ті переваги, якими володіє відеозйомка - відносна простота 
процесу зйомки; висока якість результатів зйомки; можливість використовувати відео
зйомку в польових умовах; синхронність відеозображення і звукового супроводу, яка 
утворюється у відеозаписуючому апараті безпосередньо в процес і відеозйомки; 
вірогідність і оперативність отримання результатів відеозйомки - відеофільму. Усе це 
дозволяє припустити, що відеозйомка в найближчому майбутньому буде повсюдно . 
використовуватися в практиці розслідування злочинів, як і фотозйомка. На сучасному 
етапі відеозйомка, як правило, використовується при розслідуванні окремих видів тяж
ких злочинів проти особистості і держави. 

Тому основна увага при розкритті змісту запам'ятовуючого видового і звукового 
методу криміналістичної фіксації доказової інформації буде приділено фотозйомці - ви
довому методу фіксації, що сприяє здійснювати запам'ятовування, доказової інформації. 

Для забезпечення повноти фіксації обстановки місця події й об' єктів, що знаходять
ся на ньому, використовуються наступні види фотозйомки місця події: орієнтуюча, 
оглядова, вузлова і детальна. 

Орієнтуюча фотозйомка місця події призначена для відображення місця події з навко
лишньою його обстановкою. [260, 11; 261, 25] Фотознімки, що орієнтують, повинні 
надавати уявлення про особливості місцевості і будівель або інших об'єктів, що розта
шовані навколо місця події кожному, хто буде проводити з яких-небудь причин подаль
ше розслідування. Це дозволяє також зробити важливі для розслідування висновки, 
наприклад, про те, чи міг злочинець на цьому місці залишитися непоміченим охоро
ною, чи могли звідси його бачити свідки, разом з тим фотознімки, що орієнтують, 
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допомагають у процесі подальшого розслідування, при необхідності, відшукати по ви
довому відображенню місце події якщо, наприклад, його місце знаходження буде опи
сано в протоколі огляду місця події не зовсім точно. Фотозйомка , що орієнтує, як 
правило, проводиться звичайним фотоапаратом типу "Зеніт" чи "Київ -19М", які вхо
дять у сучасні комплекти техніко-криміналістичних засобів слідчого, з декількох чи 
однієї точки зйомки . Кількість фотознімків (кількість кадрів фотоплівки) міняється в 
залежності від складності обстановки (але повинно бути не менше трьох). Фотозйомка, 
що орієнтує, може бути зроблена і за допомогою спеціального панарамного фотоапа
рата типу "Горизонт". Питання про кількість кадрів, які необхідно буде сфотографува
ти для отримання в наступному фотознімка, що орієнтує, вирішується після огляду 

місця події і прилягаючої до нього місцевості, проведеного на початку огляду місця 
події Мета фотозйомки, що орієнтує, полягає не в тому, щоб сфотографувати можли
во більшу за площею територію, а в тому, щоб сфотографувати всі об'єкти, розташо
вані як на самому місці події, так і на території, яка прилягає до нього, які нерідко 
можуть мати відношення до злочину, що розслідується. 

Оглядова фотозйомка має на меті відобразити місце події в цілому, у його межах. У 
залежності від того , де відбулася подія злочину - на відкритій місцевості чи в приміщенні 
- дане місце фотографується з таким розрахунком, щоб у межі оглядового знімка увій
шло все місце події . Для найбільш повного відображення обстановки місця події оглядові 
фотознімки виконуються з декількох кадрів, сфотографованих з декількох точок . 

Вузлова фотозйомка застосовується для фіксації окремих ділянок (вузлів) місця 
події крупним планом . 

Детальна фотозйомка дозволяє з застосуванням маштабу сфотографувати окрем і 
об'єкти - речові докази, що у наступному можуть бути використані для ідентифікац ії. 

При проведенні орієнтуючої фотозйомки у тих випадках, коли місце події і навко
лишня місцевість займають значний простір, який не можна захопити одним кадром, 
застосовується панорамний метод фотозйомки. 

Мал . 42. Схема кругової 
панарамної фотозйомки місця подіі . 
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Мал. 43. Схема лінійної панарамної фотозйомки місця подіі. 

Панорамний метод фотозйомки здійснюється двома способами: 
1) З однієї точки, шляхом повороту фотоапарата навколо вертикальної осі з почер

говим захватом наступної ділянки простору, що фотографується - цей спосіб фотозй
омки називається кругова панарамна фотозйомка: (Див. малюнок NQ 42) 

2) З декількох точок шляхом переміщення фотоапарата по лінії, паралельній об'єктам 
(наприклад, ряд будівель) простору, що фотографується- це лінійна панарамна зйом
ка. (Див. малюнок NQ 4З) 

Основними вимогами, які пред'являються до панарамного методу фотозйомки, є: 
1) Установка фотоапарата під одним кутом нахилу при проведенні всієї серії фо

тознімків, які потім будуть складати панораму. Найкращою є установка фотоапарата 
без нахилу, тобто так, щоб оптична вісь об'єктива фотоапарата була паралельна пло
щині, на якій він установлений; 

2) Фотозйомка наступних ділянок простору (об' єкта), який фотографується повинна 
здійснюватися з захватом частини попередньої ділянки, що контролюється за допомогою 
відеошукача фотоапарата. Це забезпечує отримання на двох сусідніх кадрах загальних 
орієнтирів, за допомогою який проводиться сполучення фотознімків в одну панораму; 

З) Дотримання однакових умов фотозйомки для кожного кадру (витримка, діафраг
ма- для забезпечення достатньої глибини різкості, однакових умов освітленності тощо); 

4) При виконанні фотозйомки для отримання в наступному панорами варто праг
нути до того, щоб на місцевості, яка фотографується були відсутні об'єкти, що руха
ються (люди, транспортні засоби тощо); 

5) Фотозйомка методом лінійної панорами повинна проводитися таким чином, щоб 
на всіх кадрах була однакова відстань до об'єктів, що фотографуються- у противному 
випадку можуть виникнути труднощі сполучення об'єктів при склеюванні панорами. 

При проведенні детальної фотозйомки окремих слідів чи предметів, що мають зна
чення речових доказів і які у наступному можуть бути використані для ідентифікації, 
застосовується машштабний метод фотозйомки. 
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Мал. 44. Детальний 
фотознімок об'єкта. 

Мета цього методу фотозйомки є отримання фо
тознімків, за допомогою яких можна визначити дійсні роз
міри об'єкта, який було сфотографовано, наприклад, сліду 
чи окремих його деталей. 

При проведенні маштабного методу фотозйомки не
обхідно: 

1) Поруч з об'єктом, що фотографується і в одній пло
щині з ним, помістити маштабну лінійку з міліметровими 
розподілами . Зображення цієї лінійки на фотознімку і буде 
маштабом, що показує ступінь зменшення (чи збільшення 
зображення в порівнянні з дійсними розмірами об'єкта; 

2) Установити фотоапарат таким чином, щоб оптична 
вісь об'єктива була перпендикулярна площині об'єкта, який 
фотографується, і проходила через центр останнього; 

З) У випадку фотографування маштабним методом 
зйомки дрібних об' єктів, розміри яких менші 10-15 см, 
використовуються подавжувальні кільця . Застосування по
довжувальних кілець дозволяє дрібний об'єкт сфотогра
фувати таким чином, щоб він займав можливий макси 
мум площі кадру . Це дозволить у наступному віддрукува
ти якісний фотознімок із проробленням усіх деталей цьо
го об'єкта. 

Поряд з видами фотозйомки місця події при розслідуванні тих злочинів, на місці 
події яких може бути виявлений труп, провадиться і фотозйомка трупа, що має також 
визначену специфіку. 

Після фотозйомки місця події зазначеними вище видами і методами, проводиться 
фотозйомка трупа, виявленого на місці події, також орієнтованим, оглядовим, вузло

вим і детальним видами фотозйомки. 

\ 

І \ 
-~. \ --- \ . 

~~ 
Мол. 45. Орієнто~на фото,йом•а труnа. ~ 
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Фотознімок трупа орієнтованим видом виконується з чотирьох сторін під кутом до 

довжини трупа, рівному 45°. Таким чином здійснюється орієнтація положення трупа на 
місцевості, а також положення, у якому він був виявлений, ніби-то прив'язується до 
навколишньої обстановки. Отримання фотознімків трупа при фотозйомці, що орієн
тує, зазначеним способом дозволяє в наступному, наприклад, при проведенні такої 
слідчої дії, як відтворення обстановки й обставин події злочину перевірити правильність 
показань підозрюваного (обвинувачу-

ваного) або інших очевидців. 

Мал. 47. Оглядова фотозйомка трупа (зверху): а 
- положення фотоапарата при можливості фото

зйомки трупа зверху одним кадром; б - при відсут

ності пристосувань, необхідних для фотозйомки 

трупа зверху одним кадром, фотозйомка трупа 

також перпендикулярно до його 
довжини. У тих випадках, коли 

· неможливо зробити фотозйомку 
трупа зверху одним кадром, ви

користовується метод лінійної 

панорами. 

Якщо труп знаходиться у 
висячому чи сидячому поло

женні, то рекомендується 

фотографувати його з чо

тирьох сторін. Коли не
значні розміри приміщен

ня не дозволяють зроби
ти фотозйомку трупа 

/ \ 
\ 

\ 

Мал. 46. Оглядова 
фотозйомка 

трупа 

(з лівого і правого боку). 

а 

1f 
/\ 

\ 
І \ 

І \ 

б 

\ 
\ 
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\ 

так, щоб він помістив- -.1..І.~...Ь..:::=:::::::::;;:..---"'::.===---..:::::;;;...~----....:::::::::::::::::~.,..::.-
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ся в одному кадрі, тіло фотографують методом лінійно'і панарамної зйомки чи засто-
совують ширококутовий об' єкти в. · 

При виявленні захованого трупа перший знімок обов'язково роблять до зняття пред
метів, які його маскують. Частини розчленованого трупа (при виявленні їх разом) фо
тографують разом з навколишнім оточенням (орієнтуюча й оглядова фотозйомка) . 
[459, 55-58] 

Вузлова зйомка трупа передбачає фотографування трупа й окремих частин його 
тіла, на яких є важливі озна~и для справи, що розслідується. Фотографування на трупі 
окремих ушкоджень і слідів - це детальний вид зйомки, що виконується, як і при 
фотографуванні місця події, маштабним методом. Що стосується розчленованого трупа, 
то після орієнтуючої й оглядової фотозйомки виявлених розчленованих частин трупа, 
фотографують кожну частину тіла окремо (вузлова і детальна фотозйомка) і на закін
чення фотографуються всі частини разом, приєднавши одну до іншої таким чином, 
щоб відповідні анатомічні частини тіла співпадали. 

При проведенні слідчого огляду з метою фіксації доказової інформації може бути 
використана також репродукційна фотозйомка, що проводиться для виготовлення фо
токопій плоских зображень (текстів, креслень, картин, малюнків, різних документів 
тощо). При репродукційній фотозйомці фотоапарат установлюється так, щоб оптична 
вісь об'єктива була перпендикулярна площині об'єкта, який фотографується, і ця вісь 
проходила через центр оригіналу. 

При візуванні необхідно стежити за тим, щоб зображення зайняло весь кадр, зали
шивши вузькі вільні проміжки по його краях. 

Освітлення оригіналу може здійснюватися за допомогою природного чи штучного 
розсіяного світла. Різкість зображення крім ретельного фокусування забезпечується 
установкою як можна меншого отвору діафрагми. 

У практиці слідчого огляду з метою фіксації доказової інформації може бути вико
ристана також вимірювальна фотозйомка, що уявляє собою інструментальний процес 
вимірювання, результати якого фіксуються фотографічними засобами. [558, 3] 

Вимірювальний фотознімок передає такі деталі обстановки місця події, об' єктів і 
їхні розміри, які іноді важко описати в протоколі слідчої дії чи опису яких зовсім не 
приділяється увага. Крім того, не завжди на місці події можна установити відносність 
предметів до події, що розслідується. Нерідко доказове значення об' єкта визначається 
значно пізніше проведеного огляду, коли обстановка на місці події вже порушена чи 
змінена, а необхідні предмети втрачені або порушене їх взаємне розташування. Вимі
рювальна фотозйомка дозволяє відобразити, а потім точно відновити обстановку, яка 
була на місці події, і отримати доказову інформацію. [553, 47-50; 558, 5] 

Фотографічна фіксація не тільки точна, але й об'єктивна. На відміну від планів, 

схем і замальовок, що містять елементи суб'єктивного відображення, яке спостері
гається, за допомогою фотозйомки відображаються на фотоплівці, а потім на фото
графії всі предмети без винятку. Фотознімок з математичною точністю найбільше повно 
й об'єктивно відображає картину місця події. Завдання полягає в тому, щоб розробити 
способи і засоби, що Дозволяють просто і швидко отримувати з фотознімка інформа
цію, потрібну для розслідування Злочину. Це може бути здійснене з використанням 
вимірювального методу в практиці судової фотозйомки і найпростіших засобів, необ
хідних для його застосування. 

В основу вимірювальної фотозйомки покладено метод вимірювань, практична реа

лізація якого здійснюється технічними засобами - фотоапаратом та іншими пристосу
ваннями. Отримання кількісних даних за допомогою вимірювальної фотозйомки 
відрізняється від звичайного вимірювання простотою виконання, оскільки воно 
здійснюється автоматично в процесі відображення на фотоплівці сфокусованого об' єкти
вам фотоа'парата оптичного зображення. Тому перспективне зображення об'єктів (діля
нок місцевості, предметів) на фотознімку містить точні кількісні дані про дійсні розміри 
сфотографованого. 

Складність використання звичайних фотознімків для визначення кількісних даних про 
об'єкт складається у відсутності відбитих на них яких-небудь еталонів (мір), з величиною 
яких можна було б порівняти зображений об'єкт. Тому всі способи судової вимірюваль
ної фотозйомки спрямовані на те, щоб яким-небудь чином ввести у фотознімок міру . 
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Тому поряд з маштабним методом фотозйомки, що описаний вище, у практиці 
слідчого огляду, особливо при огляді мі(::ця події, використовується також перслектив
но-горизонтальна фотозйомка з - глибинним маштабом - вона застосовується в тих 
випсщках, коли необхідно запам'ятати на фотознімку значну за розмірами ділянку відкри
тої місцевості або закритого приміщення. 

Сутність цього способу фотозйомки полягає в тому, що ділянку місцевості (nри
міщення) фотографують з маштабноюстрічкою (глибинним маштабом), що розміще
на в полі зору кадру, при су.воро горизонтальному положенні фотоапарата, а сама 
стрічка глибинного маЩтабу повинна бути ро_зташована в глибину nростору, який фо
тографується паралельно оптИчній осі об'єктива фотоапарата. 

Зображення об' єкта, що фотографується, при такому положенні фотоапарата 
буде пqстійно в перс-пектив_і. ОцінЮвати дійсне розташування і розмір пре;Qметів, зображес 
них на отриманому фотознімку, складно. Тому в кадр ломіщають глибинний машс 
таб, причому початок його розташовують у точці . зйомки - на рівні переднього зрізу 
об'єктива фотоапарата . . Глибинниq маштаб даного способу фотозйомки може бути 
двох видів: .. 

1) з розподіЛом, довжина якого дорівнює фокусній відстані об'єктива фотоапара-
- та, яким проводиться фотозйомка; 2) з довільною ціною розподілу. Для проведення 
фотозйомки з викор-истанням глибинного маштару першого виду підготовляється по
лоса з · щільного паперу, дерматину тобто гнучкого І'у'Іатеріалу, на який наносяться роз
поділи; проміжки між якими рівні фокусній віДстані об'єктива, фотоапарата, що вико
ристовуєтьсR. Ширина стрічки 15-20 см, загальна дGвжина їІ 6-8 м. Непарні про
міжки зафарбовуються в чорний колір, а парні нумеруються. ~икористання цього ва
ріанта засновано на закономірностях утворення оптичного зображення. Існує залежність 
між маштабом зо-браження об'єкта і відстанню, на якому він знаходиться. 

Зменшення зображення на - негативі дорівнює кількості фокусних відстаней, що 
містяться у відстані від об'єктива фотоапарата до об'єкта зйомки, без одного. Наприк
лад, при фотографуванні об' єкта,- що знаходиться, ~:~а відста !;і і 5 м від об' єкти ва з фо
кусною відстанню 50 мм це число буде дорівнювати 99 (5000 - 50 : 50). Таким 
чином, якщо це число відоме, то можна визначити за допомогою фотознімка, у скількох 
разів зменшене зображення, відстань до сфотографованого об'єкта, і установити інші 
розмірні характеристики зображених .на фотознімку предметів. 

Глибинний маштаб другого виду- це стрічка Довжиною 15, 20 абоЗОмі шириною 
20-50 см. На стрічці чорною фарбою нанесені метрові розподіЛV1, позначені великими 
цифрами. Кожен метровий розподіл розбитий на більш дрібні розподіли: на відрізки до 
1 О м - по одному дециметру, від 1 О до 1 5 м - по два дециметра, від 1 5 до 20 м - по 
півметраідалі-по одному метру. Розподіли розфарбовані в. шаховому порядку. У тих 
випадках, коли на фотознімку є зобраЖення глибинного маштабу з відомою довільною 
ціною розподілу, відстань між точками, розташованими у вертикальній площині, яка 
перпендикулярна оптичній осі об'єктива фотоапарата, визначають порівнянням вимі
рюваної відстані з зображенням одиниці лінійного масштабу (5, 1 О, 15, 20 см), що 
знаходиться на лінії основи предмета. [558, 17-18, 46-50; 625, 55-61] 

Усякий раз, коли· необхідно вИзначити розмір сфотографованого предмета, за до
помогою глибинного маштабу установлю~еть відстань до нього і вираховують маштаб 
зображення в цій точці. Після цього, вимірявши розміри предмета на фотознімку, зна
ходять дійсну величину його. [580, 27-35] -

Перспективно-горизонтальну фотозйомку з глибинним маштабом проводять з до
триманням наступних правил. 

1 ). Установлюють фотоапарат на штативі на визначеній висоті. При цьому варто 
враховувати, що чим більше висота, тим далі відсувс;~ється передня межа кадру. Зви
чайно фотозйомку роблять з висоти 1 20-1 50 см, що відповідає відстані 5-6 м від 
точки ки фотозйомки до передньої межі кадру. 

2). Перевіряють, чи знаходиться фотоапарат у горизонтальному положенні, використо
вуючи для цього рівень. 

3). Укладають масштабну стрічку в глибину простору, який буде фотографувати
ся, паралельно оптичній осі об'єктива фотоапарата. При цьому по,чаток стрічки пови
нен бути в точці фотозйомки на рівні переднього зрізу об'єктива. 
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4). Наводять фотоапарат на різкість, вибирають необхідну діафрагму і витримку, і 
проводять фотозйомку . 

Розглянутим способом виконують, головним чином, оглядову фотозйомку, коли 
фіксації підлягають ділянки місцевості з наявними на них великими групами nредметів. 

Різновидом перспективно-горизонтальної фотозйомки з глибинним маштабом є 
фотозйомка з метричним квадратом, коли замість маштабної стрічки в кадр поміща
ють еталон у вигляді квадрата розміром 50 х 50 см (можливі й інші розміри). Перед 
зйомкою фотоапарат встановлюють у горизонтальне положення на необхідній висоті, 
а потім, спостерігаючи у видошукач поміщають квадратний масштаб так, щоб він зна
ходився в кадрі біля нижнього краю по центрі. Оскільки на фотознімку буде зображе
ний nредмет, розмір якого відомий, то шляхом нескладних побудов можна обчислити 
масштаб зображення а кожній точці фотознімка, а потім визначити дійсний розмір nред
мета або відстань між точками, які визвали цікавість. [558, 11, 49-53; 625, 63-68] 

Таким чином, вище були розглянуті найбільш розповсюджені види фотозйомки і їхні 
методи, які використовуються в практиt,~і слідчого огляду для фіксації доказової інфор
мації за допомогою видового методу криміналістичної фіксації, який запам'ятовує. 

Слідуючим видом криміналістичних методів фіксації доказової інформації є моде
лювання. 

Моделювання як метод криміналістичної фіксації доказової інформації є не новим 
методом пізнання. Воно відомо багато тисяч років. Моделювання застосовувалося в 
будівельній справі, у мистецтві і науці. 

Суть моделювання полягає в дослідженні яких-небудь об'єктів на їхніх моделях, 
що уявляють собою штучно створений об'єкт у вигляді схеми, креслення, логіко-мате
матичних знакових формул, фізичної конструкції, копії визначених об'єктів тощо, який 
будучи аналогічним об'єкту, що досліджується, відображає і відтворює нерідко в більш 
nростому, зменшеному вигляді структуру, властивості, взаємозв'язки і відносини між 

елементами об'єкта (оригіналу), що досліджується. Безпосереднє вивчення останньо
го об'єкта зв'язано з якими-небудь труднощями, великими витратами коштів і енергїІ 
чи nросто недоступно, і тим самим полегшує процес отримання інформації про пред

мети, що нас цікавлять. Даний об'єкт, стосовно якого виготовляється модель, нази
вається оригіналом, зразком, прототипом. [274, 360-361; 665, 381-382] 

Моделювання може бути предметним, фізичним, математичним, логічним, знако
вим тощо. 

Всі існуючі моделі звичайно підрозділяють на три типи: фізичні, матеріально-матема
тичні і логіко-математичні. Фізичні моделі мають природу, подібну з природою об'єкта, 
що досліджується, і відрізняються від нього тільки розмірами, швидкістю плину дос
ліджуваних явищ і іноді матеріалом. Матеріально-математичні моделі мають відмінну 

від прототип ів фізичну природу, але допускають однакову з оригіналом зовнішню бу
дову і математичний опис. Логіко-математичні моделі конструюються зі знаків. Це 
абстрактні моделі, що будуються як числення. Між цими типами моделей немає яких
небудь мертвих меж. Так, логіко-математичні моделі можна втілити в матеріально
математичні і навіть у фізичні і навпаки. 

Конструюючи моделі, необхідно увесь час пам'ятати, що яка б гарна не була мо
дель, вона ли.ше приблизно відображає об'єкт, що досліджується, огрублює і спрощує) 
його. У противному випадку неминучі серйозні прорахунки. Модель і оригінал не то
тожні, а тільки подібні . 

У практиці розслідувань злочинів моделювання також відоме не перший день. Істо
рично воно пов'язано з виготовленням зліпків (моделей) об'ємних слідів, залишених 
різними об'єктами . Для цих цілей використовувалися зліпочні маси, першими різнови
дами яких були стеарин і гіпс. У 1850 р. французький аптекар Гюгулен запропонував 
фіксувати об'ємні сліди на землі і сипучих матеріалах за допомогою розплавленого 
стеарину. У 1855 р. він же запропонував новий метод фіксації слідів на снігу за допо
могою риб'ячого клею. У 1867 р. появилося повідомлення лікаря 3-ї пішої бригади 
забайкальського козацького війська А. Е. Борхмана про фіксацію слідів ніг за допомо
гою гіпсу - "Щоб уникнути суперечки про першість відкриття, - писав Борхман, -
уклінно прошу редакцію "Архіву судової медицини" повідомити поважній медичній 
публіці, що я знайшов спосіб знімати, за допомогою гіпсу, у 15 хвилин відбитки слідів 
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людини і тварин як на rрунті сухому, запорошеному, так однаково і на rрунті вологаму 
чи покритому водою. Цим способом ліквідуються всі незручності, які виникали при 
використанні способу Гюгулена ... ". Мова йшла про так званий насипний спосіб виго
товлення зліпків. [58; 59] 

Найчастіше метод криміналістичної фіксації у вИгляді моделювання використовується 
при виготовленні зліпків з різних об'ємних слідів, що виявляються при огляді місця 
події. Цей метод називають ще контактним моделюванням - виготовлення моделей 
шляхом безпосередньої взаємодії зліпочних мас з даним об'єктом, з якого виготов
ляється модель. Через те, що моделі є похідними доказами, можна сформулювати 

наступні умови допустимості їх у цій якості: а) наявність даних про джерело походжен
ня похідного речового доказу; б) наявність процесуального документа, що відображає 
результати огляду первісного речового доказу; в) дотримання процесуальних норм 

при отриманні моделі речового доказу й опис у протоколі процесу отримання цієї 
моделі; г) наукова обrрунтованість техніко-криміналістичних прийомів і кваліфіковане 
використання техніко-криміналістичних засобів при виготовленні моделей речових до-
казів. [73, 1 6, 29] -

Об'ємні сліди утворюються в результаті дії слідоутворюючого об'єкта на пухкі, 
сипучі та інші подібні їм поверхні з отриманням у результаті цієї дії відображення слідо
утворюючого об'єкта у вигляді обсягу, що має три виміри: довжину, ширину і глибину. 

Для виготовлення копій з об'ємних слідів у криміналістичній практиці використову
ються різні зліпочні матеріали, що володіють різними властивостями. Це дає можливість 
доцільного вибору слідокопіювального матеріалу в залежності від властивостей само
го сліду, слідосприймаючого об'єкта та інших обставин. 

3ліпочні матеріали можна класифікувати ·наступним чином. 
1 ) У залежності від способу підготовки і вихідних властивостей зліпочні матеріали 

підрозділяються на термопластичні і рідкі розчини (компаунди). 

До термопластичних матеріалів відносяться: пластилін, віск, парафін, стене, сірка, 

легкоплавкі метали. Необхідна ступінь пластичності цих матеріалів досягається шля
хом попереднього їх нагрівання чи плавлення. Для воску і пластипіну досить незначно

го підігрівання. Парафін, сірка і легкоплавкі метали повинні бути розплавлені. 
Компаунди уявляють собою розчини речовин, що приготовлюються звичайно з 

порашків чи легких паст шляхом змішування їх з різними рідкими компонентами. На
приклад, гіпсовий розчин приготовлюється з порошку гіпсу, який замішується з водою. 
Компаунд зі стиракрила готується з порошку (мономера) і рідкого каталізатора. 

Приготування силіконових компаундів здійснюється шляхом змішування, в'язких 
.паст із визначеною кількістю каталізатора тощо. 

2) У залежності від можливості повторного використання зліпочних матеріалів, вони 
підрозділяються на оборотні і необоротні. 

Термічні матеріали (пластилін, легкоплавкі метали тощо) можуть бути використані 
неодноразово. 

Полімерні матеріали, а також гіпс після полімеризації компаундів чи затвердіння 
внаслідок необоротних процесів, що відбуваються в них, цілком утрачають властивості 
плас.тичності і непридатні для повторного використання в якості зліпочних чи мас, за 
допомогою яких можна виготовити відбиток. 

1 3) У залежності від використаного матеріалу зліпки за фізико-хімічними властиво
стями можуть бути пластичними (зліпок з пластипіну чи воску), твердими (зліпки з 
парафіну, стене а, сірки, легкоплавкого металу, стиракрила, АКР-1 ОО СТ) і еластични
ми (зліпки із силіконових компаундів "К-18", "У-1-18", сиеласт та ін.). 

Зліпочні матеріали можуть бути класифіковані також і за ·температурним режимом 
"схоплювання". Наприклад, гіпс, стиракрил, АКР-1 ОО СТ у процесі отвердіння виділя
ють тепло, тобто є термореактивними. Пластилін, віск, стене, сірка, легкоплавкі мета
ли відносяться до таких, що застигають тому що їх затвердіння позв'язано з охолод
женням. Нейтральними є матеріали, схоплювання яких не супроводжується ні виділен
ням тепла, ні його поглинанням. 

Кожен мат~ріал має визначений комплекс фізичних і хімічних властивостей, на
"приклад, питому вагу, температуру плавлення, здатність вступати в хімічні взаємодії з 
різними речовинами ·тощо. Із усього комплексу цих властивостей для криміналістичної 
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практики особливо важливі ті, які відповідають загальним вимогам, що пропонуються 
відносно зліпечних матеріалів . 

Усі зліпочні матеріали повинні мати наступні властивості: 
1) з максимальною точністю передавати мікрорельєф поверхні, яка копіюється, 

тобто мати тонку власну структуру; 
2) не мати усадки - зміни обсягу і лінійних розмірів при затвердінні матеріалу -

після затвердіння і не змінювати своїх властивостей при температурах від - 40 до 
+40°С; 

3) не вступати в хімічну взаємодію з матеріалом слідів і не мати адгезїі до поверхні, 
на яку вони наносяться (не "прилипати" до неї). 

Процес приготування матеріалів для виготовлення зліпків повинен бути простим і 
здійснюватися у відносно короткий термін. [603, 17-26] 

Найбільш розповсюдженим способом виготовлення зліпків з об'ємних слідів, вияв
лених на горизонтальних поверхнях є наливний (насипний) спосіб за допомогою гіпсу. 

Щоб отримати гіпсовий зліпок зі сліду, що знаходиться на твердому Грунті, необ-
хідно : 

1) за допомогою пінцета очистити поверхню сліду від сторонніх часток; 
2) недостатньо глибокий слід оточити бортиком з картону чи rрунту; 
3) виготовити деталі зміцнювального каркаса у вигляді не менше двох поперечних 

і двох подовжніх скалок чи відрізків дроту; 

1 

Мал. 48. Послідовність операцій процесу виготовлення гіпсових зліпків з об'ємних слідів: 
1 - видалення сторонніх предметів, 2 - приготовлення гіпсового розчину, З - виливання 

частини розчину в слід, 4 - виливання решти гіпсового розчину в слід після розміщення 

в ньому укріплюючої арматури, 5 - вилучення зліпка із грунту, 6 - прикріплення бірки, 

кінці шпагату на якій скріплені сургучною печаткою слідчого. 
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4) виготовити бирку з щільного картону для напису, пропустити через пророблений 
отвір у ній шпагат і прив'язати їІ до однієї з деталей каркаса таким чином, щоб кінці 
цього зв'язування в наступному знаходилися усередині гіпсового зліпка; 

5) заповнити слід гіпсовою масою насипним чи наливним способом; 
6) у тому випадку, коли у виявленому сліді буде вода, то краще використовувати 

насипний метод, при використанні якого гіпс необхідно насипати приблизно до полови
ни глибини сліду (у слід на твердому rрунті його потрібно сипати ложкою, а в слід на 
м'якому - через марлю чи сито); покласти в слід спочатку поперечні, а потім про
довжні деталі каркаса (деталь каркаса з биркою потрібно розташовувати в крайній 
частині сліду), ложкою насипати гіпс у слід до верха, а потім через марлю чи тонку 
тканину, покладе ну на гіпс (якщо в слід і не було води), вилити воду (виливання води 
варто припиняти тоді, коли вона почне затримуватися на марлі); 

7) при використанні наливного способу потрібно приготувати гіпсову масу текучої 
консистенції розчину; вилити в слід шар товщиною рівну половині глибини сліду; по
класти в слід деталі каркаса і вилити в нього решту маси гіпсу; 

8) після затвердіння зліпка (через 15-20 хвилин) витягти його зі сліду, підкопавши 
з усіх боків; 

9) чистою водою змити зі зліпка частки rрунту, що пристали до нього, (бажано 
після закінчення доби, щоб не зруйнувати зліпок). При цьому не можна терти зліпок 
рукою чи іншим твердим предметом, тому що це може привести до знищення індивіду
альних особливостей копії сліду. [260, 40-43] 

Перед виготовленням зліпка зі сліду, що знаходиться на сипучому rрунті, рекомен
дується перевірити можливість використання для цього звичайного насипного чи на
ливного способу. Для цього поруч зі слідом, що досліджується, тобто на такому ж 
rрунті потрібно зробити експериментальний слід. 

Якщо застосування для виготовлення зліпка зазначених вище способів неможливо, 
слід необхідно закріпити шляхом оббризкування лаком, який є в комплекті техніко
криміналістичних засобів слідчого. [602, 40] 

При цьому струмінь розчину лаку не повинен спрямовуватися безпосередньо на 
слід. Розчин повинен розпорошуватися над слідом так, щоб він у вигляді тумана лягав 
на слід. [662, 1 08] 

Після закріплення сліду в нього тонким шаром виливається розчин гіпсу (дві части
ни води на одну частину гіпсу), а після його затвердіння і укладання каркасу виливаєть
ся розчин нормальної густоти. 

Аналогічним способом виготовляються і зліпки об' ємних слідів, які були виявлені в 
снігу, однак технологія їхнього виготовлення має окремі особливості. 

При виготовленні гіпсового зліпка зі сліду, що знаходиться на снігу, необхідно: 
1) остудити воду до температури, близької до нуля, що призначається для замішу

вання гіпсової маси; 
2) стінки сліду зміцнити лаком шляхом розпилення (через марлю, сито, розпилюва

чем) покрити дно сліду тонким шаром сухого гіпсу; 
3) якщо слід не обприскувався лаком, то пульверизатором обприскати слід невели-

кою кількістю охолодженої води; 
4) зробити таке саме розпилення гіпсу і розбризкування води ще два-три рази; 
5) зробити гіпсову масу (на одну частину води 1,25-1,5 частини гіпсу); 
6) налити в слід приготовлений розчин шаром, рівним приблизно 1-1,5 см; 
7) покласти в слід деталі каркаса і вилити в нього решту маси гіпсу. 
Поряд з гіпсовими зліпками, при проведенні слідчого огляду можуть бути викорис

тані і виготовлені зліпки слідів за допомогою парафіну, силіконової пасти, сіеласта, 
пластипіну, воску та інших синтетичних смол, які є в комплекті техніко-криміналістич
них засобів слідчого. [ 196, 45-48] 

Зліпки з пластипіну можна виготовити з порівняно неглибоких слідів, розташованих 
як на горизонтальних, так і на вертикальних поверхнях і навіть на стрімких поверхнях, 
наприклад, на стелі. Щоб уникнути прилипання пластипіну до матеріалу сліду, повер
хню сліду необхідно змастити вазеліньвою олією або пластилін припудрюється графіт
ним порошком, тальком або картопляним крохмалем. 

Розім'ятий пластилін притискають до поверхні змоченою водою скляної пластини, 
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а потім вирівняною поверхнею прикладають до сліду і притискають дощечкою. Після 
цього зліпок витяг<Jють зі сліду й упаковують. 

За допомогою силіконової пасти можна виготовити зліпок зі слідів, наприкла·д, зло
му, які знахо,[jяться на будь-яких повt!!рхнях. Однак при цьому необхідно враховувати 
їх особливості . Чим м'якше матеріал поверхні, тим більше рідкою повинна бути злігточ
на маса . При копіюванні слідів, що Знаходяться на дерев'яних поверхнях, варто засто
сувати зліпочну масу такої густоти, яка виключала б можливість їі з' єднання між волок
нами деревини й усмоктування в порИ дерева. На металеві поверхні наноситься більш 
рідка злігточна маса. Для надання масі визначеного кольору в їі склад уводять від 25 до 
ЗО% наповнювача: окИс цинку (надає білий колір), сажі (чорний), окис хрому (зеле
ний). Пасту гтеремішують і тим чИ іншим наповнювачем до отримання однорідної маси. 
Потім у неі додають 8-10% каталізатора, який сприяє отвердінню, і знову ретельно 
перемішують. 

Отриману масу заливають у слід і, дочекавшись їі затвердіння (звичайно воно відбу
вається протягом 20-ЗО хв при кімнатній температурі), дотримуючись обережності, 
витягають зліпок. Попередньо краї зліпка потрібно відокремити лезом чи ножем, а сам 
зліпок злегка розгойдати . 

Можна успішно використовувати при виготовленні зліпків зі слідів знарядь злому і 
сіеласт- зуболікарський злігточний матеріал . Для зниження в'язкості цього матеріалу в 
нього варто додати до 10% пасти "К". 

Для виготовлення зліпка в пасту додають 4-5% каталізатора, отриману масу ре
тельно перемішують. Потім у цю масу додають З-4% каталізатора, який сприяє от
вердінню, знову перемішують і поміщають у слід. Через 1 5-20 хв зліпок можна витя
гати зі сліду . 

· При виготовленні зліпка зі слідів знарядь злому за допомогою стенса його варто 
розм'якшити у воді, нагрітої до 80-90° С, розім'яти, вирівняти на склі і рівній поверхні 
за допомогою доЩечки притиснути до сліду. Після затвердіння зліпок вилучається зі 
сліду й упаковується . Зліпки з парафіну, стеарину і воску виготовляються майже та
кож. Тільки розігрівати їх у гарячій воді необхідно загорненими в тканину чи бинт. 

Виготовлення зліпків, наприклад, зі слідів транспортних засобів, слідів ніг людини 
і взуття характеризується деякими особливостями. Вони полягають у тому, що при 
цьому: 

1) у металевому посуді варто розплавити на вогні 400-500 г парафіну, стеарину 
чи воску (три - чотири свічки); 

2) розплавлену масу варто остудити до появи на їі поверхні ледь помітної плівки; 
З) перед заливанням сухого сліду останній пульверизатором потрібно злегка зво

ложити водою (для кращого відділення зліпка); 
4) розплавлену масу необхідно вилити в слід; 
5) після затвердіння (через 25-ЗО хв) зліпок варто витягти зі сліду, промити холод

ною водою·, а потім просушити при кімнатній температурі . 
Зліпки з окремих слідів, виявлених на твердих поверхнях місця події, можна виго

товити і з вальцмаси . Для цього необхідно за допомогою полум'я сірника чи свічки 
розігріти вальцмасу, накласти на слід і рівномірно притискати 20-ЗО сек. Після зат
вердіння зліпка його потрібно витягти зі сліду й упакувати. !З22, 90-1 ОО; 457, 1З2-
1З6; 602, З9-46] . 

Поряд з моделюванням слідів, у практиці розслідування злочинів нерідко виникає 
необхідність у моделюванні об'ємного вигляду обличчя людини. 

Це моделювання може бути двох видів; безконтактне і контактне моделювання. 
Перший вид моделювання має подібність із графічним методом фіксації, коли виг

ляд людини відтворюється шляхом малювання за допомогою уявного образу. Розход
ження тут у засобах моделювання : у випадку малювання мова йде про виготовлення 
синтетичних портретів за допомогою спеціальних технічних засобів. Але предметне 
мо·делювання зовнішнього вигляду людини можливо й у результаті уяви, що відтворює 

і базується не на уявному образі, а на матеріальному об'єкті, як це буває при плас
тичні й реконструкції особистості людини за допомогою їі черепа . 
• Другий вид - контактне моделювання об'ємного вигляду обличчя людини, що уяв
ляє собою посмертну маску . 
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На думку окремих криміналістів, у всіх випадках предметного моделювання зов
нішнього вигляду людини відбувається фіксація інформації, але не у всіх випадках ця 
інформація носить доказовий характер. [32, 227-228; 36, 157] Якщо, наприклад, 
мальований портрет виконується особою, що допитуЄться у ході допиту і як будь-який 
подібний об'єкт такого роду додається до протоколу, то інформація, що міститься в 
ньому, отримана процесуальним шляхом, може мати доказове значення. Портрети, 
виготовлені художником чи за допомогою спеціальних технічних засобів, у ході проце
дури, не передбаченої процесуальним законом (наприклад, за допомогою фоторобо
та, ідентифікаційного комплекту малюнків тощо), є засобом фіксації не доказової, а 
такої інформації, що о'рієнтує. Тому не можна погодитися з тими процесуалістами, які 
відносять синтетичні портрети до числа похідних, за їхнім вираженням, - "підсумовую
чих", речових доказів. [630, 2661 

Похідними речовими доказами виступають об'єкти, що адекватно відображають 
форму, розташування і характер зовнішніх ознак, що піддаються відтворенню. Що 
стосується композиційних чи синтетичних портретів, то вони такими властивостями не 
володіють. Тому, що ."похідний речовий доказ повинен бути похідним саме від речово
го об'єкта, а не від якого-небудь іншого утворення. Що стосується суб'єктивного пор
трета, то він "зроблений" від уявного образа, що зберігся в пам'яті людей, які бачили 
особу, що розшукується". [ 192, 33] 

Фотороботи й інші види суб'єктивних портретів не відносяться до джерел доказів, 
оскільки способи їхнього виготовлення не забезпечують необхідний ступінь адекват
ності отриманого на цих портретах зображення особи в натурі, а ступінь перекручу
вання q,знак зовнішності на Портретах не піддається достовірному аналізу в період 
їхнього створення. [ 188, 1 07] 

Не є носіями доказової інформації і результати пластичної реконструкції особи 
людини по черепу. Ні сам М. М. Герасимов, - автор методу скульптурної реконст
рукції, - ні його послідовники ніколи і ніде не стверджували, що скульптурні портрети, 
створені на основі кісткових останків, можуть служити для цілей ототожнення прижит
тєвого вигляду по черепу. "Маска ні в якій мірі не є власне портретом людини, яка 
коли-небудь жила, це всього-на-всього максимальне наближення до зовнішнього їі виг
ляду". При цьому він визнавав, що "по ртретна реконструкція - це завдання побудови 
обличчя особи по черепу з дуже багатьма невідомими, і наша мета - вирішити їі з 
найбільшим наближенням, тобто з мінімальною помилкою". [1 02, 4, 19] У всіх випад
ках М. М. Герасимов підкреслював, що його скульптурні зображення дозволяють лише 
наблизитися до оригіналу, оскільки створюються на його кістковій основі, але не ото-
тожнюються з ним. . 

Скульптурний портрет, створений по методу М. М. Герасимова, є моделлю оригі
налу. У цій моделі відтворюється на рівні подібності прижиттєвий вигляд людини. Підста
вою моделі служить череп, об'єктивні ознаки якого враховуються дослідником для 
побудови скульптурного зображення. Оскільки ці ознаки не забезпечують відтворення 
всіх елементів обличчя, значне місце займає творча фантазія вченого, його інтуїція. 

Оскільки скульптурний портрет - лише ймовірне зображення оригіналу, слідча і 
судова практика ніколи не розглядала цей метод як надійний засіб встановлення особи. 
[362, 1 06] Ю. М. Кубицький також висловлював думку, що скульптурні портрети по 
методу М . М. Герасимова не можуть бути використані в судовому доказуванні, оскіль
ки вони Грунтуються, головним чином, на художній інтуїції. Тому він підкреслював, що 

"методику М. М . Герасимова можна прийняти як прийом правильного відтворення 
загального вигляду, характеру, типу обличчя, але аж ніяк не справжнього портрета" . 
[327, 147- 149] Ця позиція в значній мірі була продиктована оцінкою, що дав Верхов
ний Суд СРСР пластичній реконструкції, виконаній М. М. Герасимовим у справі Боя
ринцева: "Відновлення обличчя особи по черепу може бути оцінено тільки як мистец

тво, як художня робота, а не як "технічна експертиза" (по вираженню суда). Воно не є 
безперечним доказом, хоча в справі й обмовлено, що проф. Герасимов М. М. користу
вався надісланими фотографіями тільки для "доробок", але значення всієї проробленої 
відновлювальної роботи взагалі знижується, якщо врахувати, що в Інститут матеріаль
ної культури був посланий череп без нижньої щелепи, у той час як він був виявлений із 
двома щелепами ... ". [ 1 34, 1 94] 
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Доказове значення скульптурний портрет міг би придбати,- підкреслює Р. С. Бєлкін, 
- якби його виготовлення визнавалося результатом дій судового експерта, а сама 
скульптурна реконструкція - судовою експертизою. [32, 228; 36, 1 58] 

Однак М. С. Строгович був проти .введення цього методу "у судову практику у 
вигляді суДо.вої експертизи, висновок якої може бути покладено в основу висновків з 
кримінальної справи слідства і суда, ... , тому що немає гарантії того, що такий висно
вок буде правильним, достовірним. І .дійсно, поки .ще немає таких наукових публікацій, 
які давали б можливість вважати, що досягнуто достовірного результату ідентифікації 
особи за допомогою такого методу". [508, 144-145] 

І. М. Лузгін також вважав, що скульптурні портрети, виконані по методу Герасимо
ва, не можуть бути використані длf! судово-експертного ототожнення особи. [361, 
176-177] 

Незважаючи на те, що моделювання об'ємного зліпка обличчя людини по черепу 
не завжди є доказом, в окремих випадках є підстави вважати, що це моделювання на 

визначеному етапі розслідування виконує евристичну роль, сприяючи пошуку потер-
пілого. 

, 

Від пластичної реконструкції обличчя по черепу варто відрізняти виготовдення по
смертних масок. У зв'язку з цим М. М. Лисов вважає, "якщо віднести маски, виконані 
в процесі слідчих дій до різновидів зліпків, їх можна розглядати як додатки до відповід
ного протоколу слідчих дій, що мають значення похідних речових доказів. Загально
правовий режим прилучених до справи масо.к характеризується тим, що їх отримання 

й огляд обумовлені результатами протоколу огляду трупа чи розчленованих частин 
тіла ... Можна стверджувати, Що результати застосування такого методу фіксації, ме
тоду криміналістичного встановлення особи померлих, загиблих чи убитих, як виготов
лення масок, є джередами доказової інформації, що мають самостійне доказове зна
чення. При цьому ... маски є копіями обличчя (оригіналу) і, безсумнівно, відносяться до 
різновидів зліпків''. [364, 48] 

Моделювання у вигляді виготовлення об'ємного зліпка обличчя померлого може 
бути виконане такий чином: 

1) виготовлення проміжної негативної маски (форми), 
2) виготовлення за допомогою негативної маски остаточного об' є:кта (позитив). 

[593, 251 
Посмертні маски - це зліпки обличчя трупа, що робляться звичайно з гіпсу і зубо

технічних мас. Зліпки можуть бути отримані із силіконових мас (паста "К" та ін.), 
однак у вигляді простоти роботи і доступності гіпсу - він найчастіше використовується 
з цією метою. Гіпс дуже тонко передає особливості рельєфу об'єкта, що моделюється, 
а тому гіпсові моделі можуть стати цінним матеріалом для міркування про ознаки 
зовнішності людини. 

ОтрИмання посмертної маски обличчя полягає у виготовленні проміжної негативної 
маски (форми), за допомогою якої отримується остаточний об'єкт (позитив). Перед 
виготовленням посмертної маски проводиться звичайний туалет (реставрація) обличчя 
трупа, потім на обличчя попереду накладається лист картону з отвором, що відповідає 
формі обличчя. Краї отвору повинні щільно прилягати до поверхні шиї, завушин і тім'я
ним частинам голови. Перед заливанням гіпсу волосся трупа покривається мильною 
піною, потім ' здійснюється змащення обличчя ваз.еліном; отвори носа, вух, а також 
простір за вушними раковинами закладаються ватяним тампоном. Все обличчя, за 
винятком очей, покривається гіпсовою масою рідкої консистенції. Заливання прово
диться з чола тонким шаром, збільшується поступово до двох-трьох сантиметрів . Зат
верділа маса ("негатив" чи "форма") обережно знімається зусиллям, в напрямку, спря
мованому від лоба до підборіддя обличчя. Потім внутрішня поверхня форми маски 
очищається від сторонн·іх часток, густо покривається мильною піною і заливається 
шаром гіпсу товщиною в півтора сантиметра (отвори гіпсової форми, що відповідають 
очам трупа, щоб уникнути витоку гіпсу зашпаровуються пластиліном). При заливанні 
для міцності майбутньої маски в гіпс поміщають шматки дроту м'якого металу (алю
мінію, міді). Коли виливек затвердіє, гіпс форми (негатива) обережно скопюється за 
допомогою долота; наявні нерівності на отримаt,Jому виливку (позитИві), а також деталі 
розрізу очей можуть бути виправлен(шпателем. 
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Отримані зліпки неперекручено передають ознаки зовнішності обличчя осо6и (лише 
області навколо очей і вушні раковини в силу самого способу отримання зліпків не 
можуть бути відтворені вірогідно). Однак переоцінювати значення цих зліпків не по
трібно - точно передані ними посмертні зміни обличчя (одутлість, руйнування деяких 
його елементів, перекручування різ.них м'яких тканин під дією гнильних процесів) мо
жуть бути помилково прийняті за стійкі прижиттєві ознаки. 

Переваг() посмертної маски полягає в тому, що: 
1) вона передає пластику особи в об' ємному вигляді й у натуральну величину; 
2) допускає розгляд обличчя у всіх ракурсах, у тому числі й у 3/4 повороту, тобто 

в положенні, найбільш сприятливому для упізнання; 
3) відображає всі дрібні ознаки, надзвичайно важливі для упізнання (родимки, шра

ми, мікрорельєф шкіри тощо); 
4) при пред'явленні для впізнання можна освітити маску будь-яким чином, у тому 

числі надати освітnен ню ті умови, у яких очевидець спостерігав дану людини. [ 162, 78] 
Незважаючи на те, що виготовлення посмертної маски здавна застосовується для 

увічнення зовнішності, використання цього методу для фіксації рис обличчя особи не 
знайшло ще застосування в судово-слідчій практиці. 

Такі основні способи і техніка виготовлення моделей і зліпків з різних об'ємних 
об' єктів-носіїв доказової інформації, виявлених на місці події і які відносяться до мето
ду криміналістичної фіксації у вигляді моделювання. 

Серед наявної безлічі методів криміналістичної фіксації доказової інформації, яким 
було приділено вище досить уваги, немаловажне _значення має і метод . фіксації у виг
ляді перенесення доказової інформації на спеціальні матеріальні носії. 

Цей метод найчастіше використовується для фіксації виявлених поверхневих слідів 
рук людини. 

Якщо на визначеному предметі будуть знайдені чи виявлені слабковидимі чи неви
димі сліди рук людини і цей предмет не може бути прилучений до справи, що розслі
дується, в оригіналі, через його громіздкість або з інших об' єктивних причин, сліди рук 
переносять на спеціальні дактилоскопічні плівки. 

Виявлені сліди рук за допомогою спеціальних дактилоскопічних порошків, що 
були знайдені на гладенькій поверхні, переносяться на спеціальну дактилоплівку, 
яка також, як і порошки, буває світлого (безбарвна) і темного (чорна) кольору. 
Вона складається з двох шарів: липкого шару і захисного шару. На світлу плівку 
переносятьсR сліди пальців рук, виявлені за допомогою темних порошків, а на тем
ну - за допомогою світлих порошків. З метою фіксації сліду, наприклад, пальця 
руки, виявленого відповідним дактилоскопічним порошком, від листа дактилоскопіч
ної плівки відрізають невеликий шматочок, що відповідає розміру сліда, який підля
гає копіюванню, з невеликим запасом по краях якого буде плівка прошиватися нит
ками, що виконують роль опечатування цього речового Доказу. Кілька слідів, роз
ташованих поруч доцільно копіювати на один лист дактилоскопічної плівки. Надалі 
це може допомогти установити, наприклад, якими пальцями і якою рукою були 
залишені сліди. Від шматочка чи цілого листа дактилоскопічної плівки обережно 
відокремити захисний шар. Липкою внутрішньою стороною плівки накривають слід, 
прокочують гумовим валиком чи щільно по всій площі притискають рукою. При 
цьому варто стежити, щоб між плівкою і поверхнею предмета, на якому було вияв
лено слід пальців рук, не утворилося пухирців повітря, потім обережно, не зрушую
чи, беруть плівку за один з кутів, піднімають догори і накладають на неї відділений 
раніше захисний шар. 

Для фіксації слідів пальців рук можна також використовувати липку поліетиленову; 
лавсанову чи синю ізоляційну стрічки. Вони придатні для роботи на гладеньких нево
лакниетих поверхнях (метал, скло, кераміка тощо). Однак при копіюванні слідів рук з 
паперу чи картону ці стрічки використовувати не можна, тому що волокна такої по
верхні прилипають до неї і відокремлюються, що приводить до пошкодження сліду. 
[205, 59] 

Дактилоскопічна плівка можуть застосовуватися і Для фіксації поверхневих слідів 
пальців рук (слідів відшарування), що утворені на запилені·Й поверхні. [603, 68-
69] 
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Сліди пальців рук, які були виявлені дактилоскопічними порошками, можна також 
фіксувати шляхом перенесення 'іх на фотоплівку чи фотопапір, після заздалегідь зроб
леного приготування їх чорного кольору чи білого. Для отримання чорної фотоплівки 
чи фотопаперу береться звичайна фотоплівка чи фотопапір (чорно-білі), засвічують
ся, проявляються, фіксуються, промиваються і висушуються. Процес виготовлення 
світлої фотоплівки чи фотопаперу полягає тільки в їі фіксуванні, промиванні і сушінні 
(без засвічування і проявлен ня). Перед застосуванням емульсійний шар фотоплівки 
чи фотопаперу розм'якшують у воді. Зайва волога віддаляється за допомогою фільтру
вального папера. Після цього фотоплівку чи фотопапір накладають на слід, обробле
ний порошком. Відокремивши від сліду фотоплівку чи фотопапір, необхідно їх просу
шити. Для запобігання слідів пальців рук, скопійованих на фотоплівку чи фотопапір, 
останні прикривають целофаном чи поміщають між двома стеклами, які по краях 
склеюють паперовими смужками. 

Сліди пальців рук після їхнЬого виявлення в результаті запилення дактилоско
пічними порошками, можна фіксувати компаундами "К-18", "У-1-18", "У-4-
21 ". Про ці компаунд криміналісти-дослідники пишуть, що "Універсальним заес
бомом для копіювання слідів рук, зафарбованих порошками, є силіконові компа
унди "К-18", "У-1-18", "У-4-21 ". Вони дозволяють копіювати сліди практично 
на будь-який слідосприймаючих поверхнях як за формою, так і за матеріалом". 
[603, 69] 

Приготування компаунду, наприклад, пасти "К" здійснюють слідуючим чином. 
Береться паста і замішується з 25-30% наповнювача. У випадку, коли сліди зафар
бовані світлими nорошками, береться чорний наповнювач, а коли темними - білий 
наповнювач. Потім у цю масу додають 8-10% каталізатора, який сприяє затвердін
ню і знову ретельно перемішують. Розмішуючи отриману масу, необхідно слідкува
ти, щоб у ній не було повітряних пухирців. Після цього комnаунд виливають у слід. 
Якщо слід знаходиться на горизонтальній поверхні, то компаунд виливають у центр 
сліду, рівномірно притискаючи масу гладенькою пластинкою, а якщо на пахилій чи 
вертикальній поверхні, то перед копіюванням його оточують валиком із пластипіну 
тощо, потім кладуть компаунд на пластинку, яку накладають на слід і притискають до 
валика. Валик навколо сліду можна і не робити, якщо застосувати більш густу конси
стенцію компаундів "У -1-18" чи "У -4-21 ", армованих шматочками бавовняної тка
нини. [196, 60] 

При кімнатній температурі, приблизно, через 20-30 хв компаунд "К-18" починає 
полімеризоватися й утвориться зліпок, що відокремлюється від пов~рхні. На ньому 
стає чітко видимим узор папілярних ліній сліду, що копіювався. 

Незважаючи на визначені достоїнства перерахованих вище криміналістичних ме
тодів фіксації доказової інформації, найкращим у переважній більшості випадків є 
метод nредметної фіксації- вилучення об'єктів-носіїв доказової інформації в оригі
налі. [32, 226; 36, 154] Однак ця думка розділяється не усіма криміналістами. Ок
ремі криміналісти взагалі не вважають вилучення матеріальних об'єктів в оригіналі 
методом фіксації доказової інформації. Так, наприклад, А. М. Басалаєв пише, що 
"вилучення речових доказів, їх упакування і nрилучення до справи фіксацією не є". 
[21' 7] 

Окремі криміналісти не вважають вилучення об'єкта-носія доказової інфор
мації методом криміналістичної фіксації, разом з тим · висловлюють думку, що "у 
результаті такого розширення поняття "фіксація" застосування техніко-криміна
лістичних засобів якби відсувається на другий план, хоча, як відомо, тільки викорис
тання цих засобів може забезпечити об'єктивне, повне, точне і наочне запам'ятову
вання інформацїі, що має значення при розслідуванні і розкритті злочинів". [122, 
67] Міркуючи подібним чином, названий вище автор, на нашу думку, допускає дві 
помилки. По-перше, сама процедура вилучення об'єкта-носія доказової інфор
мації не виключає, а нерідко припускає для їі здійснення застосування техніко
криміналістичних засобів (наприклад, вилучення частини об'єкта зі слідами, вилу
чення обвуглених документів тощо). По-друге, максимум інформації містить сам 
об'єктносій, а не будь-яка його копія, при отриманні якої частина інформації не
минуче втрачається. 
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Розглянутий вище метод фіксації доказової 

інформації має свої переваги перед іншими мето
дами фіксації в тому, що: 

1) він зводить до мінімуму в.трати доказової 

інформації, неминучі при копіюванні, отриманні 
зліпків і застосуванні інших методів фіксації; 

2) забезпечується можливість безпосередньо
го сприйняття учасниками процесу вилученого 
предмета, що виключає сумніви, які можуть ви
никнути при сприйнятті похідних від нього об'єктів; 

3) створюються умови для більш повного дос
лідження інформації, що міститься в предметі; 

4) зберігається можливість отримання копій 
предмета, якщо, зрозуміло, характер предмета 

допускає його багаторазове копіювання. [36, 154] 
Основною метою фіксації, як уже підкреслю

валося вище, є збереження доказів для учасників 
процесу, і в першу чергу, для слідчого і суда. Так 

як прилучення предмета до справи є засобом його 
збереження, то таке прилучення, а отже, і попе
реднє йому вилучення, що робить можливим сам 
факт прилучення, можна розглядати як метод 
фіксації. Аналогічної точки зору дотримуються і 
окремі криміналісти. Так, наприклад, А. М. Ларін 
називає прилучення до справи речових доказів 
однієї з процесуальних форм закріплення доказів, 
так само як і прилучення до справи інших доку
ментів. [339, 55-56] 

На закінчення необхідно підкреслити, що при 
здійсненні фіксації доказової інформацїі необхідно 
дотримуватися слідуючих основних правил: 

- точно і повно відображати 
фактичні дані при описі їх у про
токолі слідчої дії з використанням 

--·· - . вербального методу фіксації; 

з 

- забезпечити збереженність 
доказів і створити умови, що 

виключають їхню підміну чи псу
вання; 

- створити можливість для 
перевірки відомостей про факти, 
які мають значення для справи, у 
майбутньому. 

Мал . 49. Способи упаковки окремих видів 
вилучених криміналістичних об' єктів: 

Що стосується описової час
тини протоколу слідчого огляду, 
то він повинен бути об'єктивним, 
точним і ясним описом усього 
баченого і виявленого при .огляді 
для того: 1 - nляшки, 2 - склянки, З - ножа. 

1) щоб кожен хто буде з ним 
знайомитися, хоча і не був осо

бисто на місці події і не бачив жодного з об' єктів огляду, міг в думці представити їх собі 
тільки по опису; 

2) щоб про все оглянуте, у випадку потреби, можна було отримати з протоколу 
цілком точну інформацію; 

3) щоб можна було за змістом протоколу, у випадку виникнення в цьому потреби, 
відновити фактичну обстановку місця події. 
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Розділ п'ятий 

ПОПЕРЕДНЄ ДОСЛІДЖЕННЯ ОКРЕМИХ 

КРИМІНАЛІСТИЧНИХ ОБ'ЄКТІВ 3 МЕТОЮ 
ПОШУКУ І ВИЯВЛЕННЯ ДОКА~ОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ 

Попереднє дослідження криміналістичних об'єктів, особливо, на початковому етапі 
розслідування, коли у слідчого ще немає практично ніякої інформації відносно скоєно
го злочину, може допомогти йому, при правильному його проведенні, встановити ок
ремі суттєві обставини злочину, що розслідується, серед яких можуть бути: 

- місце вчинення дії, наприклад, на тому місці була вбита людина, де знайдено їі 
труп, чи він був перенесений на це місце після скоєння вбивства; 

- можливість вчинення дії, наприклад, можливість пострілу несправною вогнепаль
ною зброєю; 

- спосіб дії, наприклад, виконання підпису спочатку олівцем чи через копіювальний 
папір, а потім наведення його чорнилами; відкривання замка підібраним ключем чи спе
ціальними пристосуваннями; нанесення пошкоджень закритому чи відкритому замку; 

- особливість дії, наприклад, вміння особи виконувати дії з визначеними навиками, 
взломлювати сейф, виготовляти підроблені документи; 

- початок дії і шляхи руху (переміщення), наприклад, осередок пожежі і шляхи 
його розповсюдження; 

- швидкість дїі, наприклад, орієнтована швидкість польоту кулі, швидкість руху 
автомобіля; 

- напрямок дії, наприклад, напрямок злому (ззовні чи зсередини), напрямок польо
ту кулі, напрямок руху злочинця; 

- відстань дії, наприклад, відстань з якої було зроблено постріл; 
- силу дії, наприклад, орієнтоване зусилля, яке використав злочинець при зломі, 

при підніманні тих чи інших важких предметів; 

- послідовність дії, наприклад, які дії вчинені раніше, які пізніше; чи живій особі 
були ті чи інші ушкодження заподіяні, чи трупу; 

- першим чи послідуючим пострілом пробито отвір; 
- давність дії, наприклад, орієнтовано, коли із даної вогнепальної зброї зроблено 

останній постріл; коли залишені ті чи інші сліди; 
- особливу поспішність, чи навпаки, повільність вчинення дії, наприклад, по зали

шеному злочинцем головному убору чи неоглянутому легко доступному еховищу вста
новити поспішність злочинця; 

- дії. вчинені з метою маскування злочину. За місцем і характером розміщення 
речей, слідів . і речовин можна зробити висновок, що злом сховища проведено зсереди
ни; вбивство замасковано під самовбивство тощо. 

Проведення попереднього дослідження криміналістичних об'єктів, особливо на по
чатковому етапі розслідування, з метою пошуку, знаходження чи виявлення доказової 
інформації, яка в своїй сукупності може допомогти встановити весь механізм скоєння 
злочину: слідИ . ніг, сліди транспортних засобів в багатьох випадках свідчать, з якого 
боку прийшов злочинець, як він пересувався на місці події, в якому напрямку він відда
лився, доріжка слідів його ніг може багато "розповісти" про особливості ходи злочин
ця, що в свою чергу, може мати вирішальне значення для його знаходження і іденти
фікації; сліди рук людини можуть допомогти встановити, що брав злочинець в руки, до 

· чого торкався тоЩо; сліди знарядь злому показують, за допомогою яких засобів злочи
нець відкрив приміщення, сейф, шафу тощо, чи мав він професійні навики або знання, 
яку силу примінив; сліди злому можуть свідчити, що злочинець один не зміг залишити 
таких слідів, дані сліди допомогають встановити, яким знаряддям вони залишені і де їх 
шукати і, таким чином, допомагають встановити злочинця. 

В окремих випадках такі криміналістичні об'єкти, наприклад, як залишені речі на 
місці злочину чи знайдені речі трупа невідомої особи (документи, речі з помітками 
тощо) в багатьох випадках можуть допомогти встановити важливі дані про осіб, кому 

211 



вони належали; крім того, деякі речі можуть бути впізнані родичами та іншими особа
ми . і, таким чином " можуть бути встановлені невідомі раніше дані про особу, якій нале 
жали речі, а · нею може бути як потерпілий, так і злочинець. Знайдені . чи · виявлені на 
місці події сліди рук, ніг і інші сліди чи залишені які~небудь предмети або "іх частини 
можуть допомогти встановити І:<Онкретний об'єкт, який залишив сліди, чи ті об'єкти, вjд 
яких віДділена частина, знайденого на місці подїі, що моЖе спрИяти встановленню зло
чинця. 

Правильне диференційоване поводження з криміналістичними об'єктами дасть мож
ливість знайти чи виявити в них або на їх поверхні доназаву інформацію, а правільна 
оцінка останньої дає можливість використання встановлюваних за допомогою цієї інфор
мації фактів, особливо при про.веденні такої початкової слідчої дії як огляд місця події. 
Одні речові докази дають можливість припускати про наявність ще інших, причинно з 
ними і головним фактом пов'язаних речових доказів, а це сприяє встановленню нових 

обставин у кримінальній справі. Наприклад, знаходження пробаїни в склі дає мож
ливість припускати, що десь повинна бути куля, гільза, а, можливо, і залишена вогне
пальна зброя, на якій можуть знаходитися сліди пальців рук злочинця, крапельки крові 
потерпілого тощо. Всі зазначені речові докази, як окремо, так і взагалі, можуть допо
могти встановити не тільки різні суттєві обставини справи, але й, що є найважливішим, 
встановити особу злочинця. 

5.1. Попереднє дослідження слідів рук людини· 

з метою отримання окремих діагностичних даних. 
про особу, яка їх залишила 

В процесі розслідування і розкриття злочинів на етапі попереднього дослідження 
тих чи інших криміналістичних об' єктів нерідко виникають завдання визначення власти
востей цих об' єктів з метою насамперед встановлення підстав кримінальної відпові
дальності, а також відношення знайдених чи виявлених об' єктів до розслідуємої події і 
цілеспрямованого пошуку слідоутворюючих · об'єктів·, якими було залишено сліди у 
виглF!ді як відбитків, так і залишків окремих речовин чи речей. 

Відносно слідів рук людини; які можуть бути знайдені чи виявлені в процесі слідчого 
огляду практично при розслідуванні й розкритті всіх категорій злочинів, то на початко
вому етапі розслідування, коли ще немає ніякої інформації про особу злочинця особ
ливо при скоєнні неочевидних злочинів, ці сліди можуть надати слідчому орієнтовану 

інформацію про його особу . Ця інформація може звузити коло підозрюваних осіб. 
Попереднє дослідження слідів пальців рук з метою отримання ·орієнтованої інфор

мації про особу злочинця відноситься до криміналістичної діагностики. 
Якщо взяти за основу практику, яка склалася, то в залежності від умов, що спричи

нили сліди. рук, останні прийнято ділити на три основні види (категорії): слід.и торкання, 
сліди захвату, сліди натиску (давлення). [ 69 2, З] 

Сліди торкання, як правило, слабко виражені, так як залишаються випадково або 
приобщупуєанні предметів (наприклад, в умовах недостатнього освітлення). Звичайно 
Це комбіновані сліди, які складаються із двох-трьох відбитків . Нерідко в слідах торкан
ня не відображається центральна частина папілярного узору, так як торкання здійснюєть
ся верхньою частиною нігтєвих фаланг. 

Сліди захвату відрізняють хватальні дії рук, які обумовлюють роздільне прилягання 
веЛИІ:<ОГО пальця з одного боку і решти пальців з протилежного боку предмета. 

Варіанти розположення різних пальців при захваті залежать від конфігурації, ваги та 
інших ознак предмета, а також його призначення. 

При проведенні попереднього дослідження на місці події, наприклад, кусків скла 
нерідко зустрічаються характерні для захвату сліди: комбіновані і одинокі. 

При розгляді на просвіт скла з комбінованими слідами неважко визначити, якій ру.ці 
вони належать. Якщо одинокий відбиток (відбиток великого пальця) розміщається лівіше 
одночасно розміщеної групи слідів, то в даному випадку має місце захват скла правою 
рукою. І навпаки - праве крайнє положення відокремленого відбитка в порівнянні з 
основною групою слідів говорить про захват скла лівою рукою. 
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Сліди натиску обумовлюються в результаті дії давлення поверхнею долоні руки 
людини і є наслідком ціленаправленої дії . Дані сліди виникають найчастіше при пере
міщенні важких предметів, при спробі знайти втрачену рівновагу тощо . 

В слідах натиску відносно повно і точно, у відміну від слідів захвату, відображаєть
ся взаємне розташування пальців, що є важливою ознакою при визначенні руки і пальців, . . / 

якІ залишили слщи. 

Нерідко на місці події виявляються сліди не тільки окремих пальців або фрагменти 
долоні, але й повне відображення всієї поверхні долоні, яке відносно точно передає 
індивідуальні особливості їі будови, розміри та інші ознаки. 

До основних питань, які можуть бути вирішені на місці огляду попереднім дослід
женням слідів рук, відносяться: 

І. Придатність Для ідентифікації. Висновок може бути зроблено в категоричній формі 
при умові, що сліди уявляють собою чіткі відбитки значних за розміром ділянок папі
лярних узорів з великою кількістю характерних особливостей. У противному випадку 
питання про придатність може бути вирішене у приблизній формі або взагалі треба 
відмовитися від його вирішення до проведення порівняльного дослідження зі зразками 
слідів конкретної особи. Непридатними для ідентифікації можна визнати тільки мазки 
або сліди, в яких відобразилися окремі обривки папілярних ліній, без деталей будови 
узору. 

11 . Встановлення ознак слідів, що дозволяють встановити руку і пальці які можуть 
бути умовно розділені на топографічні, контурні, а також на ознаки взаємного розта
шування деталей слідів. [692, 1 О -18] 

ТопографічІ:Іі ознаки. Вивчення положення слідів пальців рук на предметі нерідко 
дозволяє зразу визначИти руку і пальці, які залишили сліди. З цією метою можуть бути 
використані слідуючі ознаки: 

1) положення відбитків пальців рук на предметі характеризується відповідністю виз-
наченої руки визначеному боку преJ:Імета; . 

2) при виявленні слідів натиску (надавлення, упирання), у випадках коли в слідах 
знайшла відображення вся кість руки людини, окремий слід великого пальця праворуч 
від основної групи слідів буде указувати на ліву руку; такий же окремий слід, ліворуч 
від основної групи відбитків - на праву руку; 

3) при надавлюванні долонною поверхнею руки на площину (натиск) утворю
ються характерні сліди: відбиток великого пальця правої руки буває ніби-то обріза
ний з правого боку, відбитки решти пальців відображаються відносно повно; відби
ток великого пальця лівої руки обрізаний ліворуч, при відносно повному відобра
жені решти пальців; 

4) при надавлюванні долонною поверхнею руки на площину 
(упирання) відбиток велик.ого пальця як лівої, так і правої руки 
розміщений рядом з рештою групи слідів , але нижче під кутом;5) 
при вивченні слідів пальців у випадку захвата (на предметі, який 
переміщується), необхідно звернути увагу на напрямок основи 
узору . Так, у відбитку великого пальця правої руки основа узору 
буде направлена праворуч, а основа узору решти пальців - ліво
руч. Для відбитків лівої руки характерне протилежне розміщення. 
Основа відбитка узеру великого пальця лівої руки буде направле
на ліворуч, а основа узорів решти пальців, які розташовані гру-
пою- праворуч. При незвичайному захваті, наприклад, при витя
гуванні пляшки із кишені штанів, відображення слідів пальців 
буде протилежним. У такому разі ближче до горлишка буде 
розташовуватися мізинець, коли при звичайному захваті 

пляшки, наприклад, з метою наливання рідини в склянку 
ближче до горлишка розташовується великий палець. 

Мал. 50. Незвичайний механізм утворення слідів пальців руки 
на пляшці при замахуванні з метою нанесення удару 

(при витягуванні їі із кишені). 
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Мал. 51 . Утворення слідів nальц!в 
руки при захваті склянки. 

Мал . 52. Утворення слідів nальців рук nри 
захваті об'єкта округлої.· форми обома руками. 

6) у відображенях слідів пальців при захваті на nредметах, які легко nереміщуються 
(невеликих, товстих) відбиток великого пальця буде розтаШований ближче до спосте
рігача , положення реШти груnи слідів можна визначити як розташоване дальше· від 
спостерігача. Зазначене розташування слідів пальців рук характерне для обох рук; 

7) nрИ відображенні слідів пальців рук у випадку звичайного захвату (наnриклад, 
звичайний захват склянки тощо) відбиток великого пальця розташовується ізольовано 
від основної груnи слідів, в якій пальці розташовуються послідовно, починаючи з вказ
івного . Ця ознака характерна для відображення слідів пальців як правої, так і лівої руки; 

8) виявлення одинокого відбитка пальця на поверхні предмета з одного боку і групи 
слідів із трьох-чотирьох відбитків на поверхні того ж nредмета з іншого боку свідчить 
про те, що ці сліди залишені однією рукою. 

Контурні ознаки . Окрім взаєморозташування слідів для встановлення руки і пальців 
велике значення має вивчення їх розмірів і форми . З цією метою можуть бути викори
стані настуnні ознаки: 

1) в слідах натиску відбиток великого пальця правої руки ніби-то зрізаний з правого 
боку . Аналогічний зріз, але з лівого боку спостерігається у відбитках великого пальця 
лівої руки. Форма відображення середнього і безіменного пальців обох рук в слідах 
подібна прямокутній; · 

2) при відображенні пальців у слідах захвату спостерігається наступна картина . 
Слід, залишений великим пальцем як правої, так і лівої руки, довше (за рахунок більш 
довшої, ніж у решти пальців, нігтьової фаланги) і ширше, ніж сліди решти пальців, і 
має, як правило, овальну форму. Вказівний палець лівої руки nри захваті має харак
терний ск і с прворуч. Аналогічний скіс, але ліворуч відображається у слідах вказівного 
пальця nравої руки . Середні і безіменні пальці обох рук звичайно відображаються в 
сл ідах у вигляді прямокутників. . 

·Ознаки взаємного розташування. Ці ознаки слідів пальців рук відносяться до най
важливіших ознак, завдяки яким можна виз·начити руку і пальці, які залишили сліди. 
Пояснюється це тим, що в процесі огляду місця події частіше всього виявляються 

комбіновані сліди, які складаються із двох-трьох відбитків . Крім того, в слідах пальців 
нерідко деталі папілярного узору відображаються недостатньо чітко . Це приводить до 
того, що вивчення взаємного розташування слідів пальців рук найчастіше залишається 
єдиним методом, який дозволяє встановити руку і пальці, що залишили слід. 

Єдина складність цього метода полягає в тому, Що в процесі здійснення рухомих 
функцій кисть руки nриймає різні положення, внаслідок чого виявляється різне взаємо
розташування пальців рук nри захваті різних за формою предметів. Тому nри визна
ченні руки і пальців, які відобразилися в слідах, необхідно мати на увазі форму предме
та і вигляд захвату, за допомогою якого даний предмет удержується в руці . Тільки за 
допомогою подібного обгрунтування можна nравильно визначити руку і пальці, які 
залишили сл іди . 
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При ознайомленні вище з першими двома групами ознак, які сприяють визначенню 
руки і пальців, відзначалися особливості великого пальця правої і лівої рук в слідах, 
тому необхідно приділити більше уваги особливостям відображення решти пальців обох 
рук, коли відбитки великих пальців відсутні. 

При виявленні на місці події комбінованих слідів, залишених трьома або чотирма 
пальцями (за виключенням великого), то питання про те, якою рукою і яким пальцем 
вони залишені, може бути вирішене за допомогою взаєморозташування слідів. Пальці 
руки мають різну довжину: звичайно самий довгий середній, слідуючий після нього за 
довжиною буде безіменний, потім вказівний і самий короткий- мізинець. Тому, вихо
дячи із антропологічно нормальної довжини пальців, повноти і правильності відобра
ження порядку розташування відбитків пальців на поверхні, а також і їх розмірів у 
відношенні одного до одного, можна приблизно визначити, якою рукою і яким пальцем 
вони залишені. 

Сліди пальців правої руки розташовуються на поверхні предмета подібно уступу -
зверхуї-tаниз праворуч. Другий слід праворуч від найвищого сліда в цьому уступі (сліда 
середнього пальця) - слід безіменного пальця або мізинця. Аналогічна картина спосте
рігається і в відображеннях пальців лівої руки, подібно уступу, тільки навпаки- зверху 
наниз ліворуч. 

При виявленні на місці події комбінованого сліду із відбитків трьох пальців, в яких 
положення відбитків еквівалентне зазначеному, методика визначення руки і назви пальців 
залишається такою ж. У випадках виявлення в групі із трьох слідів сліда, розташовано
го посередині, значно вище решти двох, дану групу можна діагностувати як відобра
ження вказівного, середнього і безіменного пальців. У тому випадку, коли прилягання 
пальців до предмета в процесі елідоутворення було повним, надається можливість 
орієнтовано визначити руку, яка залишила слід. Однак в даному випадку можливість 
диференціації руки пов'язана з необхідністю спочатку визначення статевої належності 
особи, яка залишила сліди. 

У випадку неповного прилягання пальців рук до поверхні предмета в процесі слідо
утворення встановлення руки і пальців, з використанням розглянутих ознак, необхідно 
визнати неможливим. 

Сліди пальців рук, які складаються із комбінації двох відбитків, можуть створити 
слідуючі сполучення: 

1) При проведенні попереднього дослідження двох рядом розташованих відбитків, 
із яких другий відбиток знаходиться вище першого, можна зробити висновок, що перед 
нами знаходяться відбитки або вказівного і середнього пальців правої руки, або серед
нього і безіменного пальців лівої руки, або безіменного і мізинця лівої руки. 

При аналізі можливих комбінацій двох рядом розташованих слідів пальців необхід
но мати на увазі, що визначення руки, пальці якої залишили слід, можливо тільки у 
випадку, коли перед нами знаходиться комбінація - безіменний - мізинець лівої руки. 
Визначення даної комбінації можливо за допомогою взаємного положення центральної 
частини папілярного узору відбитків . Малюнок центральної частини узору нігтьової 
фаланги мізинця буде розташований в слідах значно нижче, ніж аналогічна частина 
папілярних ліній в слідах безіменного пальця. В решті випадків визначення руки за 
допомогою взаємного розташування слідів уявляється неможливим. 

2) Аналогічні Думки можна привести при виявленні двох рядом розташованих слідів 
пальців рук, у тому випадку, коли другий відбиток не вище, а нище першого. Дані 
відбитки можуть належати середньому і безіменному пальцю правої руки, або вказів
ному і середньому пальцю лівої руки, або безіменному пальцю і мізинцю правої руки. 

Методика визначення руки і пальців, які залишили сліди, в даному випадку анало
гічна тій, що була викладена у попередньому випадку. 

Ознаки деталей слідів. При проведенні попереднього дослідження відбитків пальців 
рук, перед усім необхідно враховувати тип папілярного узору. В деяких випадках будо
ва малюнка папілярного узору може прямо орієнтувати на те, якою рукою і яким 
пальцем могли бути залишені сліди . 

В результаті багаточисельних досліджень частоти зустрічаємості різних типів папі
лярних узорів на нігтєвих фалангах пальців рук встановлені визначені закономірності. 

Більше 90,0% зустрічаємих слідів пальців рук з петльовими папілярними узорами 
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мають ульнарне направлення ножок (в бік мізинця). При виявленні групи слідів пальців, 
які передбачається, що були залишені однією рукою, в яких наявні петльові узори 
папілярних ліній і ніжки петель направлені в один і той же бік, то можна зробити висно
вок про те, що дані петлі - ульнарні. У тому випадку, коли ніжки петель в основі 
декількох рядом розташованих петльових узорів направлені праворуч, можна припус
тити, що ці відбитки залишені правою рукою, якщо ж напрямок ніжок петель в основі 
петльових узорів буде ліворуч в аналогічній групі слідів, то ці відбитки залишені лівою 
рукою. Виключення із даного правила зустрічаються дуже рідко і звичайно вони відно
сяться тільки щодо відбитків вказівного пальця обох рук. 

Дугові узори зустрічаються в середньому у 5,0% всіх відбитків. Даний тип папіляр
них узорів частіше всього може бути розташованим на вказівному і середньому паль
цях як правої, так і лівої руки. 

Можливість визначення руки і пальців, які залишили слід, в залежності від типів 
папілярних узорів може мати більше достовірне значення тільки в тих випадках, коли 
на місці події виявлена група слідів пальців із двох, трьох, чотирьох відбитків. 

В тих випадках, коли виявляються одинокі сліди пальців рук або будова відбитків 
виявлених папілярних узорів не підпадає під наведене вище правило, визначення руки і 
пальців, які їх залишили, можлива тільки на основі вивчення ознак будови окремо взято
го папілярнорго візерунка. З цією метою необхідно дослідити слідуючі його особливості: 

а) напрямок осі папілярного узору; 
б) напрямок руху папілярних ліній у внутрішньому малюнку узору; 
в) напрямок руху папілярних ліній у зовнішньому малюнку узору; 
г) зміщення вершини дуг у бік від осьової лінії відбитка пальця у дугових узорах; 
д) відстань між папілярними лініями у правій і лівій дістальних частинах узору. 
Напрямок осі папілярного узору. Ознака нахилу осі узору відносно його основи є 

дійсною для всіх типів папілярних узорів на нігтьових фалангах всіх пальців рук, крім 
вказівного. В слідах пальців рук при відображенні петльового узору його осьовою лінією 
буде умовна пряма лінія, яка з'єднує найбільше припідняті ділянки петель (ближче до 
головки петлі). 

Напрямок осьово'і лінії визначається анатомічною будовою папілярних ліній в пет
льсвому узору. Так, в петльових узорах правої руки напрямок руху папілярних ліній, 
що створюють узор, здійснюється справа наліво з підйомом. Для петльового узору 
лівої руки характерна протилежна картина: напрямок руху папілярних ліній здійснюється 
зліва праворуч з підйомом. Тому осьова лінія у відбитках правої руки направленав 
ліворуч, а в відбитках лівої руки - праворуч. 

У завиткових узорах нахил осьової лінії ліворуч вказує на праву руку, праворуч -
на ліву руку. В завиткових узорах осьовою лінією є умовна пряма лінія, яка з'єднує 
найбільше припідняті ділянки завитків. 

Віссю в дугових узорах є умовна пряма лінія, яка з'єднує випуклі точки папілярних 
ліній і потім продовжена уверх і наниз. Нахил осьової лінії праворуч орієнтує на праву 
руку, а нахил ліворуч - на ліву. 

Напрямок руху папілярних ліній у внутрішньому малюнку узору. В петльових узо
рах правої руки напрямок руху папілярних ліній - справа ліворуч (з підйомом), в ана
логічних узорах лівої руки - зліва праворуч (з підйомом). 

Для завиткових узорів правої руки характерний напрямок рухів папілярних ліній 
Проти часової стрілки, для аналогічних узорів лівої руки -за часовою стрілкою. Виклю
чення із цього правила складають папілярні узори на вказівних пальцях обох рук. 

У відбитках великого пальця обох рук при всіх типах папілярних узорів центральна 
частина внутрішнього малнюка відповідного узору розташовується значно нижче, чим 
у відбитках решти пальців. 

Напрямок руху папілярних ліній у зовнішньому малюнку узору. У зовнішньому 
малюнку папілярного узору відбитків великого пальця правої руки самі верхні папі
лярні лінії мають тенденцію до зниження у правий бік; і у лівий бік - у відбитках лівої 
руки. 

Зазначена ознака дає можливість визначити руку, пальці якої залишили слід, якщо 
попереднім дослідженням встановлено, що відбиток, який досліджувався є слідом саме 
великого пальця. 
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Зміщення вершин дуг в бік осьової лінії відбитків пальця. Ця ознака характерна 
тільки для відбитків вказівного, великого пальців і мізинця обох рук. Вершини в зазна
чених відбитках знаходяться у зміщеному, відносно осі симметрії відбитка, положенні. 
У відбитках вказівного і великого пальців правої руки вершини дуг зміщені праворуч, а 
у відбитках мізинця -ліворуч, у відбитках відповідних пальців лівої руки спостерігаєть
ся протилежна картина. Вершини дуг у відбитках вказівного і великого пальців зміщені 
ліворуч, у відбитках мізинця - праворуч. 

Відстань між папілярними лініями у правій і лівій дистальній частинах узору. Ця 
ознака х метою визначення руки і пальців, які залишили слід, може бути використа
на дуже рідко, так як в процесі слідоутворення, як правило, спостерігається повна 
або часткова деформація відбитку папілярних ліній і, таким чином, змінюється 
відстань між ними. Зазначена ознака може бути використана тільки при точному 
відображені папілярних ліній в слідах. Однак, враховуючи теоретичну можливість 
виявлення на місці події недеформованих відбитків, ця ознака може мати відповідне 
значення. 

У відбитках петльових та завиткових узорів пальців рук велика відстань між папі
лярними лініями у правій і трохи менше у лівій дистальній частині папілярного узору 
відповідає правій руці і навпаки, велика відстань між папілярними лініями у лівій і трохи 
менша у правій дистальній частині папілярного узору відповідає лівій руці. 

Різні види, різновидності і особливості будови папілярних узорів, на основі яких 
можна приблизно міркувати про те, якою рукою залишено слід, зазначено в таб
лиці. 

Таблиця N!! 2 

Визначення руки, яка залишила слід, за будовою папілярного узору 

Якою рукою 

Типи Особливос~ будови 
прибл·изно 

узорів залишено 

слід 

Дуговий Вісь дугового узору (лінія, яка з'єднує найбільше підняті точ- Лівою 
ки дуг) нахилена по відношенню до основи узору ліворуч 

Дуговий Вісь дугового узору нахилена праворуч Правою 

Петльовий Ножки петлі повернуті ліворуч Лівою . 
Петльовий Ножки петлі повернуті праворуч Правою 

Завитковий Лінії ідуть за часовою стрілкою Лівою 
(спіраль) 

Завитковий Лінії ідуть проти часової стрілки Правою 
(спіраль) 

Завитковий Лінії внутрішнього малюнку утворюють (різнородний) в Правою 
центрі узору фігуру у вигляді букви 'Т" 

Завитковий Лінії внутрішнього малюнку утворюють в (різнородний) Лівою 
центрі фігуру узору у вигляді букви "S" 

Примітка: виключення складають сліди вказівних пальців як правої, так і ліво'і руки. Для них 
напрямок папілярних ліній не може бути ознакою, за допомогою якої можливо встановити 

руку. Разом з тим ці правила мають дуже рідкі виключення (не більше 1 ,0% випадків) і для 

інших пальців. Тому висновок про те, якою рукою залишені сліди на основі будови узорів, 
може бути зроблено тільки приблизно . 
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Спочатку встановлюють, якою рукою залишено слід. Для правої руки слід вка

зівного пальця завжди розташований ліворуч від середнього, а безіменного і мізинця 

- праворуч. Для лівої руки слід вказівного пальця - праворуч, а безіменного і 

мізинця - ліворуч від сліда середнього пальця. Слід великого пальця розташо

вується звичайно окремо, на протилежному боці предмета. Його розмір, як пра
вило, більше розмірів решти слідів. Нерідко середній і безіменний пальці відобра

жаються у вигляді прямокутників. Слід вказівного пальця часто скошений з одного 

бокового краю по відношенню до основи узору, в слідах лівої руки скіс знаходить

ся праворуч, а правої руки -ліворуч. 

Визначення будови кисті руки. Сліди долоні і пальців, виявлені на місці події, 

дозволяють • міркувати про будову кисті руки злочинця. При цьому використову

ються слідуючі ознаки: 

- розмір долоні і пальців. Із перечислених ознак є найменше цінною, оскільки 

розміри сліда неточно ваідповідають розмірам долоні; 

- форма долоні і пальців може бути: продовговатою, яка має відповідно довгу 

кість ~довгими пальцями; середньою; короткою з короткими і широкими пальця

ми. Крім того, долоні розрізняються формою кра'ів, особливо верхн_ього біля 

пальців; 

- відсутність або каліцтво пальців визначається приблизно на основі того, що 

немає відповідних відпечатків або по відхиленню їх форм від звичайних. До каліц

тва відносяться: незвичайна довжина окремих пальців, викривлення, хворобливе 

потовщення суглобів; 

- мозолі або рубці є не тільки ознаками, придатними для розшуку злочинця, 

але вони можуть бути використані, поряд з папілярними лініями й зморшками, і з 

метою ідентифікації особи. 

Сторонні предмети. На долоні і пальцях рук злочинця можуть знаходитися 

сторонні предмети - каблучки чи перстні, пов'язки, рукавички, які, як правило, 

відображаються в слідах. Відсутність пов'язки або каблучки чи перстня на руці 

підозрюваного ще не виключає можливості встановлення за допомогою слідів факту 

його знаходження на місці події. В таких випадках необхідно перевірити, чи немає 

на руці підозрюваного слідів від недавнього поранення або від тривалого ношення 

каблучки чи перстня. 

Поряд з описаними ознаками, за допомогою слідів пальців рук можна нерідко 

встановити і інші діагностичні дані про особу, сліди пальців рук якої було виявле

но на місці події. Серед цих діагностичних даних перед усім необхідно назвати 
наступні: а) визначення росту і статі людини за допомогою розмірів частин кисті 

руки; б) визначення віку за кількістю папілярних ліній, що містяться на визначено

му відрізку папілярного узору. [457, 108-11 О; 500, 12-3] 
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N 

ф 

Орієнтоване визначення росту людини за допомогою розмірів частин кисті руки (см) 

Що вимірюється 
Чоловіки Жінки 

чи визначається 

Кисть з боку долоні . 
довжина 16,0-18,5 16,5-19,0 19,0-20,0 20,0-21 ,О 15,0-17,5 17,5-18,0 18,0-19,0 

Долоня ДОВ):КИНа 10,3-10,8 10,8-11,0 11,0-11,5 11 ,5-11 ,8 9,5-10,0 10,0-1 О,З 10,4-1 О, 7 
ширина 8,1-8,8 8,9-9,0 9,0- 9,3 9,З-9,7 7,1-7,9 7,З-8,2 7,9-8,6 

--
1 . Великий палець 

довжина 5,~2-5,5 5,5-5,6 5,6-6,0 6,0-6,1 4,4:-5,0 4,8-5,1 5,0-5,4 
ширина 1,7-1,8 1,8-1,9 1,9-2,0 2,0 1,5-1,6 1,5-1,7 1,6-1,8 

2. Вказівний палець 
довжина _.6,2-6,7 6,7-7,0 7,0-7,5 7,5-7,8 5,8-6,4 6,4-6,7 6, 7-7,2 
ширина 1 ,5-1 ,6 1,6-1,7 1,6-1,7 1 '7 1,2-1,4 1,З-1,4 1,4-1,5 

З. Середній палець 

довжина 7,0-7,6 7,6- 7,8 8,0-8,7 8, 7-9,2 6,5-7,5 7,4-7,8 7,7-8,4 
ширина 1,5-1,7 - 1,6-1,7 1,7-1,8 1,8 1,З-1,4 1,4-1,5 . 1,4-1,5 

. 
4. Безіменний палець 

довжина 6,4-7,0 7,0-7,4 7,4-7, 7 7, 7-8,1 5,8-6,5 6,5-7,0 6,9-7,4 
ширина 1,4-1,6 1,5-1,6 1,6-1 '7 1 '7 1,2-1,4 1,З-1,4 1,4-1,5 

5. Мізинець 
довжина 5,1-5,6 5,6-5,8 5,8-6,2 6,2-6,4 4,5-5,1 5, 1-Б,З Б,З-5, 7 
ширина 1,З-1,4 1,З-1,4 1,4-1,5 1,5 1,0-1,2 1,0-1,2 1,2-1,З 

Приблизний ріст 
см 152-162 162-168 166-176 176-178 148-156 156-159 159-16З 

Таблиця N2 З 

-· 

19,0-1 __ 9,6 

10,7-11,1 
8,6-8~ 7 

5,2-5,5 
1,7-1,8 

7,0-7,4 
1,5 

8,2-8, 7 
1,5 

7,З-7,6 

1,5 

5, 7-6,0 
1 ,З 

16З-165 



Таблиця N2 4 

Визначення статі за допомогою розмірів частин кисті руки (см) 

Що вимірюється або Розміри, характерні 
Розміри, які однаково 

Розміри, характерні зустрічаються у 
визначається для жінок ·чоловіків і жінок чоловікам 

Довжина кисті 
тильного боку з 17, 4 і менше 17,5-18,7 18,8 і більше 

Довжина кісті з 
. .. 

боку долоні 17, 4 і менше 17,5- 19,6 ' 19,7 і більше 

Долоня 
довжина 10,2 і менше 10,3-11,1 11, і більше 
ширина 8,0 і менше 8,1 - 8, 7 8,8 і більше 

Великий палець 
довжина . . 5,1 і менше 5,2 - 5,5 5,6 і більше 

ширина .. 1,6 і менше 1,7-1,8 1,9 і більше 

Вказівний палець 
довжина 6,1 і менше 6,2 ·-'7,4 7,5 і більше 

ширина 1,4 і менше 1,5 1,6 і більше ,, 
Середній палець 
довжина 6,9 і менше 7,0- 8,7 8,9 і більше 
ширина 1,4 і менше 1,5 1,6 і більше 

' 

Безіменний палець 
' довжина 6,3 і менше 1,4-1,5 1,6 і більше 

ширина 1,4 1,5 1,6 і більше 

Мізинець 
довжина 5,0 і менше 5,1 - 6,0 6,1 і більше 
шир11на 1,2 і менше 1 ,З 1,4 і більше 

Примітка: у таблиці наведені розмірИ частин кисті, а не слідів, так як в залежності від сили 
натиску руки на слідосприймаючу поверхню відбиток може мати відхилення на 2-3 мм, що 
необхідно мати на увазі при користуванні таблицею. 

~ 

Таблиця N!! 5 

ВизначеннЯ віку за кількістю папілярних ліній, розміщених на відрізку 
· папілярного узору в 0,5 см ' 

Кількість папілярних ліній, які розміщаються 
Групи людей в залежності від їх віку 

на відрізку папілярного узору в 0,5 см 

12-13 ліній Діти у віці 8- 12 років 

10-12 ліній Підлітки 

9-1 О ліній Дорослі люди 

6-7 ліній Дорослі дуже повні люди 
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8 процесі ПОПередНЬОГО ДОСЛідЖеННЯ СЛІДІВ пальців рук, ОСОбЛИВО, КОЛИ на місці ( 
події виявлено значні ділянки від9итків як нігтьових фаланг, так і відбитки долоні, мож- ) 
ливо отримати також діагностичну інформацію відносно окремих видів захворювань 
особи, яка залишила ці сліди. Ці захворювання нерідко мають генетично обумовпену 
спадковість, інформація про яку відображена у специфічному розташуванні слідів пап
ілярних ліній і ліній (складок), які утворюються в результаті згинання долонної поверхні 
кисті руки. Генетично обумовлена закономірність розташування як візерунків папіляр
них ліній на нігтьових фалангах пальців рук, так і узорів на поверхні долоні може 
передаватися в спадок від матері - сину і навпаки, від батька - дочці. Зустрічаються 

випадки, коли ознаки генетичної спадковості (як позитивної, так і негативної) можуть 

проявитися через одне або декілька поколінь. Отримання цієї інформації є дуже склад
ним процесом, але на сучасному етапі розвитку дерматоглі іки - науки, яка зай
мається дослідженнями папілярних узорів на долонній поверхнІ рук людини, це не \ 
визиває особливих труднощів. За допомогою спеціалістів цієї галузі знань можливо як \ 
за наявними слідами папілярних узорів, так і формами і конфігурацією окремих ліній 
долоні, встановити деякі відхилення організму від норми, що можуть бути властиві 
особам, сліди яких було виявлено. А це в свою чергу може спростити шлях пошуку і 
звузити коло підозрюваних осіб. Тому слідчі повинні знати про таку можливість і навіть 
у тих випадках виявлення слідів рук людини, коли папілярні лінії нігтьових фаланг 
пальців рук будуть не зовсім чіткі або повністю змазані, а решта папінярних ліній і ліній 
складок долонної поверхні кисті руки буде у задовільному стані, такі сліди необхідно 
фіксувати так як вони є носіями визначеної діагностичної інформації про особу з точки ) 
зору генетично-спадкового стану їі здоров'я. 

Такі основні положення використання слідів пальців рук при проведенні їх поперед
нього дослідження в процесі слідчого огляду з метою отримання орієнтованої інфор
мації діагностичного характеру, яка в основному торкається питань оперативного вста
новлення особи, що їх залишила, на початковому етапі розслідування злочинів. 

5.2. Попереднє дослідження почерку з метою 
встановлення особи, яка написала рукописний документ 

В практиці розслідування різних категорій злочинів слідЧому приходиться нерідко 
працювати з такими кріміналістичними об'єктами на поверхні яких можуть бути вивв
лені сліди людини у вигляді їі почерку який може складатися як із декількох письмових 
знаків, наприклад, підпис (малооб'ємні об'єкти), так і з великої кількості письмових 
знаків, які складають слов.а і речення. З метою успішного використання цих криміналі
стичних об'єктів у розслідуванні і розкритті злочинів, слідчий повинен володіти основа-
ми визначення окремих ознак почерку, щоб на початковому етапі роз_слідування по- \ 
перше - мати можливість отримання діагностичної інформації про особу яка налисала 
знайдений текст (про їі вік, стать, освіту, кваліфікацію тощо), а по-друге, при наявності 
підозрюваних осіб, провести попереднє дослідження з метою ідентифікації наявного 
почерку і почерку підозрюваної особи і таким чином отримати оперативно неюбхідну 
інформацію для планування наступних слідчих дій. Нарешті, при вирішенні слідчим 
питання про необхідність призначення ідентифікаційної почеркознавчої судової експер
тизи з метою підтвердження особи, яка написала знайдений в тій чи іншій слідчій ситуа-
ції текст, слідчий міг розлічити почерки декількох підозрюваних осіб за їх загальними 
і приватними ознаками і при цьому визначити необхідний почерк (що має віднощення 
до справи, що розслідується) і тактично правильно, кваліфіковано і якісно провести 
відбір чи вилучення його у підозрюваної особи у вигляді вільних, відносно вільсНих чи 
експериментальних зразків. У випадках виникнення труднощів у слідчого з цього пи
тання він повинен звернутися за допомогою до спеціаліста-r10черкознавця, якого можна 
знайти в тій чи іншій судово-експертній установі, в якій проводяться криміналісти':-Іні 
експертизи. 

Слідчий повинен знати, що почерку людини властиві загальні й приватні ознаки і їх 
знання дасть можливість йому на початковому етапі розслідування провести правиль
но попереднє дослідження виявлених рукописних документів і в разі встановлення підоз-
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рюваних (осіб, що написали документ) слідчий зможе відібрати у них чи вилучити не
обхідні для судово-експертного дослідження зразки почерку, завадяки визначення їх 
належності до справи, що розслідується. 

Загальні ознаки почерку - це властивості почерку ознаки, які проявляються у всіх, 
або в переважній більшості букв рукопису і характеризують його виконавця взагалі. 

В залежності від розмежування властивостей відображення письмово-рухових на
виків загальні ознаки діляться на три групи. 

Перша група - ознаки, які відображають ступінь і характер зформування письмо
во-рухового навику. До них відносяться ступінь вироблен ності, координація рухів, темп 
письма, а також будова почерку за ступенем складності. 

Друга група - включає до себе ознаки, які відображають структурні характеристи
ки траєкторії рухів. Це- переважні форми, напрямок і протяжність (висота букв, розгін 
і розстановка) рухів, ступінь зв'язності (безперервності) рухів, ступінь і характер на
тиску. 

Третя група - ознаки, які відображають просторову орієнтацію (відносне розміщен
ня) фрагментів рукопису і рухів, якими вони виконуються. При цьому берутьсЯ до 
уваги специфічні особливості розміщення самостійних фрагментів докуіуІенту (звер

нень, дат, резолюцій, підписів тощо) в межах аркушу бумаги; розміщення тексту відносно 
зрізу аркушу бумаги - поля; їх наявність, відсутність, локалізація, розмір і конфігура
ція лінії полів; розміщення початкового руху у першому рядку абзацу відносно початку 
інших рядків і попереднього рядка (розмір червоного рядка і інтервалів між абзацами). 
До ознак цієї групи відносяться також розмір інтервалів між рядками, розміщення лінії 
письма відносно бланкового рядка, напрямок лінії письма в рядку (положення рядків 
відносно горизонтального зрізу аркушу бумаги), форма лінії письма в рядку, розмір 
інтервалів між словами, розміщення розділових знаків відносно попереднього слова, 
лінії письма чи бланкового рядка. 

Загальні ознаки почерку, які відображають ступінь і характер зформування пись
мово-рухового навику. 

1. Виробленність почерку - рівень оволодіння технікою письма, який проявляється 
в здатності особи яка пише виконатИ рукописний текст у швидкому темпі, стійкими 
координованими рухами у відповідності до загальноприйнятої системи скеропису. 

Показником ступеню виробленності почерку є темл, координація рухів, стійкість 
ознак почерку, будова букв, варіаціонність конструкції букв. 

За ступенем виробленності почерки діляться на три групи: високовироблений, се
редньовироблений і маловироблений. 

В практиці зустрічаються також проміжні групи виробленності: вище сер~дньої і 
нижче середньої. 

Високовироблений почерк - це почерк, що зформувався і який відображає навик 
письма, пристосований до відносно швидкого темпу та характеризується високою або 
набЛижено до високої координації рухів. · 

Середньовироблений почерк - почерк, який не повністю зформувався, що знахо
диться на стадії незавершеного практичного освоєння швидкого і зв'язного письма і 
характеризується середньою координацією рухів і темпом. 

Маловироблений почерк - почерк, який ще незформувався, що відображає почат
кову снідію створення навику письма і характеризується невеликою стійкістю, по
вільним темпом, низькою координацією рухів. 

Будова букв - проста, близька до прописів; зв'зність, як правило, мала (не більше 
двох букв). · 

До маловироблених печерків відносяться: 1) шкільні (учнівські), характерні для 
початкового періоду навчання письму. Вони, як правило, відрізняються стрункістю, 
чіткістю, відповідністю будови букв прописам при повільному темпі виконання. 

2) практичні маловироблені - почерки осіб, які припинили навчання письму на по
чаткових етапах і які пишуть дуже рідко. Такі почерки, які відрізнЯються нестійкістю і 
нечіткістю, містять яскраво виражені ознаки низької координації рухів, особливо не
рівномірності протяжності, напрямку і розміщення рухів. Будова букв відрізняється від 
прописів головним чином спрощенням рухів і буває деформованою. 

2. Координація - це ознака почерку, яка відображає погодженість (точність) рухів 
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особи, що пише і яка залежить від ступеню і якості зформованності письмово-рухово

го навику. 

Координацію рухів можна розглядати з точки зору двох ступенів точності: 

Точність в дотриманні параметрів рухів (напрямку і протяжності) при виконанні 

штрихів елементів букв; 
Точність в дотриманні параметрів рухів (напрямку, протяжності, розміщення тощо) 

при ви\<онанні сполучень букв, слів, фраз . 
У висо.ковироблених почерках ступінь (рівень) координації рухів може бути висо

кий і понижений. Високий ступінь (рівень) координації рухів передбачає точне дотри
мання параметрів руху при виконанні елементів букв, сполучень букв, слів, фраз. 

Неточність рухів І-го ступеню чи І·ї групи проявляється в кривулястості і переломах 
прямолінійних штрихів, кутастості овалів, диспропорції окремих частин елементів, не
точних початках . і закінченнях рухів. 

Неточність рухів 11-го ступеню чи 11-ї групи проявляється в диспропорції параметрів 

рухів (протяжність, направлення, розміщення) у всьому рукописі. 

З. Темп рухів при письмі - . ознака почерку, яка відображає швидкість виконання 
рукопису. 

Темп письма ділиться на два види: Перший із них - звичний, який в свою чергу, 

ділиться на: а) повільний (характеризується інтервальним виконанням букв і їх еле
ментів, тупими початком і закінченням штрихів, в основно)'v1у простою будовою букв); 
б) швидкий (відрізняється великою зв'язністю, стоншенням штрихів в кінцевій частині 
елементів, різними спрощеннями); в) середній (характеризується правильним виконан
ням овалів та інших елементів, змінами в порівнянні з прописями виду сполучення 
елементів в буквах і букв в словах (суцільного сполучення на інтервальне), відсутністю 
зв'язного виконання букв в окремих словах. . 

Другий вид темпу письма - незвичний. Він може бути - сповільнений (незвичне 
сповільнення швидкості рухів при виконанні рукопису. Ця особливість проявляється у 
відривчастому виконанні письмових знаків і їх елементів, наявності тупих початків і 
закінчень штрихів, їх потовщенні, необгрунтованих зупинках письмового приладу, силь
ному недиференційованому натиску. 

4. Будова почерку - ознака, яка відображає ступінь складності рухів особи, що 
пише, пов'язану в визначеною тенденцією при формаванні почерку (до дуже швидкого; 
відносно швидкого і чіткого; стрункому і красивому письму). Він свідчить про просто

ту, спрощення чи ускладнення почерку взагалі. 
Почерк високого ступеню виробленності в залежності від будови ділиться на три 

групи: а) простої будови - в найбільшому ступені відповідають системі рухів, встанов
леній стандартними прописями; б) спрощенної будови - відхиляються від стандартних 
прописів у бік зменшення складності системи рухів; в) ускладненної будови - відхиля
ються від стандартних прописів у бік збільшення складності системи рухів за рахунок 
заміни рухів прямолінійних на кривулясті, повторення рухів, збільшення кількості і про
тяжності рухів. 

Загальні ознаки почерку, що відображають структурні характеристики рухів. 
1. Переважна форма рухів. Найбільше розповсюдженою є прямолінійно-дугова 

форма рухів, яка відповідає прописям. 
Зустрічається також кутаста, петлева, ламана або звивиста форма рухів . 
2. Переважний напрямок рухів. Переважний напрямок рухів розглядається окремо 

у відношенні основних елементів, виконаних за допомогою обгинаючих рухів, і у відно
шенні дугоподібних елементів букв і букв взагалі. 

Лереважний напрямок рухів при виконанні основних елементів проявляється в на
хилі букв (положенні поздовжньої осі букв відносно лінії рядка): 

правонахильний почерк (нахил вправо від умовної лінії, розташованої перпендику-
лярно лінії рядка), . 

лівонахильний почерк (нахил вліво від умовної лінії, розташованої перпендикуляр
но до лінії рядка), 

вертикальне розташування поздовжньої осі букв (відсутність нахилу -: поздовжні осі 
букв розташовані перпендикулярно до лінії рядка) . 

З. Протяжність рухів (розмір, розгін, розміщення). Розмір - протяжність рухів по 
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вертикалі рядкових елементів. Він може бути: великим- висота більшості букв у тексті, 
що досліджується, більше 4 мм; середнім - висота більшості букв у тексті, що дослід
жується від 2 до 4 мм; малим - висота більшості букв- меньше 2 мм. 

Розгін - це відношення протяжності по горизонталі (відстань між основними еле
ментами букв і між буквами) до протяжності по вертикалі. Він може бути: великим -
коли розмір інтервалів між основними елементами букв і буквами однаковий, або пе
ревищує їх висоту - почерк розмашистий; середнім - якщо розмір інтервалів між 
основними елементами букв і буквами дорівнює від ? висоти до висоти букв ( висота 
більшості букв у тексті, що досліджується дорівнює їх щирині); малий - коли розмір 
інтервалів між основними елементами букв і буквами дорівнює ? висоти або менше -
почерк елегантний. 

При диспропорції ширини букв і інтервалів між ними розпізнавальною ознакою є 
розміщення (співвідношення протяжності інтервалів між буквами до ширини букв). За 
своїм характером розміщення ділиться на: широке, коли інтервал м іж буквами переви
щує їх ширину і вузьке, коли інтервал між буквами меньше половини їх ширини . 

Ширина букв визначається за буквами, які мають два основних елемети (за відстан ню 
між ними) . 

4 . Ступінь зв 'язності рухів - ступінь безперервності рухів приладу, що пише на 
горизонтальній площині . Відрізняють декілька ступеней зв'язності : . 

суцільна, коли б~зперервно виконуються всі букви у більшості слівтексту, що дос-
ліджується, незалежно від їх протяжності; 

велика, якщо безперервно виконується 6 і більше букв у більшості слів; 
середня, коли безперервно виконується 4-5 букв у більшості слів; 
мапа, коли безперервно з'єднується 2-З букви у більшості слів; 
відсутність зв 'я знос ті- всі букви виконані роздільно . 
5. Ступінь і х-арактер натиску- ознака почерку, яка відображає ступінь і характер 

витрачених при письмі зусиль. 
Для письма за допомогою пера характерне розділення на три види натиску . 

Перший - сильний і значно диференційований (ширина основних штрихів переви
щує ширину з'єднувальних штрихів більше ніж у два рази); 

Другий -середній і диференційований (ширина основних штрихів перевищує шири
ну з'єднувальних штрихів у два рази); 

Третій - слабий і недиференційований (незначна ширина основних штрихів , при
близно рівна ширині з'єднувальних) . 

При переході переважно на письмо кульковою ручкою ця ознака в деякому ступені 
втратила своє значення . Однак і в цьому випадку різне співвідношення у розприділенні 
зусиль при виконанні основних і з'єднувальних елементів все ж таки збереглася, хоча 
в рукописі звичайно відображається незначно . . 

Загальні ознаки почерку, що відображають просторову орієнтацію фрагментів ру-
копису і рухів, якими вона виконується (топографічні ознаки) · 

1. Розміщення самостійних фрагментів документа (назв, дат, підписів, резолюцій) 
у межах аркушу паперу відіграє важливу роль. 

Ознака відображає навик окомірної орієнтації фрагментів документу на аркуші 
паперу і контролюється за допомогою зору. Ця ознака стійка при навмисній зміні 
почерку . 

2. Розміщення тексту відносно зрізів аркушу паперу. У процесі дослідження руко
пису необхідно звертати увагу на поля, маючи при цьому на увазі: а) їх навність чи 
відсутність; б) локалізацію (зліва, справа); в) розмір (відстань, на якій розміщаються 
початкові і кінцеві рухи в рядках : великий - більше З см, середній - від 1 до З см , 
малий - до 1 см); г) конфігурація лінії поля (характеризує розміщення початкових і 
кінцевих рухів в кожному рядку відносно попереднього рядка): - прямолінійна віднос
но нижнього зрізу аркушу (вертикальна, правонахильна, лівонахильна) ; -дугоподібна 
(випукла, увігнута) ; - ламана чи звивиста. 

З. Розміщення початкового руху в першому рядку абзацу відносно початку інших 
рядків і попереднього рядка (розмір червоного рядка або інтервал між абзацами). 

Розмір червоного рядка може бути: великим - більше З см ; середнім - від 1 до З 
см; малим - менше 1 см. 
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При відсутності червоного рядка абзаци можуть бути виділені збільшеним інтерва
лом між ними. 

4. Розміри інтервалів між рядками можуть бути великим, середнім і малим. Вони 
характеризуються наступними ознаками : великий - більше двойної висоти букви; се
редній - рівний двойній висоті букв; малий - рівний чи трохи більше висоти букв. 

5. Розміщення лініt' письма відносно бланкового рядка (типографської лінії) . При 
наявності бланкового рядка (типографського лініювання) умовна лінія письма (лінія, 
що умовно проведена з нижнього боку всіх знаків) може розміщатися: над бланковим 
рядком (типографського лініювання); під бланковим рядком (типографського лінію
вання); сполучена з бланковим рядком (типографського лініювання). 

б. Напрямок лініїписьма в рядку (положення рядків відносно горизонтального зрізу 
аркушу паперу) може бути: горизонтальним;· таким, що опускається; таким, що 
піднімається; а також таким, коли переважна більшість слів у рядку розміщені на гори
зонтальній лінії, а останні слова в рядках загинаються вниз . 

7. Форма лінії письма в рядку може бути: прямолінійна, дугоподібна (випукла чи 
увігнута), звивиста, ступінчаста . 

8. Розмір інтервалів між словами може бути: великий (перевищує ширину двох 
букв); середній (дорівнЮє ширині 1-2 букв); малий- менше ширини однієї букви. 

9 . Розміщення рухів, що відображаються при виконанні розділових знаків (відносно 
попереднього слова, лінії письма або бланкового рядка). 

Інтервал між словами і розділовими знаками може бути: великим, коли перевищує 
ширину двохелементної букви; середнім - в межах ширини двохелементної букви; 
малим - менше ширини двохелементної букви. Відносно лінії письма або бланкового 
рядка, .розділові знаки можуть розміщатися: на лінії письма (або бланкового рядка); 
вище лінії письма; нижче лінії письма. 

П р и в а т н і ознаки почерку - це властивості почерку, які проявляються в 
окремих буквах рукопису і характеризують особливості їх виконання . 

В залежності від розмежування властивостей письмово-рухового навику приватні 
ознаки діляться на три групи. 

Перша із них - приватні ознаки, що відображають ступінь і характер сформування 
письмово-рухового навику . Вони включають: темп рухів при виконанні окремих пись
мових знаків; складність рухів при виконанні букв. 

Друга група - приватні ознаки, що відображають структурні характеристики рухів. 
До них відносяться : форма рухів при виконанні букв і їх елементів; форма рухів при 
з' єднанні букв і елементів; напрямок рухів при виконанні букв і елементів; протяжність 
рухів при виконанні букв і їх елементів; вид з' єднання рухів при виконанні букв і їх 
елементів; кількість рузів при виконанні букв і їх елементів; послідовність рухів при 
виконанні елементів букв. 

Третю група характеризують приватні ознаки, що відображають просторову орієн
тацію (відносне розміщення) рухів, якими виконуються букви і їх елементи. Перед усім, 
це: розміщення точки (краю) початку рухів при виконанні букв і їх елементів; розміщен
ня точки (краю) закінчення рухів при виконанні букв і їх елементів; розмічення точки 

з' єднання рухів у буквах і їх елементах; розміщення точки пересічення рухів у буквах 
і їх елементах; розміщення рухів при виконанні букв і їх елементів. 

Приватні ознаки, що відображають ступінь і характер сформування письмово-ру
хового навику . 

1. Темп рухів при виконанні окремих письмових знаків. Ця ознака визначається у 
виключних випадках. Характеристика темпу письма в буквах зустрічається при дослід
женні рукописів, виконаних зміненим почерком, з імітацією друкованому шрифту і 
почерку іншої особи, а також підписів і текстів, виконаних в незвичайних умовах. 

2. Будова букв: а) за ступенем складності рухів може бути: проста, спрощена і 
ускладнена. Проста будова букв притаманна буквам, виконаним відповідно до існую
чих прописів . Спрощена будова букв характеризується зменьшенням протяжності рухів, 
які повинні бути відповідно до існуючих прописів. При цьому зменшення протяжності 
рухів може привести до: втрати елементів чи їх частин; зменшення розмірів овалів і 
петель в елементах; випрамлення рухів (криволінійний рух заміняється прямоліній 
ним); виконання однотипними рухами різних елементів букв (або букв взагалі); змінен-
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ня напрямку руху з метою скорочення протяжності і швидкого з' єднання елементів; 
з' єднання букв по найкоротшій прямій чи дузі; сnолучення кінчевої частини поперед
ньої букви з початковою частиною слідуючої; написання спеціально спрощених конст
рукцій. Ускладнена будова букв характеризується: збільщенням протяжності рухів при 
виконанні елементів букв або їх частин; повторювання рухів при виконанні букв, еле
ментів або їх частин; злом елементів {один рух ділиться на ряд дрібних, самостійних 
рухів); скривлення рухів при виконанні прямолінійних елементів або їх частин; непдно
разові зміни напрямку рухів; наявність додаткових штрихів, не nевредбачених пропися
ми, які використовуються для прикрашення букви; написання спеціально ускладнених 

. конструкцій {як правило, є результатом сполучення декількох способів ускладнення); 
б) за конструкцією взагалі може бути: з надрядковим або підрядковим елементом; 

друкований варіант в скорописі; двохелементна або трьохелементна буква. 
Приватні ознаки, що відображають структурні характеристики рухів. 
1. Форма рухів при виконанні букв і їх елементів може бути: прямолінійнс;~, дуго.ва, 

петльова, овальна, кругова, звивиста, кутовата, трикутна. 

Вона можу бути використана: а) при виконанні початкових і кінцевих елементів;. 6) 
при виконанні основної частини елементів; в) при виконанні підрядкових частин ел.е

' ментів; г) при виконанні додаткових елементів. 
2. Форма рухів при сполученні букв і їх елементів може бути: петльова; кутовата; 

дугова; зворотно-прямолінійна; зворотно-дугова; петльова, що переход'е в кутовату; 
кутовата, що переходе в петльову. 

1 
З. Напрямок рухів при виконанні букв і їх елементів: а) прямолІНІИНІ рухи, розмі

щені відносно лінії письма вертикально зверху вниз чи знизу вверх; з відхиленням . від 
суворо вертикального напрямку вниз вліво, вниз вправо, вверх вліво, вверх вправо, 

І 
горизонтально , справа наліво, зліва направо; з відхиленням від суворо горизонтально
го напрямку вверх вправо, вверх вліво, вниз вправо, вниз вліво; · б) криволінійні рухи: 
правоокружні {за часовою стрілкою), лівоокружні {проти часової стрілки). · 

1 4 . Відносний напрямок згинальних рухів при виконанні букв і їх елементів може 

І 
бути вертикальним; право~ахилов~м; лівонахил?вим, а тако~ змішаним, коли перший 
елемент - правонахиловии, другии елемент- л1вонахиловии. 

5. Протяжність рухів при виконанні букв і їх елементів може бути по вертикалі: 
більше, менше або однакова; по горизонталі: більше, менше, або однакова. 

б. Вид сполучень рухів при виконанні .букв і їх елементів може бути суцільним або 
інтервальним. 

7. J<ількість рухів при виконанні букв і їх елементів може бути з попереднім штри
хом, з додатковим кінцевим штрихом, з додатковим надрядковим чи підрядковим штри
хом, без кінцевого штриха. 

8. Послідовність рухів при виконанні елементів букв {відхилення від послідовності 
рухів, передбачених прописями): а) спочатку виконується третій елемент, потім пер
ший і другий; б) спочатку виконується другий і третій елементи, а потім перший; в) 

1 спочатку виконується перший і третій елементи, потім другий; спочатку другий еле
мент, а потім перший. 

Приватні ознаки, що відображають nросторову орієнтацію рухів. 
1. Розміщення точок початку і закінчення рухів при виконанні букв і їх елементів: а) 

відносно лінії письма {рядка) може розміщатися на лінії письма {рядка); вище лінії 
письма {рядка) високе {вище середини елемента чи букви), середнє {на рівні середини 
елемента чи букви) і низьке {нижче середини елемента чи букви); нижче лінії письма 
{рядка); б) відносно інших елементів або їх частин може розміщатися ліворуч, право
руч, на елементі {чи частині, стороні елемента), усередині елемента {в овальних еле
ментах); в) відносно продовжньої осі {в овальних елементах) може рорзміщатися ліво
руч, праворуч, на продовжній осі; г) взаємне розміщення точок початку і закінчення 
рухів може бути, коли точка початку розміщається вище ніж точка закінчення або 
навпаки, а також на одному рівні, лівіше, правіше чи приєднується. 

2. Розміщення точки сполуЧення рухів при виконанні букв і їх елементів: 
а) відносно лінії письма може розміщатися вище лінії на високому , низькому 

середньому рівні; на лінії і нижче лінії письма; б) відносно інших елементів: 
- при сполученні букви з буквою, яка має овальний елемент: усередині авала на-
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ступної букви; ліворуч на овалі наступно"! букви: ліворуч від авала наступної букви; 
праворуч на овалі; праворуч від авала; 

- при сполученні овальних елементів з іншими елементами: усередині авала; пра-
воруч від авала; на овалі; 

- при сполученні не овальних елементів: ліворуч, праворуч або на елементі. 
З. Розміщення точки пересічення рухів при виконанні букв і іх елементів: 
а) відносно лінії письма може розміщатися вище лінії на високому, середньому і 

низькому рівні; на лінії, нижче лінії також на високому, середньому і низькому рівні; б) 
відносно інших елементів може розміщатися праворуч, ліворуч, на елементі, над еле
ментом . 

4. Розміщення рухів по вертикалі при виконанні букв і іх елементів: 
а) відносно лінії письма може розміщатися вище лінії, нижче лінії і на лінії; б) віднос

но інших елементів - вище, нижче, на одному рівні, над елементом, під елементом, на 
елементі до якого примикqє або його пересікає. 

5. Розміщення рухів по горизонталі при виконанні букв і іх елементів: 
відносно інших елементів і їх частин може бути ліворуч, праворуч, на елементі до 

якого примикає, усередині овал а {в овальних елементах). 

6. Розміщення рухів при виконанні розділових знаків: 
а) відносно лінії письма або бланкового рядка розділові знаки можуть розміщатися 

вище лінії, нижче лінії або на лінїі; б) відносно попереднього слова розділові знаки 
можуть примикати до останньої букви слова, знаходитися на близькій відстані від ос
танньої букви слова або на значній відстані від останньої букви слова. [ 182; 666, 1 59-
336] 

5.3. Попереднє дослідження тексту, виконаного на 
друкарській машинці з метою встановлення останньої 

Перед усім необхідно відмітити, не дивлячись на те, що у nрактиці використовують
ся декілька типів друкарських машинок в яких на перший погляд більшість ознак мо
жуть співnадати, однак необхідно знати: 

1) що кожна окрема друкарська машинка володіє такими відносно стійкими озна
ками, за допомогою яких можливо індивідуалізувати їі, і, таким чином, відрізнити їі від 
усіх інших друкарських машинок; 

2) що індивідуалізувати друкарську машинку здатний тільки копмлекс, сукупність 
ознак і особливо приватного характеру. 

Попереднє дослідження документів, виконаних на друкарських машинках повністю 
чи частково, проводиться слідчим, передусім, з метою встановлення підозрюваної дру

карської машинки, на якій були виконані документи, що досліджуються, в процесі якого 
він здійсніоє збір і підготовку необхідних матеріалів для призначення ідентифікаційної 
техніко-криміналістичної експертизи документів. Але на початковому етапі розслідуван
ня, коли у слідчого немає ще ніякої інформації про підозрюваних, в тому числі і про 
підозрювані друкарські машинки {наприклад, їх тип і можлива марка) на яких могли бути 
надруковані. дані документи, попереднє дослідження цих документів може надати слідчо
му інформацію діагностичного характеру за допомогою якої пошук підозрюваної дру
карської машинки буде проводитися цілеспрямовано оптимальним шляхом. 

При проведенні попереднього дослідження і вивченні документів, виконаних на дру
карських машинках, слідчий повинен знати за допомогою яких ознак можливо встано
вити відповідну друкарську машинку на якій було виконано підозрюваний документ. 

Кожний криміналістичний об'єкт володіє, як відомо, великою кількістю ознак, які 
його індивідуалізують, однак, не всі вони рівноцінні з точки зору криміналістичної іден
тифікації. 

Деякі ознаки характеризуються швидкою мінливістю {наприклад, в тексті докумен
ту, виконаного на друкарській машинці можуть бути присутні такі приватні ознаки, які 
називаються "сліпі знаки", що виникають в результаті неналежного догляду за дру
карською машинкою і які після ж першої чистки шрифту можуть зникнути) і тому вони 

в окремих випадках можуть мати невелику цінність. Навпаки, ознаки, які мають більше 
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стійкі властИвості і тому відрізняються повільними змінами з точки зору криміналістич

ної ідентифікації мають більшу цінність. Але не кожна із цих ознак отримує достатньо 
чітке і повне відображення при взаємодії ідентифіціруємого об'єкту з іншими, які нази
ваються ідентифіцірующими об'єктами. 

Очевидно, що тільки ті ознаки, які мають більше стійкі властивості і здатні мати 
добре відображення на інШих об'єктах уявляють цінність в процесі ідентифікації. 

Які ж ознаки друкарської машинки, що здатні мати добре відображення в надруко
ваному тексті можуть їІ індивідуа'тіізувати? 

З метою вИрішення цьоГо питання необхідно звернутися до будови механізмів дру
карської машинки і до всіх тих процесів, які так чи інакше мають відображення в роботі 
їІ механізмів і проявлЯютьсЯ в надрукованому тексті . · 

Основними вузламИ в конструкції друк·арської машинки є: букводрукуючий ме
ханізм-клавіатура з системою важелів (клавішних, передаточних і літерних), і каретка з 
буквенним валом і механізмом, який забезпечує пересування аркушу паперу, на яко
му друкується текст. 

Кожен із названих основних вузлів включає ряд механізмів, від яких залежить но-
мальна робота цих вузлів. · 

Найбільше цінним носієм о·знак є система букводрукуючих механізмів. Колодки з 
рельєфним зображенням букв, цифр та інших знаків· , відбитки яких при друкуванні 
наносяться на 'папір, закріплюються на кінцях літерних важелів. З метою нанесення 
відбитку письмовог·о знаку літе·рний важіль з буквенною колодкою здійснює маховий 
рух. Літерний важіль закріплено на осі, причому мале плече його зв'язано шарніром з 
передаточним важілем. Останньому, в свою чергу, рух передає клавішний важіль, 
передаючи, зусилля від натискування пальця на клавішу чи від іншого приводу, наприк
лад, електроприводу - сигнал для включення якого все ж таки надходить від натискан

ня ·на відповідну клавішу. Літерним важілям nридається відповідний вигин, завдяки яко
му всі літери, незалежно від положення клавиш в клавіатурі, попадають в момент уда
РУ в одну і ту саму точку, яка називається "точка друкування ,". З метою того, щоб 
відбитки письмових знаків розташовувалисЯ послідовно на лінії рядка паперу, а рядки 
роЗміщалися один над другим на необхідному інтервалі, - папір на буквенному валі 
приводИТІ:!СЯ в рух - горизонтально, у напрямку справа наліво, і обертальна - у напрям
ку знизу вверх. Ці рухи забеЗпечуються роботою вузла механізму в каретці. Горизон
тальний рух каретки здійснюється під дією пружини головного механізму (в механіч
них друкарських машинках). З rу~етою того, щоб цей рух був переривистий, з суворо 
визначеним переміщенням на відстань, яка розділяє два . сусідніх знаки (букви), хід 
каретки управляється спеціальним містком виключення, який приводиться в рух літер
ним важілем. Внаслідок цього зв'язку між містком виключення і літерним важілем пе
реміщення·каретки під час друкування автоматизовано. Після нанесення кожного відбитку 
письмового З!-fаку каретка, а разом з нею і буквенний вал з папером, переміщується на 
суворо визначену відстань. 

В каретці закріплена напівкаретка, яка складається із гумового вала з папероприво
дящим і інтервальним механізм9м, і яка вІіІкористовується для закріr:lЛення паперу на 
валу і його переміщення по вертикалі на необхідну кількість рядкових інтервалів. У 
подавляючої більшості сучасних конструкцій. чисто механічних друкарських машинок 
напівкаретка може при натиска11ні на клавішу верхнього регістру тро,хи підніматися. 
Буквенні колодки в друкарських машинках подібної конструкції мають по два знаки, 
розміщених од.Ин над другИм. Таким чИном, при опущеній напівкаретці друкуються 
нижні літери буквенної колодки (малі букви і деякі інші знаки), при hіднятій напівкаретці 
- верJZні літери колодки (великі букви, цифри і деякі інші знаки). З роботою головного 
механізму друкарськ.ої машинки пов'Язана дія стрічкавого механізму, який здійснює 
перемотку друкарської стрічки з однієї котушки на іншу, внаслідок чого буквенна ко
лодка при кожному наступному ударі по клавіші контактує з новою ділянкою стрічки. 

Зі стрічкавим механізмом тісно пов'язаний стрічкапідйомний механізм, який nризначе
ний для підйому стрічки на рівень літер буквенної колодки. Складається він із біхрому, 
стрічкаводія і рамки механізму переключення кольорів. Завдяки дії містка виключення 
біхром приводить в рух - повертається і інШим сво'Ім боком піднімає на рівень буквен
ної колодки стрічкаводій зі стрічкою. І, нарешті, автомат валу -пристосування, яке 
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дозволяє виключити закріплену на валу шестерню інтервального механізму, що надає 
можливість обертати вал незалежно від названої шестерні . Така конструкція дозволяє 
при додатковому друкуванні окремих письмових знаків, слів чи виправлень у раніше 
надрукованому тексті точно підігнати до тексту лінію рядка. 

Конструкція і стан кожного із вузлів чи механізмів здійснює визначений вплив на 
роботу друкарської машинки, і, таким чином, відображається в тій чи іншій формі у 
надрукованому тексті. 

Незважаючи на значну уніфікацію і стандартизацію як загальної конструкції, так і 
деталей сучасних друкарських машинок різних систем, існує, все ж таки, можливість 
розподілення їх на декілька груп, які достатньо замітно відрізняються між собою. 

Основні механізми друкарських машинок (наприклад, друкуючий, головний, стрічко
вий, інтервальний тощо) характеризують у своїй сукупності, визначений тип і систему 
друкарської машинки. 

Разом з тим, кожна друкарська машинка характеризується цілим рядом ознак, які 
у своїй сукупності здатні індивідуалізувати конкретну друкарську машинку, на якій 
було виконано той чи інший текст. 

Ознаки, за допомогою яких встановлюється та чи інша друкарська машинка розпо

діляються на загальні (родові) і приватні. 
Загальні (родові) ознаки друкарської машинки характеризують їі взагалі і вони мо

жуть бути властивими всім друкарським машинкам відповідного типу, системи. 

Приватні ознаки друкарської машинки притаманні окремій машинці і як, правило, 
характеризують тільки їі, що дозволяє таким чином їі індивідуалізувати. 

В процесі попереднього дослідження тексту, виконаного на друкарській машинці 
спочатку досліджуються загальні (родові) ознаки, які дозволяють відносити друкарську 
машинку до того чи іншого типу, системи тощо. Вже цей висновок може мати само

стійне значення для слідства, так як указує, яку друкарську машинку необхідно шука
ти. Якщо ж визначена друкарська машинка (або надрукований на ній текст) є в розпо
рядженні слідчого, то вивчення загальних (родових) ознак повинно бути відправним 
пунктом подальшого порівняння, що торкається індивідуальних ознак даної друкарсь

кої машинки. Якщо ж порівняння загальних (родових) ознак дає негативний результат, 
то в наступному дослідженні індивідуальних ознак немає ніякої необхідності, так як 
різниця загальних (родових) ознак уже вказує на те, що текст надруковано на іншій 
друкарській машинці. 

До загальних ознак друкарської машинки відносяться: 

1 ). Крок головного робочого механізму друкарської машинки. Кроком головного 
робочого механізму друкарської машинки називається відстань на яку первміщається 
каретка друкарської машинки після натиснення на клавішу відповідного знаку один 
раз. Крок головного робочого механізму у подавляючої більшості існуючих видів дру
карських машин, у яких встановлено стандартний шрифт, дорівнює приблизно 2,5-
2,8 мм. Разом з тим необхідно проводити його визначення слідуючим чином. В рядку 
береться два одинакавих знаки (бажано такі, у яких є елементи, виконані за допомо

гою вертикальних ліній- букви, наприклад, в, г, и, і, ї, й, к, л, м, н тощо), які знаходять
ся на максимально можливій відстані один від одного в рядку. Проводяться умовні 
вертикальні лінії у першому обраному знаку і у другому, що проходять через верти
кальний елемент обраного знаку (або через один із вертикальних одноіменних еле
ментів знаку, якщо обрано знак з двома чи трьома вертикальними елементами, на
приклад, такі знаки: и, й, м, н, ш, щ) потім вимірюється відстань між відповідними 
елементами однакових знаків і рахується кількість знаків (в тому числі пробіли, коми, 
крапки тощо, які відобразилися в документі, що досліджується, в результаті натиску на 
клавішу один раз), що знаходиться на відрізку між обраними однаковими знаками. В 
тому випадку, коли обирається з зазначеною метою знак з двома чи трьома вертикаль
ними елементами, відлік знаків здійснюється таким чином, що обраний знак лічиться 
тільки один раз (якщо за початкову точку відліку береться лівий елемент відповідного 
знаку то лічиться лівий знак, а якщо правий елемент - · то лічиться правий знак). Потім 
отримана в результаті вимірювання відстань ділиться на отриману кількість знаків, що 
розмістилися на цій відстані, і в результаті отримується розмір кроку головного робо
чого механізму друкарської машинки. [565, 8] 
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Оскільки кроком головного робочого механізму визначається відстань, на якій по
винні бути розміщені відбитки письмових знаків і інтервал між знаками, очевидно розмір 
знаків повинен бути узгоджений з величиною кроку головного робочого механізму 
друкарської машинки. 

Б 

А=154М'\1 

lостШІ визуальІШм сравнением и с испмьзованием раЗJDІчmа ~або
ров и других технико-кримина.листичес.ких средств. В первом щчае 

{ испо.льзуютс.11 такие вспомогатет.нwе приемw как сопост8в.леве, со&
___:__мещение и нвложение. При зтом предметом сравНJІте.п.вого ана.лиза 

-t-могут 6wт:. qх>рма, положение, размер • :ввwе .качеспеннwе и ко.п-

1 чественнwе характеристик. об~ектов познаниа. 

Сравнен:ие с испОJІJ.зомние.м paЗJIJІЧRWX приборов • дpyrn: тuп

ко-кр:иминалистичеспх средств .ІОіШЯІ'l'СЯ 6а.иtІ соверІІІН.ІІШl ме'l'одом 

Мал. 53. Визначення окремих загальних ознак друкарської машинки: 
А - визначення кроку робочого механізму друкарської машинки шляхом вимірювання відстані 

між двома одинаковими елементами одноіменних знаків розміщених в одному рядку - у дано
му випадку знак "р", яка дорівнює 154 мм і ділення цієї відстані на кількість знаків, які знахо
дяться на відрізку, який було виміряна - 59 знаків. 1 54 : 59 = 2,6 мм. Б - вимірювання 
інтервалу - в даному випадку текст надрукований з інтервалом два - відстань між нижнім 

відображенням знака "м" у верхнім рядку і верхнім відображенням знака "м" у нижнім рядку 
дорівнює розміру рівному висоті двох малих букв. 

2). Тип шрифту і розміри (висота і ширина) а)великих букв; б)малих букв. 
Типи шрифту друкарських машинок відрізняються один від одного габаритними 

розмірами і конфігурацією. 
Габаритний розмір є головною особливістю, за допомогою якої можна диференці-

ювати шрифти і об'єднувати їх у відомі групи . 
Поняття габаритні розміри включає: 1) ширину знака і 2) висоту знака. 
За цими двома ознаками шрифти можна класифікувати слідуючим чином: 
1) по ширині знаків - на крупний, середній і мілкий; 
2) по висоті знаків - високий, середній і малий. 
Як уже зазначалося, в залежності від конструкції головного робочого механізму 

друкарської машинки на ній можуть бути встановлені шрифти з буквенними колодками 
тільки визначеної ширини. Ширина таким чином залежить від величини кроку головно
го робоч.ого механізму. У відповідності з цим на друкарських машинках можуть вста
навлюватися крупний, середній і мілкий .шрифт. Крупним прийнято рахувати шрифт, 
призначений для друкарської машинки, яка друкує 8 знаків на протязі одного дюйма 
(25,4 мм), середнім- 9-9,25, мілким - 1 О знаків. 

Висота і ширина знака, як правило, знаходиться у відповіднім співвідношенні. 
Якщо висота знака перевищує їх ширину, то такий шрифт за габаритами необхідно 

віднести до "вузького", його ще називають "елегантним". Якщо висота і ширина знаків 
рівна, то шрифт необхідно віднести до "нормального" і , нарешті, якщо ширина знаків 
перевищує його висоту, шрифт можна віднести до "широкого". 

В якості еталону для визначення розмірів шрифту при проведенні попереднього 
дослідження необхідно брати букву "о", як таку, що найчастіше зустрічається в словах 

як російською, так і українською мовою. Це буде гарантувати можливість навіть в 
малооб'ємному тексті знайти необхідну для контрольних вимірювань кількість відбитків 
однієї і тієї ж літери. 
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3). Слідуючаю загальноЮ (родовою) ознакою є конфігурація знаків. 
Маючи в розпорядженні у текстах, що досліджуються, тільки буквенні знаки шриф

ту (особливо вітчизняного виробництва) почті неможливо знайтим які-небудь особли
вості в їх конфігурації, що дозволяють згрупувати ці шрифти. Однак достатньо зверну
тися до цифрових знаків шрифту, щоб отримати цю можливість. 

Перед усім, можуть бути виділені дві основні групи шрифта: група А і група Б. 

-Jротоко~ом осмотра магнкто~она ~ecнu-JJ9~~o ~ремя которого Dбн~ружен 
и ИЗ'ЬЯТ отnечаток ПЕІ .. ньца рр~и. л.д .55-5ь. 

-t!ротоколом JІичного о6..;скu ХариТОіі'?АJО2 C • .d. при JSOTopoи J' нее о~нару 
ж~н~ и ИЗ'ЬБТн деньги ь сумме ~43-4~ руGля. л.д.І~. 
-dаКJІючениб:и .суде6но-nарколог~ческой зксперТl1З~, согJіасно которой 
Ларитонова пуждается ь П[йіJt.енении к неа принудительн!:іХ мер медицинска 
го хара.ктера ДJІЯ лече1шя от е.лкогализма, л.д. 77-7ь. . 
-заКJІючеаиеи дактолоскош:ческой зкспе~ТііЗЬІ, KJTO роі. ~'стано.JJїено, что 
сл ед naj,~·щ рун:и o6ilfi,,~'Жt;tІHI:iH н~ иагн~~то ;онє .ьесна-3u:; ос"ї'ад,лен .. ари-
тон~ьол v.ri. л.д.бl-ьс. 

Мал. 54. Конструкція шрифту друкарської машинки групи А. 
Шрифт цієї групи в малих буквах має більшу висоту чи їх ширина - елегантний шрифт, 

у якого мала буква "о" виконана у вигляді овала . 

І - О роли судебннх зксnертов в разр~ботке мероnрияти~ 

no устранению nричин и условий совершения nреступлений. 
См. "Предупреждение престуnлений и судебная зкспертиза". 

Под ред. В.М.Гьлкина и др., М., 1968. 
2 - Ctv~., например, инструкцию ffi.1Q І::рокуратур~ СССР 

" О пор.Р..дке из'Ьятия, хранения и сдачи вещественннх 

доказательств, ценностей и иного имущества органами 

расследования и судами" от І7.ХІ.І94Зг.,Jі80/86. 

Мал. 55. Конструкція шрифту друкарської машинки групи Б. 
Шрифт цієї груnи в малих буквах має однакові розміри висоти і ширини, 

мала буква "о" виконана у вигляді круга. 

При наявності у тексті, що досліджується, хоча б однієї із наявних цифр - крім 
одиниці, (див. мал. 54 і 55) можна з ймовірністю віднести шрифт до однієї із зазна
чених груп. 

4). Розмір інтервалу між рядками, який вимірюється у даному випадку між умов
ними лініями, що утворюються нижньою частиною знаків верхнього рядка та верх
ньою частиною знаків нижнього рядка (див. мал. 53). Для визначення величини 
інтервалів між рядками відшукується місце в тексті, де в двох розміщених один над 
одним рядках виявляться на одній вертикапі дві одноіменні букви. За д·опомогою 

штангециркуля вимірюють відстань від основи нижньої букви до основи верхньої . 
Якщо на відстані між верхом нижньої букви і низом верхньої букви розміститься в 
висоту одна буква, то в такому разі друкування було здійснено через один інтервал, 
а якщо дві, три і т. д. букв- друкування було здійснено через 2, З і і т. д. інтервалів . 

Другу групу ознак складають приватні - · індивідуальні ознаки; вони надають 
можливість індивідуально ідентифікувати друкарську машинку. 

Ці ознаки можуть бути розбиті на дві підгрупи: 1) приватні ознаки механізму, 
2) приватні ознаки шрифту. 

Як випливає із загальної теорії криміналістичної ідентифікації немає цілком оди
накових, тотожніх один одному об' єктів . 
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Виготовлені один за одним вироби масового серійного виробництва, дві літери відлиті 
в одній і тій же формі, не дивлячись на всі їх схожості, неминуче можуть відрізнятися 

одна від одної в мілких деталях форми, розмірів, співвідношення деталей тощо. 
Будь-який механізм, будь-яка деталь кожної друкарської машинки не може, як би 

не була досконала стандартизація виготовлення і яким би точним не був технічний 
контроль, не відрізнятися від всякої іншої, виготовленої в тих же умовах. Однієї цієї 
обставини цілком достатньо для індивідуалізації будь-якої друкарської машинки. 

Але необхідно поставити питання: чи проявляється ця різниця в надрукованому 
тексті, яким чином вона може бути виявлена, зафіксована і співставлена. 

Приватними ознаками можуть бути як такі, що виникли за рахунок яких-небудь 
порушень технологічного процесу виготовлення, правил ремонту, за рахунок поло
мок, зносу, так і таких, що являються хоча б незначними відхиленнями від ідеального, 
практично незДійсненного стану і проявляються в розмірах знаків, їх взаємному розпо
ложенні, зовнішніх форомах тощо. 

Першу групу приватних; (індивідуальних) ознак надрукованого тексту складають 

ознаки, які залежать від стану механізму друкарської машинки. 
1. Регулярні пропуски. Вони утворюються, головним чином, внаслідок поломки 

одного чи декількох зубів анкерної шестерні. При нормальній роботі головного механіз
му відстань між початковими точками двох знаків без інтервалу завжди однакова. 

2. Регулярні перебивки. -з'являються від порушень зв'язку між літерними важеля
ми і містком виключення. Інколи зустрічаються друкарські машинки, у яких деякі ва
желі не приводять у дію місток виключення. У даному випадку після удару по клавиші 
відповідного важеля буде відсутнім інтервал, чому і наступні знаки будуть друкуватися 
поверх раніше надрукованих. Такі перебивки в тексті зустрічаються регулярно при 
друкуваf-!ні одних і тих же знаків, що дозволяє відрізнити при друкуванні одних і тих же 
знаків від звичайних "перебивок", які можуть утворюватися від недосвідченності осо
би, що друкує. 

З. Чергова безпорядочність рядка - з'являється внаслідок викривлення літерних 
важелів. Вони викликають зміщення відповідних письмових знаків - вверх, вниз, впра
во, вліво - по відношенню до точки друкування, а також утворюють деякі відхилення 
осі знаків відносно вертикалі. Ця ознака спостерігається у відношенні визначених знаків 
на протязі всього тексту. 

4. Перемінна інтенсивність відбитків - утворюється від неточної насадки колодок з 
письмовими знаками на літерні важелі. Відповідно до існуючих технічних правил, ко

лодки повинні бути насаджені на літерний важіль так, щоб в крайньому верхньому 
положенні важеля, коли він упирається в спеціальний виступ, на сегменті так званої 
упор.ної дуги- зазор між поверхнею знаку і валом друкарської машинки складав О, 1 мм 
- для малих букв і 0,2 мм - для великих букв і цифр. У випадку неправильної регулі
ровки чи зносу .,.. при великому зазорі, не дивлячись на сильні удари по клавішам і 
добру якість стрічки, знаки будуть відображатися настільки сильно, що деякі із них 
пробивають папір. Остання обставина, головним чином, спостерігається відносно букв, 
розміщених у центрі клавіатури (а, е, о, р тощо). 

5. Роздвоєність і нечіткість відбитківз'являється від неправильної регуліровки літер
них важелів. Вона приводить до того, що в момент удару буквенної колодки по валу, 
при відсутності якого-небудь упору літерного важеля на виступі сегментної упорної 
дуги, виникає вібрація літерних важелів. Внаслідок цього відбитки письмових знаків 
будуть або роздвоєними, або нечіткими і, крім того, вони будуть мати різну інтен
сивність фарбування в надрукованому тексті. 

6. Неповнота відбитків залежить від неправильної насадки колодок з письмовими 
знаками підчас ремонту чи заміни шрифту, що викликає зміщення буквенних колодок 
в різні напрямки. Результатом такого дефекту є нерівномірно чітке відображення пра
вої, лівої, верхньої чи нижньої частин знаків. 

7. Повне безладдя рядка звичайно утворюється внаслідок поломки буквоводія. В 
таких випадках письмові знаки в надрукованому тексті розміщаються хаотично. 

8. Регулярне порушення інтервалів залежить від несправності інтервального механіз
му - спрацьовування інтервального зуба чи його упору. Чергування різних за величи
ною інтервалів між рядками на протязі великої кількості тексту через відповідну кількість 
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рядків закономірно повторюється, що дозволяє відрізнити цю ознаку від випадкових 

порушень интервалів, допущених особою, що друкує. 
9. Безладдя в інтенсивності відбитків відбувається від неnравильної роботи стрічка

вого механізму друкарської машин.ки. Якщо стрічковий механізм не забезпечує безпе
рервного переводу стрічки, літера при затримці стрічки ударяє декілька разів по одній 
і тій самій ділянці, внаслідок чого:букви надрукованого тексту виявляються зафарбова
ними нерівномірн'о. У тих випадках, коли стрічковий механізм, внаслідок поломки чи 
ЗНОШеННЯ ЧаСТИН, перестає обертати КОТУШКУ Зі СТріЧКОЮ, ТО КОЛОДКИ З ПИСЬМОВИМИ 
знаками ударяють· по одній ділянці стрічки, остання дуже швидко перфоруєються і тоді 
букви будуть відбиватися на папері не зафарбованими. У відміну від перемінної інтен
сивності, яка СІlОСтерігається при неправильній насадці колодок на літерний важель, у 
даному вип.адку, розприділення інтенсивності і слабка зафарбованість відбитків буде 
безладна. · 

· 10. Вертикальна неповнота відбитків утворюється від несправності біхрому, тобто 
механізму, який служить для підйому стрічки на рівень літер буквенної колодки. Стрічка 
може не розташовуватися на необхідній висоті по відношенню до літери і тоді верхня 
частина відбитку виходить не зафарблена. у відміну від ознаки "неповнота відбитка", 
пов'язаного з дефектами літерних важелів, у цьому випадку . неповнота відбитків прояв
ляєть.ся тільки по вертикалі і яка пов'язана з ви·значеними письмовими знаками. 

11. Розбіжність ліній основ малих і великих букв з' являється внаслідок порушення 
механізму друкарської машинки в напівкаретці. Якщо недостатньо старанно відрегульова
ний механізм підйому буквенного валу, то лінії основи малих букв і лінії основи вели
ких букв не співпадають. Така розбіжність ліній основ повторюється у всіх випадках 
друкування малих букв і; таким чином, ця ознака може відрізнити від порушення поло
ження знаків на рядку, визваних дефектом окремих літерних важелів. 

12. Непарапельність рядків з' являється . внаслідок дефекту механізма подачі папе· 
ру. В таких випадках лінії рядків перестають бути паралельними один одному і розмі
щаються під відповідним кутом. 

1 З. Зміщення початкових букв по вертикалі пов' язана з положенням полеуста нови
телів. Звичайно при неправильній регуліровці полеустановителів спостерігається в тек
стах нерівне розміщення початкових букв з початку рядка. 

Другу групу приватних (індивідуальних) ознак тексту, надрукованого на машинці 
складають ознаки, які залежать від стану шрифту . або його відповідності. До цих ознак 
відносяться: 

1. Викривлення конфігурації знака проти ідеального малюнку чи стандарту - вик
ривлення шрифтів, непропорціональне співвідношення окремих частин тощо. Відхи
лення, яке обумовле·не відсутністю яких-небудь елементів знаків частіше виникає в 
результаті недбалого ставлення до друкарської машинки в процесі їі експлуатації, підчас 
ремонту або чищення, а також у випадках ударів однієї колодки з письмовими знаками 
іншоЮ підчас друкування. 

Наявність у окремих елементах знаків неправильної форми (деформація окреМV1Х 
елементів): замість овалів ці елементи виконані (інколи в результаті лиття) у вигляді 
прямої чи хвилястої лінії. 

2. Пробіли в штрихах знаків бувають внаслідок тріщин на яких-небудь ділянках 
робочої поверхні літер. Випуклі частини знака при цьому відображаються найбільше 
чітко, тоді як елементи з пониженим рельєфом зовсім не отримують відображення. В 
деяких випадках низька · якість матеріалу, із якого виготовлені ліrери, чи порушення 
технологічного процесу виробництва створюють передумови для утворення описаного 
дефекту. Наприклад, рубці і раковини в матеріалі, із якого відлита літера, приводять до 
розрушення матеріалу на відповідних діЛянках і до викришування окремих елементів їі 
штрихів. Це, в свою чергу, приводить до створення пробілів у штрихах знаків. Крім 
того, часто зустрічаються обломлювання окремих частин літери, наприклад, коротких 
горизонтальних рисочок, якими закінчуються штрихи знаків, які називають "підсічка
ми". Цей дефект шрифту може виникнути також і від необережного ставлення до дру
карської машинки. 

Ця ознака характеризується відсутністю повністю або частково як нижніх, так і 
верхніх підсічок в елементах здебільшого вертикальних ліній у знаках таких великих 
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., Мал. 56. Приватні ознаки друкарської машинку, укомплектованої шрифтом марки А : 
1 - ліві верхн ій і нижній елементи знаку "ж" виготовлені не симетрично правим; 2 - лівий 

нижній елемент знака "д" відсутній; З - колодка знака "е" зміщена ліворуч; 4.::. колодка знака 
"с" зміщена праворуч; 5 - знак "ь1" надруковано вище лінії рядка; 6 - вертикальні елементи 

знаку "ц" відхилені праворуч від лінії перепндикуляроної лінії рядка; 7 - в знаку "п" відсутній 
лівий нижній зовнішній елемент підсічки . ' 

букв, наприклад, як : А, Б, В , Г, Д, Е, Ж, И, І, Й, КЛ, М, Н, П, Р, Т, Ф, Х, Ц, Ч, Щ, Ш, 
Ю, Я; а також у знаках слідуючих малих букв: в, г, д, ж, и, і, ї, к, л , м, н , п, р , т, ф, х, 
ц , ч, · ш, щ, ю , я; відсутність окремих елементів , наприклад, у знака "л" ...: нижнього 
лівого елемента в вигляді крапки, а у знака "с" - відсутність правого вер.хнього еле
мента у вигляді крапки, у знака "з" - відсутність лівого верхнього елемента у вигляді 
крапки тощо; може бути наявна відсутНість у знаків, наприклад, букви "д" нижніх їі 
елементів як одного, так і обох . · 

З. Нерівномірність інтенсивності окремих частин знака залежить від нерівномірності 
зносу робочої поверхні літер друкарської машинки. Це частіше всього відбувається під 
впливом якого-небудь дефекту механізму або частин друкарської машинки. Наприклад, 
викривлення літерних важелів приводить до з'явлення неодинакової інтенсивностівідбитків 
окремих елементів знака. Іншою причиною утворення цієї приватної ознаки є мікроско
пічне відхилення в процесі виробництва робочої поверхні від площини. 

4. Розмазування штрихів у відбитках утворюється внаслідок зносу знаків друкарсь
кої машинки . З плином часу літери при роботі зношуються, товщина штрихів трохи 
збільшується, межі їх стають розпливчатими . Частіше всього ця ознака спостерігаєть
ся у буквах "о", "а", "е", "р", "м", "к", які частіше інших використовуються при письмі . 

5 . Утворення сліпих ділянок залежить від тривалої і інтенсивної експлуатації і, го

ловним чином, при поганому догляді за друкарською машинкою, коли робоча поверх
ня літер сильно забруднюється. Заглиблені частини деяких букв, наприклад, "о" , "а" , 
"е", "р" забиваються брудом в результаті чого відбитки знаків відображаються без 
пробілів у відповідних частинах. 

6. Наявність в комплекті шрифту друкарськоїмашинки окремих знаків шрифту іншої 
марки (ця приватна ознака може появитися в результаті ремонту друкарської машинки 
і заміни колодок з окремими знаками шрифтом іншої марки, наприклад, замість шрифту 
овальної- елегантної форми, в яких висота більша за ширину малих букв , було вико
ристано колодку зі шрифтом квадратної форми, у яких висота рівна їх ширині); 

7. Відсутність в комплекті шруфту друкарської машинки якоі~небудь букви і обу-
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Мал. 57 . Приватні ознаки друкарської машинки, укомnлектованої шрифтом марки Б: 
1 - відсутність верхнього л і вого елемента знака "я" ; 2 - відсутність нижнього правого 

елемента знака "а " ; З - колодка знака " е" в ідхилена праворуч; 4 - забитість внутрішніх еле

ментів знаків "а", "е" , " и ", "ь1 "; 5- елемент знака "р " у вигляд і прямої відобразився в тексті з 
нахилом праворуч (не перпендикулярний л і н ії рядка) ; 6 - правий нижній елемент знака "х" -
підсічка, відобразився неч ітко. 

мовлена цим заміна іїіншою буквою (наприклад , на сучасному етапі, коли русифікова
ну друкарську машинку переводять на можливість друкування за допомогою їі знаків 
тексту українською мовою, то замість такого російського знаку, як "ь"- твердий знак, 
впаюють колодку з українською буквою "є" і таким чином у випадках друкування 
тексту на російській мові замість "твердого знака" використовують "ь"- м'який знак). 

Приватні ознаки можуть бути встановлені як самим слідчим, так і за допомогою 
спеціаліста-криміналіста, в процесі попереднього дослідження документів, виконаних за 
допомогою друкарської машинки в результаті візуального його вивчення як без спеціаль
них техніко-криміналістичних засобів, так і з використанням різного роду простих тех
ніко-криміналістичних засобів, які є у комплекті техніко-криміналістичних засобів слідчо
го і за допомогою яких, наприклад, можливе збільшення знаків документу, що дослід
жується і що в свою чергу сприяє знаходженню окремих дрібних приватних ознак. 

Таким чином , найбільше розповсюдженими приватними ознаками друкарських 
машинок можуть бути ознаки двох видів : 1) приватні ознаки, які утворилися в резуль
таті не повного виготовлення (лиття) окремих знаків (букв, цифр, розділових знаків), 
але їх можна сприймати як відповідний знак, тобто вони не були вибраковані в процесі 
виготовлення друкарської машинки або подібні ознаки були набуті в резу,льтаті нена-
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лежної експлуатації друкарської машинки в залежності від описаних вище причин; 
2) приватні ознаки, які утворилися тільки в результаті експлуатації друкарської машин
ки і особливо в результаті неналежного їі догляду . Останні приватні ознаки будуть 
більш помітними і їх буде пропорційно більше у тих випадках, коли друкарська машин
ка більше експлуатувалася і за нею був відсутній належний догляд. [739] 

5.4. Попереднє дослідження документів 
з метою встановлення у їх тексті ознак підробки 

традиційними способами 
Аналіз судово-слідчої та судово-експертної практики свідчить, що знаряддям скоє

ння багатьох видів злочинів у сучасних умовах можуть бути підроблені документи. Всі 
документи, які найбільш часто стають об'єктами підробки, за своїм призначенням мо
жуть диференціюватися на такі основні види: договори та супутні їм документи (га
рантійні листи, доручення); документи бухгалтерського обліку (первинні та звітні); роз

рахункові документи; внутрішня облікова документація суб'єкта господарювання; до
кументи, що посвідчують особу, рівень їі освіти (паспорти, атестати, дипломи); папе
рові гроші та інші цінні папери; технічні паспорти на автоматотранспорт тощо. Доку
менти з ознаками підробки стають носіями криміналіетичнозначимої інформації, яка 
необхідна для встановлення істини по справі . 

Серед великої кількості документів є група особливо важливих, підробка яких уяв
ляє підвищену небезпеку для держави, до їх числа відносяться: паперові гроші, об
лігації державних позик, лотерейні білети, чеки, ощадні книжки, проїздні квитки на різні 
види транспорту, знаки поштової оплати, деякі особисті документи громадян- паспор
та, військові квитки, свідоцтва про народження, дипломи і атестати про закінчення 
вищих і середніх навчальних закладів, посвідчення водія тощо. Всі ці документи забез
печуються спеціальними захисними засобами, які затрудняють 'іх підробку і таким чи
ном полегшують їі розпізнавання. 

Виготовлення подібного роду документів покладено на Головне управління з вироб
ництва державних знаків Міністерства фінансів, в системі якого є паперові фабрики, 
поліграфічні та інші підприємства. 

Засоби захисту мають своїм призначенням не тільки протистояти повній підробці 
документів, але й суттєво перешкоджати здійсненню часткової підробки, наприклад, 
спробу змінити в паспорті визначення прізвища власника. 

До засобів з~:~хисту документів, які використовуються підприємствами Держзнаку, 
відносяться слідуючі: 

1. Спеціальні матеріали: а) папір. 
В залежності від призначення папір, який виготовляється на підприємствах Держ

знаку, володіє різними властивостями, але він завжди відрізняється за конструкцією від 
паперу, який призначається для господарського використання . Папір для особливо 
важливих документів, як правило, забезпечений водяними знаками. При розгляді тако
го паперу на просвіт чітко видимі надписи чи зображення. 

Від водяних знаків необхідно відрізняти філігран - тиснений прозорий малюнок, 
яким інколи забезпечується готовий папір при остаточній обробці. 

Для багатьох документів на підприємствах Держзнаку використовуються особливі 
друкарські фарби, які відрізняються за компонентами від стандартних. 

До матеріалів спеціально призначених для захисту особливо важливих документів, 
відносяться також тканини, які використовуються для виготовлення обкладинок ос
танніх, проволока, яка використовується для скріпок. Для заповнення особливо важли
вих документів використовуються спеціальні чорнила, які практично не піддаються трав
ленню. Фотографії на паспортах і деяких інших документах приклеюють клеєм спе

ціального складу. 
2. Для виготовлення кожного виду особливо важливих документів використовуєть

ся визначений спосіб друку (високий, плоский, глибокий) або сполучення їх. 
Тексти паспортів та інших документів набирають шрифтами визначених гарнітур, 
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які виготовляються спеціально для поліграфічних підприємств Держзнаку і в інші дру
карні не надходять. 

Облігації державних позик, лотерейні білети, ощадні книжки та інші документи по
дібного роду забезпечуються орнаментом, розетками й іншими скл.адними за будовою 
малюнкамИ. З метою створення візерунків з елементами, що повторюються, викорис
товуються спеціальні гравіровальні машини {гільоширні). Виконати від руки складний 

візерунок, створений машиною неможливо. 
З. Захисна сітка. Вона уявляє собою складний візерунок, створений гільоширною 

машиною і який складається із дуже тонких ліній. Захисна сітка буває однокольоровою 
{в ощадних книжках або лікарняних листках); двохкольоровою, коли лінії, які ідуть в 
одному напрямку, друкуються однією фарбою, а ті що пересікають їх - іншою {в 
лотерейних білетах); вона може бути, нарешті, багатоколірною {на перших сторінках 
паспорту, які призначені для запису відомостей про його власника). 

4. Різновидністю захисної сітки є ассюре - лінійки, які складаються із декількох 
паралельних тонких ліній, призначених для нанесення на них рукописних визначень 
суми, дати тощо. Ними забезпечені лікарняні листки, ощадні книжки, а також деякі 
документи, які не виготовляються Держзнаком , наприклад, бланки поштових переказів. 
При знищенні рукописних знаків або їх елементів за допомогою підчистки лінії захисної 
сітки і, зокрема ассюре, пошкоджуються. 

Багатокольорова сітка та інші багатокольорові малюнки наносяться на документ за 
допомогою спеціальних друкарських машин, які встановлені тільки на підприємствах 
Держзнаку. Принцип такого друку і конструкції друкарських машин були рекомендо
вані винахідником І. І. Орловим {1861-1928 ), і в його пам'ять цей спосіб захисту 
документів був названий орловським друком. 

5. Рельєфний друк. З метою захисту паспортів від переклейки фотографій на них 
наноситься відбиток рельєфної печатки з текстом "Паспорт України", який розміщається 
частково на фотографії, а іншою частиною - на сторінці паспорта. Ці печатки інколи 
називають конгревними від імені винахідника В. Кангрева { 1 77 2-1828), який рекомен
дував їх вперше для захисту паперових грошей від підробки шляхом забезпечення па
перу тисненим зображенням, нанесеним· особливим складовим штампом. 

6. Спеціальні цифри для позначення номерів і серій облігацій державних позик і 
лотерейних білетів. Ці позначення друкуються номеровальними машинами способом 
високого друку. Внутрі друкуючих елементів очка кожної літери зроблені заглиблення, 
які створюють на відбитку просвіти в штрихах. Такі просвіти мають конфігурацію циф
ри, в штрихах якої вони розміщені. 

З 1955 р. використовується ще один захисний засіб проти зміни визначень серій і 
номерів облігацій державних позик і лотерейних білетів. Він полягає в тому, що при 
друкуванні цифр на номерувальній машині кожен екземпляр облігації або лотерейного 
білету торкається оборотним боком поверхні, на якій нанесена фарба. Літери створю
ють натиск і сильно притискують папір до цієї забарвленої поверхні, в результаті, крім 
зображення цифри на лицьовому боці, виникає зеркальне зображення їІ на зворотному 
боці документа. 

Починаючи лопереднє дослідження документів необхідно дотримуватися визначе
них nравил: 

1. Необхідно перевірити, чи має документ всі ті резвізити, які повинні бути в доку
ментах подібного роду {бланк, відбитки печатки, штампа, номер, дата, підписи посадо
вих осіб). В необхідних випадках і при можливості необхідно порівняти документ, що 

досліджується, зі зразком аналогічного документа {накладною, рахунком-фактурою 
тощо). 

2. Встановити чи відповідає вид печатки і штампа назві організації, від якої він вихо
дить, чи немає протиріччя між текстом відбитків печатки і штампа. 

З. Шляхом ознайомлення з інструкцією по оформленню документів і отриманням 
інформації іншим шляхом, наприклад , від осіб, які їх оформляють, вияснити, чи підпи
сала документ посадова особа, уповноважена на це. 

4. Старанно проаналізувати текст документа з точки зору його змісту, з'ясовуючи 
при цьому, чи немає протирічь між змістом і загальновідомими фактами або обстави
нами, відомими слідчому, чи немає в тексті помилок, які можуть поставити його під 
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сумнів як справжній (наприклад, грубі перекручування у визначеннях діагнозів в лікар
няних листках). 

5. Порівняти дату на документі і стан ліній згинів (свіжі, старі), маючи на увазі, що 
старі лінії згинів на документі, датованому недавнім числом, і погана їх вираженість на 
документі зі старою датою характерні для підробки. 

6 . Детальним дослідженням пересічення штрихів з лініями згину перевірити, чи не
має в цих місцях розпливів барвника, маючи на увазі, що наявність таких розпливів 
характерна для випадків дописок в документах. 

7. При попередньому дослідженні зворотного боку документа вияснити, чи немає 
на ньому зеркально відображеного первісного тексту, виконаного олівцем з сильним 
натиском або за допомогою копіровального паперу, помилково розміщеного, наприк
лад, при друкуванні на машинці барвником вверх. 

8. Звернути увагу на форму країв документа (рвані, різані хвилясті, різані рівно), 
величину інтервалу між краями і текстом з метою встановлення, чи не відірвана або не 
відрізана частина документа для того, щоб змінити його початковий зміст. 

З метою вияснення зазначених питань слідчий може користуватися відповідними 
техніко-криміналістичними засобами: мікроскопом, ультрафіолетовими або інфрачер
воними освітлювачами, за допомогою яких може бути встановлена підробка, наприк
лад, шляхом підчистки, травлення, вклейки тощо. 

В процесі попереднього дослідження документів приходиться зустрічатися як з ок
ремими підробками в справжніх документах, так і з випадками виготовлення повністю 
підроблених документів. 

Підробка справжнього документа полягає в зміні його початкового змісту шляхом 
підчистки (стиранням або вискоблюванням), травлення, змивання тексту і виконання 
замість нього нових записів, а також шляхом дописки, уклеювання невеликих фраг
ментів на місці знищення початкових знаків або уклеювання фрагменту до справжньо
го документа. 

Факт знищення записів або окремих знаків встановлюється за рядом ознак, одні із 
яких доступні сприйняттю неозброєним оком, а інші виявляються шляхом використан
ня відповідних техніко-криміналістичних засобів . 

Як уже зазначалося вище, в документах містяться спеціальні реквізити, які підтвер
джують їх походження, і за допомогою яких можна встановити їх справжність. До чис
ла таких реквізитів відносяться підписи, відбитки печаток і штампів, бланки, захисні 
сітки і малюнки, водяні знаки. 

Встановлення факту виготовлення повністю підробленого документа пов'язано з 
встановленням наявності усіх необхідних реквізитів і їх справжності. 

Відомі випадки підробки, коли всі реквізити документа є справжні, але документ, 
однак, виявляється підробленим . Фальшивка в таких випадках виконується різними 
способами. До їх числа, зокрема, відносяться: використання для складання фальшиво
го документа забезпеченого відбиtком печатки і підписом бланка, викраденого в уста
нові; використання частини справжнього документа, яка забезпечена підписом і відбит
ком печатки, з вільною ділянкою над ними, на якій викунується який-небудь текст; 
підклеювання частини аркушу паперу зі справжнім підписом і відбитком печатки до 
іншого · аркуша, який містить фальшивий текст. 

В процесі попереднього дослідження документів використовуються тільки прийоми 
і засоби, які не спричиняють ніяких змін в об'єкті, що вивчається і не загрожують його 
цілості надалі. 

Вимагається дбайливе, обережне поводження з документом - речовим доказом. 
Документ після попереднього дослідження повинен залишитися в тому самому виг

ляді, в якому він був виявлений слідчим . 
Додаткові пошкодження, забруднення, складки знижують можливості виділення тих 

чи інших ознак підробки . 
Якщо виникає необхідність скласти документ, це повинно бути зроблено по уже 

наявних лініях згину, не створюючи нових. 
Ні в якому разі документ - речовий доказ не можна підшивати в справу; він пови

нен зберігатися в окремому конверті . 
Які-небудь надписи, помітки на документі, що досліджується, робити недопустимо. 
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Не можна старі, розірвані документи наклеювати на аркуші паперу або скріпляти 
яким-небудь іншим способом до їх судово-експертного дослідження. 

З метою повноцінного попереднього дослідження документів необхідно використа
ти визначений мінімум техніко-криміналістичних засобів. 

Перед усім це добрий освітлювач, світловий потік якого можна регулювати, на
правляючи його під різним кутом по відношенню до площини документа, лупи не мен
ше як з 4-кратним збільшенням і бінокулярний мікроском. Велику допомогу можуть 
надати ультрафіолетовий освітлювач, електроннооптичний перетворювач і набір кольо
рових світофільтрів. 

Для проведення вимірювань необхідна лінійка з міліметровими поділами, косинець, 
транспортир. 

Починаючи проведення попереднього дослідження документів, слідчий повинен чітко 
знати можливі види здійснення підробки і їх ознаки. 

Найбільше розповсюдженими традиційними видами часткової підробки документів мо
жуть бути: підчистка, травлення, виправлення і дописка. [309, 2З6-247; 5З9, 229-2З1] 

Ознаки підчистки і їх виявлення. Одним із самих простих видів підробки документів 
є підчистка, тобто виведення штрихів тексту механічним способом. Звичайно метою 
підчистки є не тільки виведення "непотрібного" тексту, але й підготовка місця для 
дописки яких-небудь інших знаків. 

Як правило, в результаті підчистки виводиться тільки яка-небудь невелика частина 
тексту або окремі штрихи; інколи - весь текст або значна його частина. 

Нерідко підчистка знаків проводиться шляхом їх стирання. При цьому гумкою 
здійснюється вплив не тільки на місце знаходження видалених штрихів, але й на при
леглі ділянки паперу. 

В інших випадках проводиться зіскоблюванням матеріалу штрихів за допомогою 
леза ножа, бритви, голки. 

Папір у місці стирання губить блиск, його поверхня стає шершавою, кінці волокон 
розщіплюються і окремі із них відриваються. Інколи спостерігається відшарування ок
ремих ділянок поверхні паперу і утворення невеликих кусочків і валиків. При зіскоблю
ванні на папері виникають царапини з відносно чіткими краями. 

При підчистці на папері, забезпеченому кольоровою захисною сіткою, остання зви
чайно пошкоджується, в зв'язку з чим виникають білясті плями. Спроба підмалювати 
пошкоджені лінії сітки часто буває безуспішною і сліди підмальовування стають достат
ньо замітними. 

Перелічені ознаки, як правило, виявляються при проведенні попереднього дослід
ження за допомогою лупи і освітлення, направленого під гострим кутом до поверхні 
документа. 

Пошкодження, викликані стиранням й зіскобленням, приводять до зменшення тов

щини паперу у місці знищення відповідних знаків чи їх частин, що може бути встанов
лено оглядом документа на просвіт. 

При цьому необхідно мати на увазі, що деякі види паперу із-за нерівномірної щільності 
вже самі по собі при спостереженні на просвіт здаються п'ятнистими. 

Іноді на ділянці підчистки вдається виявити залишки барвника видалених штрихів. 
У випадках підчистки штрихів, виконаних олівцем або кульковою ручкою, на лице

вому і навіть на зворотному боці паперу може бути виявлено рельєф видалених штрихів, 
особливо добре видимий при використанні косопадаючого освітлення. 

Нерідко в результаті підчистки якого-небудь фрагмента пошкоджуються розташо
вані рядом записи або відбиток печатки, штампа. Частіше всього це виникає у випад
ках, коли для підчистки використовується гумка, а впливу піддається порівняно велика 
ділянка документа. Подібного роду ушкодження проявляються у вигляді зменшення 
інтенсивності забарвлення штрихів тексту, окремих частин відбитку печаток і штампів, 
друкарського ЛІНІювання, захисних сіток. 

У випадку підчистки текстів, виконаних на друкарських машинках можуть зберег
тися невеликі отвори, які утворюються інколи при нанесенні розділових знаків. Вони 
замітні на просвіт або виділяються на зворотному боці як темні крапки. Їх не співпадан
ня з наявними в тексті розділовими знаками може свідчити про факт видалення почат

кових записів. 
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Встановлення факту підчистки знаків, виконаних чорнилами, сприяє виявлення за
лишків барвника видалених штрихів. 

На документі інколи утворюються сліди предмета, який використовувався для підчи
стки, зокрема у вигляді темних плям, у яких при спостереженні в лупу можуть бути 
виявлені частки гумки . 

Підчищена ділянка паперу нерідко загладжується, а інколи маскується за допомо
гою забруднення або утворення на місці підчистки складки. Зустрічаються випадки, 
коли документ в місці підчистки розривається і потім склеюється. 

Результати загладжування проявляються у вигляді глянцевих смуг. 
В деяких випадках злочинець відновлює розрушену при підчистці проклейку папе

ру. При цьому місце підчистки виявляється по забрудненню, а при огляді з використан
ням ультрафіолетового освітлювача - за кольором люмінесценції, яка відрізняється від 
кольору люмінесценції на решті ділянок паперу. 

Відомі й інші ознаки, які вказують на видалення тексту і виконання нових записів. 
До них відносяться: утворення розпливів чорнил в штрихах, які виконані на місці стер
того чи вискобленого тексту; іноді, при грубих підчистках - просочування чорнил 
здійснюється крізь прапір на зворотний бік. 

В процесі попереднього дослідження документів з метою встановлення підчистки 
необхідно мати на увазі, що в результаті недбалого зберігання документа можуть ви
никнути потертості, які за зовнішніми ознаками подібні ознакам підчистки. Такого роду 
потертесті виникають головним чином на лініях згину документа. 

Виявлення ознак травлення. Травлення полягає в розрушенні чи знебарвленні бар
вника штрихів тексту хімічно активними речовинами, в тому числі кислотами і лугами . 
При вмілому використанні даного способу текст нерідко повністю виводиться і на па
пері не залишається ніяких видимих слідів речовини травлення. 

З мет'ою уникнення з'явлення замітних ознак пібробки травленню звичайно підда
ються документи, виготовлені на високоякісному папері, причому частіше текст доку

мента витравлюється повністю і дуже рідко за допомогою травлення виводяться ок
ремі ділянки документа, ще рідше - тільки окремі штрихи його тексту. 

Наближеним до травлення видом підробки є виведення барвника штрихів тексту за 
допомогою змивання, наприклад, спиртом чи водою. 

Наслідками травлення чи змивання є утрата папером блиску і збільшення шорохо
ватості його поверхні. 

В результаті використання деяких травящих реактивів з'являються жовтуваті або 

сірі плями, які мають інколи по краях більше інтенсивне забарвлення у вигляді ободка. 
Під дією кислот і лугів на папері виникають мікротріщини. Іноді папір зморщується. 

У ряді випадків при освітленні документа ультрафіолетовими променями ділянки доку
мента, ЩО були піддані травленню, відріЗНЯЮТЬСЯ за КОЛЬОрОМ люмінесценції В поріВНЯННі 
з іншими ділянками. 

Необхідно мати на увазі, що деякі речовини, які використовуються для травлення, 
володіють характерною флуоресценцією. Таким чином, за характером останньої мож
на припустити, яку речовину було використано з метою підробки. 

Люмінесцентний аналіз інколи дозволяє прочитати текст, видалений за допомогою 
трвлення. 

При змиванні чи травленні частини тексту забрудненого документа і відповідна ділянка 
паперу стає більше світлою, а по краях його можуть спостерігатися сліди розпливу . 

Ознаками, що вказують на факт видалення записів шляхом травлення чи змивання, 
є також залишки барвника, що зберігся і ушкодження розміщених поряд позначень. Під 
дією травящого реактиву ці позначення можуть змінити своє початкове забарвлення. В 
деяких штрихах, які були піддані травленню чи змиванню, вдається виявити сліди на
тиску від вістря олівця, кулькової ручки або пера . Вони стають більше помітними при 
освітленні як лицьового, так і зворотного боку документа пучком світла, направленого 
під гострим кутом до його поверхні. 

Так само при травленні, як і при підчистці, ушкоджується захисна сітка і друкарсь
ке лініювання, підрабник вимушений їх підмальовувати . Сліди підмальовування, вико
наного олівцем або чорнилами, виявляються звичайно без особливих труднощів за 
допомогою лупи. Так само як і у випадках підчистки, штрихи чорнил, нанесені на 
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місце, яке було піддане травленню, можуть бути розпливчаті, а інколи міняють своє 
забарвлення. 

У випадках коли в якості розбавлювача при змиванні тексту підрабник користуєть
ся одеколоном, на документі може зберегтися його специфічний запах . 

Розпізнавання переробки і дописки. Нескладним видом підробки документів є до
писка, а також "переправлення" чи переробка, тобто внесення в початковий зміст тек
сту додаткових слів, знаків, цифр або їх переправлення шляхом домальовування (пе
реробки) деяких елементів. 

На зміну змісту документа можуть указувати протиріччя між його окремими части
нами. Це, наприклад, невідповідність : між підсумком в розрахунково-платіжних відомо
стях і фактичною сумою, яка отримується в результаті складення чисел віповідної гра
фи; між датою документа і фактичним часом події, про яку напоминається в документі. 

Інколи в результаті підробки порушується прийнята система записі в . Наприклад, у 
списку, складеному за алфавітом, внаслідок приписки одне чи декілька прізвищ вияв
ляються розміщеними не в алфавітному порядку. 

Ознакою, характерною для внесення змін в документ, є і незвичне розміщення 
записів. Так, наприклад, при дописці якої-небудь назви товару у фактуру новий текст 

нерідко розміщується поза лініюванням, між рядками . В результаті дописки інтервали 
між словами можуть виявитися зменшиними . Нерідко відстані між буквами в дописа
них словах частіше бувають дуже малими, в порівнянні з інтервалами між більшістю 
інших слів документа. 

Інколи дописка проводиться на вільній ділянці паперу, яка може бути перед підпи
сом і відбитком печатки. Вона встановлюється по незвичному розміщенні тексту (на
приклад, рядок обгинає відбиток печатки), його черезмірній стисненності, малим роз
міром букв і інтервалів як між буквами в словах, так і між словами в реченні. 

Якщо при підробці дописується достатньо великий за об'ємом текст, може бути 
виявлена різниця в ознаках почерку . Особливо упадає в очі різниця в ступені його 
виробленності і нахилі знаків. Звертає на себе увагу також і різниця в приватних озна
ках почерку. 

Дописані олі~цем штрихи і штрихи кулькових ручок відрізняються інколи від штрихів 
основного тексту відображенням структури підкладки, на якій знаходився документ 
при їх виконанні. 

У випадках, коли проводиться приписка окремих елементів до знаку, наприклад, 

штриха у верхній частині цифри "6" при переробці їі на "8", можна виявити такі ознаки 
підробки, як викривлення конфігурації знака, ознака повторної обводки у вигляді по
товщення дописаних штрихів, їх звивистість, яка свідчить про сповільненість рухів при 
їх виконанні. 

Важливою ознакою дописки є неодинаковість барвників чи письмових приладів, 
якими виконані основний текст і дописані слова чи знаки. 

Інкс:>ли дописка виявляється в текстах, виконаних чорнилами. Важко підібрати чор
нила з одинакавим відтінком, тому підробник, замітив різницю у в ідтінках, з метою п· 
маскування. нерідко проводить обводку всього тексту підібраними чорнилами. Але ос
кількИ старий текст повністю перекрити штрихами обводки звичайно не вдається, вона 
може бути виявлен.а старанним дослідженням документа за допомогою лупи. 

Дописку," виконану за допомогою кулькової ручки, у ряді випадків виявити ще про
стіше, так як рельєф відповідних штрихів залежить від величини кульки ручки, ступеню 
його зносу, а також матеріалу, на якому знаходиться сфальсифікований документ. 

Дописка, виконана на друкарській машинці, встановлюється за різницею загальних 
і приватних ознак тексту, якщо з цією метою використовувалася інша друкарська ма

шинка; наявністю nробних відбитків букви у вигляді здвоєного зображення на початку 
виконання дописки; неспівпадання лінії рядка основного і нового (дописаного) текстів; 
розміщенна дописаного тексту на полях документу; різниця в інтенсивності і відтінку 
забарвлення штрихів початкового і дописаного текстів. 

Різновидом підробки документів шляхом дописки і переробки є вклейка шматочків 
паперу з позначеннями (частіше всього цифр) на місце попередньо знищених. 

Ознаками такої підробки є: добре видимі на просвіт потовщення паперу в місці 
вклейки; краї наклеєного шматочка паперу з новим позначенням, які виявляються за 
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допомогою освітлення косопадаючими променями; видиме при спостереженні чи відчут
не при доторканні підвищення на ділянці вклейки; незначне відшарування наклеєної 
ділянки; шорохуваті волокна паперу на протязі контурів вклейки; різниця в забарвленні 
люмінесценції в ультрафіолетових променях вклейки і основної частини документа; 
неспівпадання ліній захисної сітки; нерівність лінії рядка. 

Встановлення підробки відбитків печаток і штампів традиційними методами. З ме
тою успішного проведення огляду і попереднього дослідження відбитків печаток і штампів 
слідчому необхідно знати ознаки властиві справжнім печаткам і штампам. 

Документи скріплюються за допомогою відбитків гумових (каучукових) печаток, зо 
забарвлені з цією метою мастикою, які у відповідності до характеру барвника, який 
вони на носять, називаються інколи "мастічними", і металевими, які використовуються 
для нанесення як безкольорових (рельєфних), так і забарвлених відбитків; штампи та
кож виготовляються із каучука і використовуються вони або в якості знаку посвідчення 
(кутовий штамп), або для різного роду службових поміток (штамп реєстрації тощо). 
Печатки бувають гербові і прості. Гербові печатки і багато простих виготовляються 
круглими за формою. На перших по окружності печатки (переферії) виконується назва 
юридичної особи - власника печатки, а в центрі -зображення державного герба, вико
нане у відповідності з описом, який міститься у конституції відповідної держави. В 
простих печатках по периферії також · виконується назва установи, а в центрі позна
чається цільове призначення печатки, наприклад, "для пакетів", "канцелярія" тощо. 
Прості печатки можуть мати не тільки круглу форму, але й інші форми - трикутну, 
овальну, прямокутну. 

Штампи звичайно мають прямокутну форму. Круглі металеві штампи, призначені 
для отримання забарвлених відбитків, називають штемпелями. Окремі фрагменти тек
сту в деяких металевих штампах бувають замінними, частіше всього це - позначення 
дат, наприклад в поштових штемпелях, і цифр, наприклад в нумераторах. 

В круглих печатках по периферії розміщаються звичайно дві концентричних окруж
ності не деякій відстані одна від іншої, між ними розміщаЮть_ тексі, кінець і початок 
тексту позначають зірочками. 

Набір тексту печатки здійснюється в стандартизованому пор.ядку в штемпельно
граверних майстернях із друкарського шрифту одного або декількох стандартів (гар
нітур, кеглів). Різні частини тексту можуть бути набрані різними шрифтами, але кожен 
із цих шрифтів має стандартний розмір і малюнок, а в кожному .. надпису всі букви 
(окремо малі і великі) мають одну і ту ж висоту, а одноіменні друковані знаки - одне і 
те ж зображення. Інтервали між знаками заповнюють при наборі спеціальними пробіла
ми (брусочками), що забезпечує одинаксву відстань між буквами і єловами. Лінія ряд
ка тексту, який розміщається навколо кола, уявляє собою правилЬну окружність, при 
цьому осі всіх букв відповідають направленню радіусів, тобто пересікаються всі в одній 
точці - центрі кола печатки . Текст печаток, які виготовляються в майстернях, пере
віряється коректорами і не може містити граматичних помилок. 

Таким чином, ознаками справжньої печатки будуть: суворо геометрична форма 
відбитка печатки (окружність, трикутник, овал); стандартність шрифта (його форма, 
розміри); однаковий розмір інтервалів; радіальне розташування букв (в круглих печат
ках); належне зображення герба (емблеми). 

В 'процесі експлуатації печатки (штампа)· , особливо при тривалому їі використанні, 
можуть спостерігатисядеякі зміни у відбитках. Однак ці зміни не торкаються головних, 
зазначених вище ознак, а виражаються частіше всього в деформації окремих частин 

деяких букв або бувають обумовлені забрудненням печатки тощо. 
Шляхом попереднього дослідження відбитків печаток і штампів виявляються ознаки 

підробки, встановлюються способи, якими біли здійснені підробки, а також при наяв
ності справжніх печаток і штампів може бути проведена попередня їх ідентифікація з 
підозрюваними відбитками. 

~становити ознаки підробки відбитків, виконаних шляхом імітаЦії справжньому, 
простіш ·за все шляхом їх порівняння з відбитком справжньої печатки чи штампа. Але 
на початковому етапі слідчого огляду в процесі попереднього дослідження не завжди 
це можливо здійснити, тому необхідно знати ознаки, за допомогою яких можливо вста
новити, що відбиток печатки чи штампа підр'облені. 
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Основними ознаками, які характеризують, що відбитки печаток чи штампів підроб-
лені (незалежно від способу підробки} є: 

1} порушення суворої геометричної форми відбитку печатки чи штампу; 
2} нестандартність шрифту; 
3} рукописні форми окремих букв; 
4} неоднакові розміри букв і цифр відбитка; 
5} різниця в зображенні одних і тих же знаків у різних місцях надпису; 
6} зміщення (кривизна} лінії основи букв (цифр}; 
7} розміщення елемента одного Знака в межах сусіднього знака, що виключається 

при наборі літер у спеціальній майстерні; 
8} викривлення форм малюнків і знаків, різна товщина штрихів, неточності в ма

люнку герба; 
9} звивистість ліній, рамок та кола; 
1 0} наявність у відбитках круглих печаток в центрі сліду від голки циркуля, за допо-

могою якого малювалось його коло; 
11} несиметричне розміщення тексту і герба; 
1 2} наявність граматичних помилок в тексті; 
13} відсутність характерних мілких деталей (наприклад, лапок, розмежувальних 

зірочок}; 
14} наявність різних поправок; 
1 5} наявність зеркального відображення окремих букв; 
16} різниця в розмірах інтервалів між буквами; 
1_ 7} нерадіальне розміщення букв в круглих печатках; 
18} неправильності в зображенні герба (емблеми} - його зеркальне відображення; 
19} зеркальне відображення всієї печатки чи штампа. 
Поряд з цими основними ознаками підробки відбитків печаток чи штампів можуть епос

терігатися й інші, які обумовлюються способом підробки в кожному конкретному випадку. 
ПіДробка відбитків печаток і штампів здійснюється способами, Яt<і можна розділити 

на дві групи. Способи першої групи направлені на створення самостійного відбитка, 
аналогічного справжньому. Способи другої групи зводяться до копіювання, перенесен
ня справжнього відбитка на документ, що підроблюється. 

Відомі такі випадки, коли виготовляється підрабний відбиток, не схожий ні на який
небудь із існуючих. При цьому підрабник обмежується прагненням надати документу 
офіційний вигляд. Так поступають, наприклад, при виготовленні довідок від імені не
існуючих підприємств, установ і організацій. 

Найбільше розповсюдженими традиційними способами підробки печаток і штампів 
є: малювання печатки чи штампу на самому документі, виготовлення підробленого 
кліше, виготовлення набірного металевого кліше із друкарського шрифту, перекопі
ровка відбитку печатки чи штампа зі справжнього документа. 

При ма_люванні печатки на самому документі можуть виявлятися сліди попередньої 
підготовки - слабо замітні штрихи олівця або барвника копіювального паперу, сліди 
натиску або царапини, вдавлення чи отвір в центрі кола, який залишився від ніжки 
циркуля. Сліди попередньої підготовки виявляють за допомогою мікроскопічного дос
лідження, вивченням в косопадаючих променях світла (сліди натиску}, вивченням на 
просвіт. При обводженні мальованої печатки може спостерігатися неспівпадання точок 
початку і закінчення руху циркуля. Такі ділянки мають більше інтенсивне забарвлення 
із-за накладення барвника або можуть не співпадати один з іншим в результаті переко
су циркуля на початку і в кінці руху. 

Однією із різновидностей малювання печатки на документі є домальовування час
тини відбитку печатки на переклеєній фотографії. Наприклад, коли злочинець привлас
нює собі чуже посвідчення, він наклеює на нього фотографію, домальовує на ній час
тину відбитку печатки, яка посвідчує документ. Ознаками, які дозволяють розпізнати 
таку підробку, будуть: неоднакова товщина і колір штрихів тексту і ободків окружності 
справжньої печатки на посвідченні і їі домальованої частини на фотографії; неспівпа
дання контурів ліній відбитку печатки і ділянки, яка була домальована, їх не повне 
з'єднання; розпливи ліній ободків, штрихів букв і цифр, які було нанесено на емульсій
ний шар фотографії. 
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Якщо відбиток печатки отримано за допомогою підробленого кліше, виготовленого 
і гуми, дерева, шкіри, м'яких металіва, то розпізнавати підробку вдається по зазначе
ним вище основним ознакам. Найчастіше у подібних випадках спостерігається нерівність 
штрихів і кутаватість їх з' єднання. 

Крім того, інколи на підроблених кліше злочинці вирізуюють не повернуте, а пряме 
зображення окремих знаків. В цих випадках у відбитках буде спостерігатися зеркальне 
зображення відповідної букви, знака. Великі труднощі виникають при виготовленні підраб
ним способом зображення герба (емблеми). Тому дослідженню цієї частини відбитка 
печатки повинно бути приділено особливу увагу. Нерідко злочинець намагається спро
стити зображення герба, вирізати його так, щоб відбиток був не дуже чітким. Інколи 
зображення герба не вирізають, а у вільне на відбитку місце роблять відображення 
герба, який може бути на зворотному боці, наприклад, монети. В результаті отриму
ють зеркальне зображення герба. 

Відбитки з металевих, дерев'яних, пластмасових та інших твердих кліше характе
ризуються нерівномірним розприділенням барвника. Кліше не щільно і нерівномірно 
прилягають до поверхні паперу, або окремі тверді ділянки, що виступають витискують 
барвник за межі контурів букв (знаків). · 

Інколи підроблені кліше виготовляють на папері або шляхом фотокопіювання. Потім 
таке кліше покривають барвником і роблять відображення на підробленому документі. 
Для мальованого кліше властиві всі ознаки мальованих печаток. Крім того, при корис
туванні паперовим кліше і фотокліше на краях букв спостерігаються розпливи барвни
ка, який було використано з метою обводки кліше, блідність відбитка із-за недостатньої 
кількості барвника, сліди зволожування паперу навколо відбитка, відсутність на деяких 
ділянках верхнього шару паперу документа, якщо він при отриманні відбитка прилип 
до емульсійного шару фотокліше. 

Підроблені кліше можуть бути виготовлені шляхом набору металевих друкарських 
літер стандартного зразка. Розпізнавати таку підробку вдається завдяки тому, що зло
чинець, як правило, зазнає визначені труднощі у виборі шрифта, не має опціальних 
пристосувань (колодок) для компоновки наборного текста і емблем у формі печатки, 
вимушений користуватися випадковими шрифтами і пристосуваннями. Все це приво
дить до того, що у відбитку підробленого металевого кліше можуть вбачатися слідуючі 
відхилення: 

а) невідповідність висоти і малюнка шрифта серіям стандартних шрифтів, які вико
ристовуються при наборі печаток і штампів в спеціальних майстернях; 

б) використання одного і того ж шрифта для різних надписів у тексті, наприклад, 
для назви відомства, до якого належить установа, і назви самої установи; використан
ня малих букв замість великих; відсутність зірочок і інших розділових знаків; 

в) нерівність лінії рядка, яка виникла в результаті відсутності при наборі спеціаль
них колодок для закріплення літер; 

г) неоднакова відстань між буквами із-за відсутності спеціального пробільного ма
теріалу (брусочків). 

Можуть бути й інші ознаки різних порушень звичайної техніки друкарського набору. 
Підроблена печатка може бути переt<опійована зі справжнього відбитка. Подібне 

копіювання здійснюється або переносом зображення шляхом об водки (на просвіт, че
рез копіювальний папір), або шляхом переноса справжнього відбитка способом воло
гаго копіювання. При використанні першого способу ознаками підробки будуть: сліди 
натиску, ознаки малювання від руки, наявність стороннього барвника тощо. Ознаками 
волого копіювання будуть: погана забарвленність відбитка, переривістїсть ліній, нечіткість 
штрихів, розпливи штрихів, сліди зволожування паперу. Разом з відбитком печатки при 
вологаму копіюванні на підробленому документі можуть утворитися й інші елементи 
справжнього документа: штрихи тексту чи підпису, частинки підкладки, на якій спочат
ку перекопійовувалася печатка. У місці зволожування можуть спостерігатися розпливи 
штрихів тексту, зміна кольору паперу, затікання на краях ділянки. Якщо перекопійову
вання печатки вологим способом здійснювалося безпосередньо зі справжнього доку
мента (без використання так званого проміжного кліше) на підроблений документ, то 
зображення підробленого відбитка печатки буде зеркальним . 

Виготовлення підроблених документів може бути поєднано з використанням 
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справжніх відбитків печаток чи штампів. У цих випадках або виводиться (травлення, 
змивання) початковий текст документа, або використовується украдений чистий бланк 
установи, на якому заздалегідь було поставлено печатку. Щоб розпізнати подібні ви
падки, необхідно звертати увагу на невідповідність зношення паперу, даті виготовлення 
документа, на сліди знищення початкового тексту, на неузгодженість і непоясненність 
поміток, які залишилися від попереднього тексту, незвичність розташування тексту, 
обумовлена необхідністю розмістити його в просторі, який було обмежено відбитком 
печатки, розміщення тексту зверху відбитка печатки, наявність розпливів чорнил в місцях 
старих складок документа тощо. [28З, 46-51] 

Нарешті, при проведенні огляду документа в інфрачервоних променях може дати 
позитивні резул!;>тати для встановлення наявності підробки як підпису, так і відбитка 
печатки чи штампа або виконання документа на підроблених бланках, які виконували
ся спочатку шляхом малювання олівцем чи за допомогою копіювального паперу з 
послідуючою обводкою іншим барвником. Якщо барвник, який використовувався з метою 
обводки, прозорий для інфрачервоних променів, .то на екрані ЕОП а відобразяться тільки 
штрихи копіювального паперу чи олівця, і підпис чи відбиток печатки, а також зміст 
підробленого бланка, буде мати вигляд переривистих тонких але достатньо чітких 
штрихів. [108, З4] · 

Такі основні ознаки традиційних видів і способів підробки, які можуть бути встанов
лені як слідчим самостійно, так і з залученням спеціаліста-криміналіста, при прове
денні попереднього дослідження документів з метою встановлення в них доказової 

інформації. 

5.5. Попереднє дослідження документів, виконаних 
· за допомогою сучасної копіювально-розмножувальної 

техніки з метою встановлення в них підробки 
Зростання кількості підроблених документів в господарській діяльності можна по

яснити такими об'єктивними чинниками: а) кількісний та якісний зріст документообігу 
в господарській діяльності, що обумовлений появою різноманітних форм власності, 
розвитком підприємництва, реформуванням банківської системи тощо; б) відсутність 
єдиних стандартів щодо оформлення документів, які використовуються суб'єктами 
господарювання, а також існування прогалин у вимогах щодо оформлення документів 
суб'єктами господарювання (фірм, банків, акціонерних товариств та інших), які прояв
ляються у спрощенні процедур укладання угод, оформлення попередньої сплати за 
виконання робіт, постачання товару тощо; в) наявність недоліків в системі обліку та 
звітності фінансових та інших документів; г) наявність прогалин та неповноти правово
го регулювання окремих напрямків діяльності суб'єктів господарювання; д) поширен
ня, доступність, ефективність сучасної копіювально-розмножувальної та комп'ютерної 
техніки, створення нових програмних продуктів, які дозволяють удосконаJjювати спо
соби матеріальної підробки документів. [7 22, 1 08] 

Зупинимось на розгляді питання відносно підробки документів за допомогою су
часних копіювально-розмножувальних апарqтів, які працюють за принципами електро
фотографії. 

В більшості сучасних повнокольорових копіювальних апаратів використовуються 
тонери чотирьох основних кольорів: чорний, голубий, малиновий і жовтий, які створю
ють велику кількість відтінків. При роботі в трьохкольоровому (без чорного) режимі 
чорний колір створюється змішуванням цих коЛьорів. В разі необхідності повнокольо
рові копіювальні апарати працюють в чорно-білому режимі. 

Основними вузлами конструкції лазерних копіювальних апаратів є сканер, джерело 
лазерного випромінювання., фоточутливий барабан і термоблок. 

Сканер, рухомий відносно паперу, копіює кольорове зображення з оригіналу, роз
кладаючи його на чотири складових кольори: чорний, голубий, малиновий, жовтий і 
перетворює їх в цифровий код. · 

Лазерний промінь для кожного кольору модулює малюнок на фоторецепторі. Після 
засвітки лазерним променем всіх необхідних участків на фоточутливій поверхні бара-
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бану (фоторецептора) невидиме електростатичне зображення перетворюється у види
ме, подаються мілкодисперсні пігментні порошки (тонери). Заряджені частки тонера 
прилипають до барабану тільки в тих місцях, які не були освітлені (або, навпаки, освіт
лені - в залежності від конструкції, що використовується). Потім по барабану прока
тується папір, і зображення переноситься на нього. Кожен із чотирьох кольорів на 
папір наноситься послідовно. Закріплення тонера на папері проходить в термоблоці 
(грубці): папір прокатується нагрітим валиком - термосиловий спосіб закріплення. В 
термоблоці проходить часткова сублімація тонера, тобто речовина тонера при нагріванні 
переходить із твердого стану в газоподібний, минаючи рідинний стан. 

В цифрових повнокольорових копіювальних апаратах використовується крапково
растровий метод відтворення зображення або його модифікації. [ 15З] 

При мікроскопічному дослідженні структури зображень в копіях встановлено, що 
всі копії, незалежно від марки і моделі копіювальних апаратів, спостерігається растро
ва структура. Зображення сформоване горизонтальними чи розміщеними під кутом 
лініями (до лінії рядка) того ж кольору, в який забарвлено зображення. Ці лінії, в свою 
чергу, створені сукупністю мілких крапок різних кольорів. Крапки не мають чіткої кон
фігурації, а складаються із найдрібніших часток тонера чорного, малинового, голубого 
і жовтого кольору. В світлих зображеннях між лініями практично немає часток барвни
ка. В темних і насичених кольорах відстані між лініями заповнені барвником у вигляді 
крапок, які в результаті зливання, утворюють фон. 

Чорний тон утворюється основними лініями, щільно заповненими барвниками різних 
кольорів, в основному чорного, між цими лініями - також насичене поле, щільно за
повнене частками всіх кольорів. Білий (світлий) тон формується лініями, на яких дуже 
рідко і ненасичєно розташовуються частки голубого, жовтого кольорів, між лініями -
одиничні частки таких же кольорів . Крапки розташовані на значній відстані. Чим більше 
насичений тон, тим ближче розташовані крапки у вигляді "брилок". У випадку дуже 
світлих тонів вони розташовуються дуже рідко. 

На копіях, як правило, мається ідентифікаційний код копіювального парарату. Він 
уявляє собою сукупність жовтих крапок, розташованих по всій поверхні копії у визна
ченому порядку, а також і на чистому полі. 

Ознаками, які свідчать про виконання документів на повнокольорових цифрових 
копіювальних апаратах, є: растрова структура зображення, у вигляді горизонтальних 
чи діагональних ліній; лінії растру створені окремими крапками, які складаються із 
сплавлених дуже мілких часток голубого, жовтого, малинового, чорного кольорів, роз
ташованих на вимзначених відстанях один від одного; навколо крапок спостерігаються 
розпорошені частки тонерів; блиск сплавлених часток; барвник викришується на лініях 
згину аркуша паперу; рівномірність забарвлення штрихів у знаках, чіткість країв штрихів, 
іноді зубчатість їх країв; фон на краю штрихів буквенних і цифрових знаків (не завжди) 
і на ділянках пробілів; кодові крапки по всій поверхні, в тому числі і на чистих полях (на 
яких відсутні які-небудь знаки); насиченість тону створює видимість рельєфного зоб
раження, при якому барвник і шар паперу знаходяться не в одній площині. Встановле
но, що на одному і тому ж копіювальному апараті, в залежності від обраного режиму 
роботи, з одного і того ж оригіналу можуть бути одержані різні за кольором забарвлен
ня і насиченістю копії. Однак копіювальний аппарат визначеної моделі має свої особли
вості, тому копії, одержані на ньому, можуть відрізнятися від аналогічних копій, одер
жаних при аналогічному режимі роботи на інших апаратах, - відтінками кольорів тоне
ра, ролзмірами часток тонера, малюнком растра, ширині растрових ліній і відстані між 
ними, розмірами поля в копіях, розмірами, формою, взаємним розташуванням кодо
вих крапок. [721, 140-141 J 

Дослідженнями встановлено, що копії, виготовлені на апаратах фірми, наприклаД, 
МіпоІtа, мають сині відтінки в порівнянні з копіями, виготовленими на апаратах фірми 
Xerox, в яких має перевагу пурпурний відтінок. Копії, одержані на апаратах Сапоп, 
характеризуються меньше яскравими ("холодними") тонами в порівнянні з копіями, 
одержаними на апаратах фірм Хеюх, МіпоІtа, Rikoh. 

При дослідженні поверхні копій встановлено, що на деяких присутні дефекти, які 
мають вигляд білих або чорних крапок, білих "бульбашок", ліній . 

Зазначені ознаки визвані рядом причин: дефекти на фотобарабані приводять до 
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появлення на копіях світлих, "розмазаних" плям з нечіткими краями, крапок чорного 
кольору, пропусків зображення у вигляді крапок і ліній, темних і світлих повздовжніх 
смуг, висипу; дефекти у блоці проявлення з конкретного кольору є причиною появлен
ня світлих поперечних смуг на всю ширину формату, блідому, неконтрастному зобра
женню; дефекти в блоці закріплення обумовлюють появлення царапин, "виїмок", кра
пок, повздовжніх ледь замітних смуг, пролпадання зображення. Поперечна смуга в 

кінці копії чи відсутність зображення можуть бути пов'язані з дефектом коратрона пе
реносу. 

Утворення повітряних бульбашок між шаром тонера і папером приводить до появ
лення круглих плям білого кольору з окантуванням. Вологий зім'ятий або пухкий папір, 
нерівномірна його подача приводять до таких дефектів, як заминання, викривлення 
зображення. На якість зображення впливає також ступінь чистоти тонера, розміри час
ток і 'іх фізичні параметри, а також умови, в яких працює аппарат - температура в 
приміщенні, вологість . 

Встановлення в процесі попереднього дослідження різниці в кольорі, кольоровому 
відтінку тонерів, а також кодовому малюнку (колір, розміри крапок, 'іх взаєморозташуван
няr достатньо для висновку про те, що копїі виконані на різних копіювальних апаратах. 

Такі ознаки, як загальна гамма кольорів, насиченість, яскравість зображення, ма
люнок растру, поля і їх розміри, можуть змінюватися в залежності від обраного режи
му роботи апарату, и не відрізнятися в межах декількох марок чи моделей апаратів. 
Тому ці ознаки можна віднести до загальних, родових (групових) ознак. 

До приватних ознак відносяться стійкі відображення на копіях, які можуть бути 
обумовлені випадковими факторами, - найрізноманітнішими забрудненнями предмет
ного скла, прижимної кришки, наявністю сторонніх предметів на них, а також ознаки, 
пов'язані з дефектами визначених вузлів копіювальних апаратів, що перераховані вище. 
Ці ознаки _в сукупності із загальними індивідуалізують конкретний копіювальний аппа
рат у визначений період часу його роботи. 

В зв'язку з fим, що останній час все частіше зустрічаються випадки підробки папе
рових грошевих знаків, відтисків печаток, штампів, підписів з використанням струйних 
принтерів, необхідно приділити увагу методиці попередньоьго дослідження цих об'єктів 
з метою встановлення ознак їх підробки. З метою виявлення пібробки, необхідні спец
іальні знання про відмінні особливості принтерів, їх можливостях. 

Струменеві принтери були вперше випущені фірмою ІВМ в 1978 р. В цих принте
рах використовуєтьтся друкарська головка з декількома десятками сопел, розташова
ними в один чи декілька паралельних рядів, через які чорнила наносяться на папір. 
Кількість сопел, відстань між ними, а також точність позиційності механізму пере
міщення головки визначає якість друку. 

В залежності від принципу нанесення чорнил на папір струменеві принтери можна 
розділити на бульбашкові і п'єзоелектричні. 

В бульбашкавих принтерах чорнила нагріваються в трубчатому каналі, в результаті 
чого утворюється бульбашка пару, яка виштовхує краплю чорнил із сопла-розпилювача. 

П'єзоелектричні принтери працюють з мембраною, що коливається із п'єзоелект
рика. Імпульс напруги заставляє п'єзопластину прогинатися і витискувати краплю чор
нила із сопла, 

В залежності від типу чорнила струменеві принтери можна розділити на такі види: 
1 )що використовують рідинні чорнила. При роботі на таких принтерахнеобхідно вико
ристовувати якісний папір; 2)що використовують тверді чорнила. Позитивна якість та

ких моделей в тому, що за допомогою них можна здійснювати друк на пористих і 
нерівних поверхнях, тобто на папері не високої якості . 

На сучасному етапі широке розповсюдження отримали кольорові струменеві прин
тери, в яких використовуються рідинні чорнила, хоча вони вимагають використання 
сnеціального паперу з метою досягнення високої якості друку. 

В принтерах використовуються чорнила чотирьох кольорів: голубого, пурпурного, 
жовтого, чорного, вони поміщаються в катридж, який в моделях принтерів бульбашка

вого типу поєднаний з друкарською головкою у відміну від моделей п'єзоелектричних 
принтерів. 

В одних моделях кольорових струменевих принтерів, наприклад, Deskjet 400, Deskjet 
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600 (Hewlett-Packard), Stylus Color 11 (Epson), Jetprinter 1 020 (Lexmark), можлива вста
новка тільки одного картриджа - кольорового чи чорного, тому nерехід від чорно
білого до кольорового друку і навnаки здійснюється шляхом заміни картриджа. Підчас 
Друку з використанням кольорового картриджа отримання чорного кольору здійснюється 
шляхом змішування трьох кольорів: жовтого, голубого і nурnурного. Звичайно, чистий 
чорний колір при такому способі друку одержати дуже складно і в даному випадку він 
буда мати сірий з різними відтінками колір. 

В інших моделях кольорових принтерів, наприклад, Deskjet 660С, Deskjet 850С 
(Hewlett-Packard), Stylus Pro (Epson), Jetprinter 2070, Win Writer 150С (Lexmark), Projet 
ІІС (Citizen), одночасно встановлюється два картриджа (кольоровий і чорний) і таким 
чином вирішується проблема кольоропередачі чорного, що приводе майже до типог
рафської якості друку. 

В останній час фирма Epson почала випускати новий струменевий принтер Epson 
Stylus Photo, в якому використовується шестикольоровий друк (додатково до звичай
ної четвірки введено кольори світло-голубий і світло-пурпурний), який підтримує новий 
драйвер з функцією Epson Photo Enhance. 

Документи, надруковані за допомогою струменевих принтерів, характеризуються 
слідуючими ознаками: · 

- штрихи знаків складаються із мілких крапок; 
- відсутній рельєв вдавл~вання; 
- краї штрихів не чіткі; 

- барвник розміщується рівномірно на поверхні паперу, утворюючи незначні розп-
ливи удовж волокон паперу. Документи надруковані на окремих моделях кольорових 

струменевих принтерів, розпливів барвника не мають. Моделі Hewlett-Packard викори
стовують пігментні чорнила (нерозчинні хімічні сполучення у вигляді твердої суміші), 
які при поnаданні на папір зразу висихають і не розмиваються. 

Мал. 58. Повна підробка документа за допомогою струменевого принтера (за виключенням 
фотографіі власника). 
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Мад. 59. Фрагмент печатки, 
якою було скріплено фото

графію на підробленому до
кументі, виготовлену за до

помогою струменевого 

принтера (збільшено в 50-
60 разів). Ознаки підробки 
проявилися в крапковому 

виконанні штрихів. 

Мал. 61. Фрагмент тексту 
документа, підробленого 

за ДОПОМОГОЮ 

струменевого принтера. 

Мал. 62. Часткова підробка документа (паспор
та) шляхом переклейки фотографіі і скріплення 

їі на документі вензелями букв "PR", які були 
нанесені за допомогою струменевого принтер а. 
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Мал. 60. Фрагмент номера документа, 
підробленого за допомогою 

струменевого принтера. 

Мал. 63. Фрагмент вензеля букв "PR", які 
були нанесені за допомогою струменевого 
принтера на фотографію і основу підробле

ного документа збільшений у 50-60 разів, в 
якому відобразилася крапкова конструкція 

':JОРЯд . з лініями вензёлів . ~ ' 



До групових ознак, які дозволяють встановити модель струменевого принтера, можна 
віднести наступні: 

- розмір і конфігурація знаків шрифтів, "зашитих" в постійному пристрої пам'яті 
принтера; 

- розмір крапель і відстань між ними, що визначається дозволяючаю здатністю 

принтера; 

- наявність шлейфа із крапель чорнил; взаємозаміняємість чорнил; якість відбитків 
тощо. [637] 

Треба зазначити, що в останній час копіювально-розмновужальні апарати з допо
могою цифрових інтерфейсів перетворилися у багатофункціональні прилади, здатні не 

тільки копіювати, але й сканувати зображення та отримувати юмінесценц, працюючи 
як лазерні принтери. [ 167, 101] 

Першочергове значення для встановлення способу виготовлення сумнівних доку

ментів та встановлення їх справжності відіграють спеціальні криміналістичні знання, 
носіями яких перед усім є фахівці-експерти , що проводять техніко-кримінал і стичні 
дослідження документів, тому слідчі у необхідних випадках повинні звертатися за допо
могою спеціалістів, які займаються судово-експертним дослідженням документів вико
наних за допомогою сучасних розмножувальних апаратів. 

Якщо зупинитися на розгляді питання відносно дослідження реквізитів документа, 
то треба зазначити, що на сучасному етапі, розроблена методика з дослідження відбитків 
печаток і штампів, яка дозволяє встановити засіб нанесення відбитків, засіб виготов

лення кліше печаток і штампів, вирішить питання з їх ідентифікац ії, встановлювати 

ознаки, які характеризують різноманітні засоби підробки відбитків печаток і штампів. 
Що стосується останніх, то окрім можливості отримання відбитку зображення печатки 
шляхом безпосереднього контакту рельєфного кліше з папером, існує можливість вве
дення зображення тотожньої печатки у пам'ять комп'ютера з наступним отриманням їі 
копії на необхідних документах через принтер з використанням штемпельної фарби. 
Але зображення, отримане за допомогою принтерів (як струменевих, так і лазерних) 

будується за допомогою крапок, як заначалсея вище, що в свою чергу виступає основ
ною ознакою підробки таких реквізитів документу як печатка (а інколи за допомогою 
цієї ж розмножувальної техніки виконуються і підписи відповідних посадових осіб під 
документами) . 

З середини 90-х років традиційні засоби виготовлення кліше печаток і штампів 

стали замінюватися більш сучасними технологіями: застосування фотополімерних 
матеріалів, лазерного гравування. Зазначене обумовило необхідність вивчення цих 
технологій, виявлення особливостей і систематизації ознак у відбитках, які дозволя

ють диференціювати відбитки, що нанесені кліше, виготовленими · за традиційною і 
сучасною технологіями. Здатність фотополімерних матеріалів 'точно в ідтворити ори
гінали призвела до зростання кількості випадків використання підроблених печаток і 
штампів . 

Таким чином, беручи до уваги викладене вище, окремі судов і експерти які зай
маються техніко-криміналістичним дослідженням документів, зокрема, рекоменду

ють, з одного боку, повернутися до "старого" традиційного способу виготовлення 

печаток і штамп і в, який передбачав використання сплаву металу-гарту, каучуку і 

набору типографських шрифтів; або при виготовленні печаток за допомогою фото
полімерних форм, збільшити кількість символів на кліше, що затруднювало б в 
якійсь мірі їх підробку. [636, 1 08] А з іншого - рекомендують як слідчим при про

веденні попереднього дослідження документів на етапі слідчого огляду, так і особ

ливо судовим експертам безпосередньо на етапі судово-експертного дослідження, 
приділяти увагу таким реквизітам документа, як підпис і печатка, звертаючи основ

ну увагу на можливу наявність крапкового відображення реквізитів - одну із ознак 

підробки останніх за допомогою сучасної копіювально-розмножувальної (комп'ю
терної) техніки. 
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5.6. Попереднє дослідЖення паперових грошей 
з метою встановлення ознак підробки 

Цінні папери, до яких відносяться також і паперові грошові знаки уявляють собою 
об' єкти підвищеного злочинного посягання, одним із проявлень якого є їх підробка. На 
міжнародний характер і розмах підробки, наприклад, паперових грошей вказує той 
факт, що більшість вилучених із обігу підробок за останні роки - це долари США, 
фунти стерлінги Англії, французькі і швейцарські франки, ліри Італії, а в останній час 
навіть і нова загальноєвропейська валюта - євро тощо . 

Так, наприклад, більше 80% випадків вилучення із обігу підроблених паперових 
грошових купюр приходиться на долари США. За даними міжнародної кримінальної 
поліції "Інтерпол" їх загальна номінальна сума в 1992 р. складала 1З7 ,4 мільйонів 
доларів. За повідомленнями спеціальної кримінальної служби безпеки, банками Англії 
в 1994 р . була компенсована взамін підроблених грошей сума 17,5 мільйонів фунтів 
стерлінгів. За статистичними даними Росії в 1994 р. із обігу вилучено фальшивок на 
суму 1 О мільярдів рублів, підроблених державних цінних паперів на суму 7, 5 мільярдів 

. рублів, 27З,8 тисяч американських доларів, більше 190 тисяч шведських крон, 17 ,З 
тисяч німецьких марок . 

Про маштаби підробки грошових знаків свідчать відверті висловлювання представ
ників урядових кругів окремих держав, а також відомості, які публікуються в пресі. 
Окремі, наведені нижче приклади свідчать про сказане. 

В сучасних умовах друкування підроблених банкнот набуло такого розмаху, що 
про це стали хвилюватися навіть у високих урядових сферах. В Лондоні голова "BANK 
OF ENGLAND" визнав, що в цій галузі справа прийняла катастрофічний оберт, причому 
рівень підробок настільки високий, що неспеціалістам їх все складніше відрізнити від 
справжніх грошей. 

Японські банкіри не заради витівки захвилювалися, коли взнали, що в токійському 
відділенні "US BANK" виявили 40 стодоларових фальшивок, які спокійно пройшли че
рез найновіші банківські детектори. 

В 1992 р. спільними діями служб безпеки Італії і Росії розкрита підпільна друкарня 
з виготовлення фальшивих доларів США. Друкарня була розміщена в горах на півночі 
Італії. Вилучені фальшиві банкноти, · на суму 11 мільйонів доларів призначалися для 
Росії, України і Білорусі . 

В 199З р. підпільну друкарню з виробництва фальшивих доларів виявили у Владиво
стоці. Унікальне обладнання - друкарські станки, спеціальні пристосування для видав
лювання рельєфних букв , сучасна хімічна лабораторія, в якій звичайний папір шляхом 
складних технологічних операцій перетворювали в придатний для друкування амери

кан~ьких грошових знаків, і, нарешті, кліше для штамповки 1 ОО- і 20-доларових купюр. 
Виробнича потужність лабораторії складала 2 мільйони доларів за добу. [469, 5-6] 

Щоб виключити можливість підробки _ цінних паперів (грошових знаків), більшість 
держав ідуть по шляху удосконалення їх захисту . 

По-перше, найкращим особистим захистом являється якість ц інних паперів (гро
шових знаків). Оригінальні методи друку і першокласні матеріали роблять завдання 
підробки настільки важкими і які дорого коштують, що такі дії втрачають всякий сенс. 

По-друге, роль касира, комерсанта або звичайного громадянина також важлива в 
боротьбі з підробкою паперових грошових знаків. А для полегшення роботи касирів по 
виявленню підробок необхідні спеціальні прилади (детектори), які допомагають пере
вірити наявність невидимих захисних ознак справжності. 

Щоб виключити можливість фальшивомонетництва більшість держав ідуть шляхом 
удосконалення захисту паперових грошей. Крім засобів захисту від підробки, які збе
рігаються в таємниці, використовуються й такі, які можуть бути легко виявлені без 
будь-яких спеціальних приладів, але разом з тим відтворення їх викликає дуже великі 
труднощі для злочинців. 

Для успішної роботи по виявленню наявності захисних ознак справжності необхідно 
володіти інформацією про елементи захисту тих чи інших цінних паперів (грошових 
знаків визначеної держави). 
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В процесі, наприклад, попереднього дослідження шукають відмінності справжнього 
об'єкта (паперових грошових купюр) і того об'єкта, що перевіряється. 

Так, наприклад, при проведеннІ попереднього дослідження паперових грошових знаків 
при верхньому освітленні вивчається вартість купюри, наявність відповідних реквізитів, 
їх взаємозв'язок. На дотик визначають якість паперу і наявність рельєфних зображень. 
Потім банкноту вивчають на просвіт, що необхідно для встановлення наявності і фіксації 
водяних знаків, кольорових відтінків паперу, суміщеного малюнка, захисної нитки, на
явність конфетті. При освітленні юмінесценції світлом вивчають наявність КІРР - ефек
та, зміни кольору фарби "овіай", приховані зображення, рельєфність малюнків, наявність 
оптичних ефектів. З використанням лупи (мікроскопа) вивчають юмінесценці і проводять 
огляд краю банкноти з метою виявлення часток клею, якщо банкнота склеєна із декіль
кох шарів. В ультрафіолетовому освітленні встановлюють наявність або відсутність лю
мінесценції паперу, малюнків і волокон. За допомогою інфрачервоного візуалізатора 

вивчається розміщення метамерних фарб, тобто прозорість і непрозорість тих чи інших 
фрагментів зображення. Приладами магнітного крапкового контролю встановлюють 
наявність магнетизму визначених фрагментів банкноти. 

Безперечною є аксіома, яка відноситься до виготовлення паперових грошових знаків -
їх якість є найкращим особистим захистом від підробки. Оригінальні методи друку, 
першокласні матеріали, кваліфікована майстерність, роблять завдання підробки гро
шових знаків настільки важким або настільки дорогим, що такі дії втрачають всякий 
сенс. Недаремно багато фальшивомонетників заявляють, що сучасні грошові знаки 
дешевше вкрасти, чим підробити. 

Однак, як свідчать матеріали діяльності правоохоронних органів Європи після вве
дення з 1 січня 2002 р. в обіг готівки нової загальноєвропейської валюти євро, появи
лись навіть і їі підробки, хоча банкноти даної валюти відрізняються надзвичайно висо
ким ступенем захисту від підробки, і за оцінками спеціалістів на сьогоднішній день 
вони являються одними із найбільше захищених. Правда, працівниками правоохорон
них органів зазначається, що євро підробляють значно менше, чим підроблялися рані
ше національні валюти держав членів Євросоюзу, які ця валюта замінила - тільки за 
2002 р. фальшивих євро було вилучено в 1 О разів менше, чим підроблених франків, 
марок і крон, коли BOHL-;1 були в обігу. 

В 2002 р. фальшиві банкноти достоїнств.ом в 50 євро, самі ходові і розповсюджені 
в країнах Євросоюзу, були виявлені в Нідерландах, Франції і Германії. На початку 200З 
р. фальшиві євро з'явились в Україні і окремі невеликі партії - в Росії. Спеціалісти 
рекомендують звертати увагу на один із захистів від підробки - на позначення номіналу 
в правому нижньому куту лицьового боку в банкнотах достоїнством 50, 1 ОО, 200 і 
500 €Вро, що виконані фарбою "овіай", яка при зміні кута зору змінює свій колір з 
фіолетового на оливковий. При проведенні попереднього дослідження валюти євро 
необхідно також приділяти увагу голографічному захисту, яким забезпечені всі номіна
ли банкнот даної валюти, зокрема, в номіналах 5, 10 і 20 євро при зміні кута зору стає 
видимим символ "€" і номінал відповідного Достоїнства 5, 1 О або 20. В номіналах 50, 
100, 200 і 500 євро в голографічному елементі захисту при зміні кута зору стає 
видимим архітектурний елемент, аналогічний архітектурному елементу основного 
малюнка відповіІJНОrо номіналу, що виконаний з лицьового боку банкнот і відповідний 
номінал · 5О, 1 ОО, 200 або 500. Зазначені ознаки можна спостерігати без використанні 
будь-якої спеціальної криміналістичної техніки. 

При проведенні попереднього дослідження євро також необхідно мати на увазі, що 
всі номінали банкнот євро мають різні розміри. Так, номінал банкнот достоїнством 5 
євро має розміри 120 х 62 мм, 1 О євро - 127 х 67 мм, 20 євро - 13З х 72 мм, 50 
євро - 140 х 77 мм, 1 ОО євро - 147 х 82 мм, 200 євро - 153 х 82 мм і номінал 
банкнот достоїнством 500 євро має розміри 160 х 82 мм. 

В різних країнах світу давно обговорюється питання про те, чи потрібно знайомити 
громадян про деякі елементи захисту грошових знаків, а також про появлення в грошово
му обігу підробок. Позиція Інтерпола зводиться до визнання доцільності непаліцейських 
методів боротьби з фальшивомонетництвом. І з цим необхідно повністю згодидися. 

Не маловажне значення має ознайомлення з елементами захисту грошових знаків 
та інших цінних паперів і для слідчого, який також повинен знати їх, так як успішне 
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розслідування і розкриття злочинів, пов'язаних, наприклад, з фальшивомонетництвом 
немислимі без цих знань. 

Основні елементи захисту паперових грошей . 
• Папір. Сучасні паперові гроші , особливо малого номіналу, знаходm-ься в обігу 

трохи менше або більше року, так як вони весь час в користуванні , переходять із рук 
в руки сотні і тисячі разів. У зв 'язку з цим, вони друкуються на високоякісном міцно

му папері . Різні спеціальні добавки , які надають йому шорсткість і "ЗВІНКІСТЬ , у 
відображених ультрафіолетових променях банкнотний папір не люмінесціює, що 
відрізняє його від звичайного папеrш,_Щодо більшості фальшивих банкнот, то для них 
характерна "в'ялість", відсутність "ЗВІнкості" ' і неміцність паперу . 

• Водяні знаки. Ще в минулому столітті головним засобом боротьби з підробкою 
банкнот були водяні знаки. Поемітне удосконалення технології їх виготовлення забез
печило появлення визначеної їх різноманітності. 

Існує декілька видів водяних знаків: світлі, темні , юмінесценції, багатотональні. 
Світлий водяний знак легко піддається імітації, тому використовується на банкно

тах тільки в комплексі з темним знаком, що збільшує їх захисні функції. Технологія 
нанесення темного водяного знака значно складніша, підробка його для фальшивомо
нетників уявляє значну трудність. 

У люмінесценції водяний знак поєднує якості перших двох з жорстким переходом 
від одного тону до іншого. Багатотональний водяний знак використовують для фор
мування портретів або складних сюжетів. Саме збагачений відтінками багатотональний 
водяний знак найчастіше використовується для захисту грошових знаків. Його захисні 
властивості обумовлені якістю і художнім виконанням , яке вимагає особливої техно
логії виготовлення, спеціального обладнання і високої кваліфікації спеціалістів. 

За розташуванням на банкноті водяні знаки бувають локальні, загальні і бігучі. 
Лоркальний водяний знак може розміщатися на вільній від друку ділянці банкноти 

або ділянці, на якій є що-небудь надруковано, якщо вся ділянка банкноти немає вільних 
від друку місць. 

Загальний '""і(ср~оз-:-сп-р~и-д-сіл_е_н_и_й;;-;-) водяний знак уявляє собою рівномірне чергування одного 
і того самого зображення по всій ділянці банкноти. 

Бігучий (смугастий) водяний знак відрізняється від розприділеного тільки повторен
ням його не по всій ділянці банкноти, а у визначеній частині. 

Загальні і бігучі водяні знаки також діляться в залежності від їх фіксації на: 1) фіксо
вані, що мають постійне місце розміщення; 2) нефіксавані ("плаваючі"), що не мають 
постійного місця розміщення . 

За змістом водяні знаки на банкнотах можуть бути у вигляді портрета , малюнка, 
символу, їх синтезу тощо. 

• Кольорові волокна і конфетті. Для боротьби з підробкою грошових знаків одних 
тільки водяних знаків недостатньо. Тому, поряд з посиленням поліграфічного захисту 
поступово удосконалюється і захист паперу . Так, наприклад, в Німеччині з другої по
ловини ХІХ cr почали використовувати папір, який винайшов американець Джеймс 
Вількокс, з так званими "локалізованими" волокнами . На стадії відливання паперу в 
місцях, вільних від друку і які легко контролюються, почали добавляти найтонкіші ко
льорові шовкові волокна. Сучасні паперові грошові знаки забезпечуються волокнами і 
конфетті не тільки у визначеному кольоровому наборі, але й здатними люмінесціювати 
у відображених ультрафіолетових променях . Крім того, в залежності від виду валюти, 
вони можуть відрізнятися за розмірами, формою і розташуванням. Набір зазначених 
ознак в сукупності дозволяє індивідуалізувати кожен вид валюти. 

• Захисна нитка (стрічка). Введення синтетичних або металізованих ниток чи стрічок 
з написом, визначеного змісту, в паперове полотно ще більше ускладнює підробку банк
нот. Захисна нитка включається в папір в процесі його виготовлення, в деяких випадках 
вона наділяється ідентифікатором вартості купюри і належності до визначеної держави 
(наприклад, 1 ОО-доларова купюра США серії 1996 р. та українська 20-гривнева купюра 
серії 200З р.). Вона може бути повністю знаходитися в товщині паперової маси або 
періодично "винирювати" на поверхню банкноти (наприклад, українська 20-гривнева 
купюра серії 2000 р . ), а також мати металеві і дифракційні напилення або люмінесціюва
ти у відображений улЬтрафіолетових променях визначеним кольором . 
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• Поліграфічний друк з ефектом тактильного відчуття малюнка (відчуттям на до
тик). Велика частина підробок виробляється здебільшого плоским способом друку зав
дяки наявності доступної сучасної копіювально-розмножувальної техніки. Виходячи із 
цього глибокий друк є єдиним способом поліграфічного відтворення зображення, який 
забезпечує надійну гарантію захисту від підробки. Він дозволяє отримувати трьохмірні 
зображення і елементи друку, сприймаються на дотик. Ефект тактильності (рельєф
ності) глибокого друку широко використовується в банкнотах всіх держав. 

• Поліграфічний друк з ефектом орловського друку та ірисовим розгортанням (рай
дужний друк). Однією із ознак захисту паперових грошових знаків необхідно розгляда
ти сукупність способів поліграфічного друку, за допомогою яких виробляються банк
ноти. Крім основних графічних елементів, які друкуються глибоким друком, фонові 
сітки, малюнки, розетки тощо друкуються різними способами плоского друку. 

Так, наприклад, багатокольорове фонове зображення, виконане плоским (офсет
ним) друком з орловським ефектом, характеризується зміною кольору ліній без роз
ривів і зрушень з різким переходом одного кольору в інший. 

Ірисовий (райдужний) друк, в протилежність орловському, має плавний перехід 
одного кольору в інший без чіткого вираження меж. 

• Суміщений малюнок. Сучасний технічний рівень поліграфії дозволяє одночасно 
друкувати лицьовий і зворотний боки банкнот, забезпечуючи при цьому точне їх сумі
щення або доповнення. На професійній мові поліграфістів це називається "приводкою" 
і дозволяє використовувати в якості захисту так званий суміщений малюнок. 

Суть його полягає в тому, що на лицьовому і зворотному боках банкнот розміщують 
різні зображення від найпростіших ліній і геометричних фігур до складних малюнків . При 
вивченні банкнот на просвіт вони повинні ідеально суміщатися доповнюючи один одного 
і утворювати які-небудь логічно завершені символи, сюжети або малюнки. 

• Юпп-ефект. Просторовий характер глибокого друку дозволяє утворювати різні 
зорові образи, які розпізнають при вивченні банкноти в різних проекціях або при освіт
ленні їі площини під різними кутами. На цій основі розроблено приховане зображення, 
яке має назву кіпп-ефект, невидиме при розгляді його під кутом, перпендикулярним до 
площини банкноти, але появляється, коли кут зору або освітлення банкноти стає дуже 
гострим. Кіпп-ефект розміщується, як правило, в різних орнаментах і портретах або 
розетках. Він базується на простих фізичних принципах: "не бачу- тепер бачу", він не 
залежить від кваліфікації, розумових здібностей або наявності яких-небудь підручних 
засобів, крім джерела світла. 

• Знаки безперервного друку. Технологічні особливості друку грошових знаків доз
воляють використовувати в якості активного захисту знаки безперервного друку, які 
уявляють собою штрихи, символи або малюнки, розташовані на краях банкноти або 
пересікають банкноту поперек. При суміщенні протилежних країв банкноти, зображене 
ня утворюють єдиний замкнений малюнок, який ідеально співпадає у штрихах. 

• Мікродрук. В грошових знаках у якості захисту активно використовується мі к
~~, змІстом якого, як правило, є достоїнство (вартість) банкноти і (або) належнІсть 
до визначеної держави. Розміщення 1 мікродtr'LК'L, буває локальним, в якості фонової 
сітки або елементів малюнків. Висота букв , м і кро~руку не менше 0,5 мм, що дозволяє 
розглядіти його при збільшенні не менше 7х. Тому м ікродрук, на відміну від макродру
ку, неозброєним оком сприймається як суцільна ЛІНІЯ. Підробка такого елемента до 
недавнього часу була практично неможлива із-за відсутності у фальшивомонетників 
технічних засобів, які дозволяли його відтворювати. На більшості підроблених грошо
вих знаків мікродрук 1 або не відтворюється, або виконується у вигляді суцільної лінії. 
Однак, в останн1и час, все частіше судові експерти зустрічають підробки, на яких ' мік-
родрук відтворено. -

• Магнітний захист. Для виготовлення банкнот підчас друку часто використовують 
магнітні фарби, які містять особливий пігмент. Місця використання такої фарби набу
вають визначені магнітні властивості, що д9зволяє не тільки швидко проводити сорту
вання і реєстрацію банкнот, але й аналізувати їх справжність. Така фарба використо
вується для нанесення серійних номерів, локальних міток і в окремих елементах ма
люнків. 

Необхідно пам'ятати, що фальшивомонетники магнітні фарби часто імітують, але 
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ця імітація, як правило, погано відтворює відносно складні системи магнітного захисту 
відповідної банкноти. -

• Ультрафіолетовий захист. Введення до складу фарб речовин, які володіють влас
тивостями люмінесценції - достатньо відомий спосіб захисту банкнот від фальсифі
кації. Для друку грошових знаків широко використовуються фарби, які люмінесціюють 
у відображених ультрафіол.етових променях з довжиною хвилі в діапазоні від 250 до 
400 нм. Кожен вид валюти характеризується не тільки індивідуальним сюжетом, який 
люмінесціює, але й кольором юмінесценції. Фарби, які люмінесціюють при підробці 
грошових знаків, як правило, не використовуються. Однак, в судово-експертній прак
тиці уже зустрічалися випадки їх використання в якості імітації волокон, які люмінесц-
іЮють, міток і деяких прихованих зображень. -

• Інфрачервоний захист. Для друку грошових знаків використовують так звані ме
тамерні (однакові на погляд неозброєним оком) фарби, які прозорі в інфрачервоному 
випромінюванні. Зображення наносять таким чином, що визначені його сегменти по
єднують ефект прозорості і непрозорості. Більшість паперових грошових знаків забез
печені цим видом захисту. Використання метамерних фарб при фальсифікацїі банкнот 
в судово-експертній практиці ще не зустрічалося. Тому дослідження їх у відображених 
інфрачервоних променях необхідно сьогодні віднести до одного із основних методів 
встановлення справжності. 

• Фарба "овіай". З початку 90-х років минулого століття на грошових знаках і 
цінних паперах все частіше можна побачити елементи (реквізити), надруковані фар
бою "овіай". Основними їі властивостями є зміна кольору в залежності від кута зору. 
Цією фарбою, як правило, друкують який-небудь окремий реквізит (наприклад, позна
чення номіналу в банкнотах різних достоїнств Федерально( резервної системи США 
серії 1996 р., в банкнотах різних достоїнств євро, а також в 20-ти і 50-ти гривневих 
банкнотах Національного банку України серії 200З і 2004 рр.) 

• Оптичні ефекти. Нанесення на грошові знаки та інші цінні папери різних оптичних 
елементів доповнюють ступінь захисту їх від фальсифікації, оскільки підробити або зам.
інити такі елементи без спеціальної апаратури, яка дорого коштує і знань технології 
практично неможливо. Різновидностями оптичних ефектів, які використовуються для 
захисту грошових знаків та інших цінних паперів є голограми - трьохмірні площинні 
зображення, кінеграми - багатосюжетні дифракційні сюжети та інтерференційні (багато
кольорові) зображення. Зокрема банкноти євро всіх номіналів захищені голограмами. 

Розміщення оптичних ефектів на · банкнотах та інших цінних паперах, як правило, 
локалізоване. Тому важливо знати, які банкноти та інші визначені цінні папери забезпе
чені такими елементами і який їх зміст. 

• Антисканерна сітка . Уявляє собою розташовані під різними кутами тонкі лінії, під 
час копіювання або сканування банкноти можуть утворювати на копії "муар". 

Мал . 64. Явно видимий "муар" у вигляді "розпливів" ліній, який утворився навколо портрета 
Гранта на банкноті достоїнством 50 доларів в результаті їі сканування. 
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Крім засобів захисту від підробки, які зберігаються таємно, в паперових грошо
вих знаках та інших цінних паперах розроблені і такі, які описані вище і можуть 
бути легко виявлені без яких-небудь спеціальних лабораторних приладів, але разом 
з тим відтворення їх викликає великі труднощі для фальшивомонетників. Для їх 
вивчення необхідно: володіти інформацією про такі елементи захисту; вміти корис
туватися прийомами і технічними засобами з метою встановлення їх наявності і 
справжності. 

В процесі вивчення порівнюють підозрювану банкноту зі справжньою тієї ж вар
тості (достоїнства) або з банкнотою тієї ж серії. Шукають відмінність, а не схожість. 

Огляд банкноти необхідно починати в умовах розсіяного денного (або штучно
го) освітлення, який дозволяє найбільше повно і точно визначити більшість їі харак

'теристик. 
В першу чергу фіксується вартість (достоїнство) купюри, розміри, наявність 

відповідних реквізитів (сюжет, малюнки, тексти, рік емісії), їх взаємозалежність. 
Саме в умовах розсіяного денного світла найбільше достовірно сприймається колір 
і відтінки зображень банкноти. 

Потім на дотик вивчають якість паперу, його жорсткість, звінкість, присутність 
кольорових волокон або конфетті, тактильність глибокого друку і рельєфних зоб
ражень. 

Після огляду грошового знака в розсіяному світлі, його вивчають на просвіт. Це 
необхідно для фіксації водяного знака, кольорових відтінків паr~еру, суміщеного 
малюнка, Захисної нитки (стрічки), наявності конфетті, а також їх відповідність за 
виглядом, формою і змістом. · 

Процес подальшого дослідження проводиться в умовах косопадаючого освіт
лення. За допомогою якого вивчаються такі елементи, як: кіпп-ефект; фарба "овіай", 
яка змінює колір; приховані зображення, які створені багатошаровим друком; 
рельєфність окремих малюнків, надрукованих глибоким способом друку; гологра
ми, кінеграми та інтерференційні оптичні зображення. 

В окремих випадках з метою попереднього дослідження паперових грошей мо
жуть використовуватися розповсюджені техніко-криміналістичні засоби: лупа, дже
рело ультрафіолетового випромінювання, інфрачервоний візуалі.затор, прилад для 
магнітнооптичного та магнітного контролю. Використання їх в значній мірі полег
шує перевірку паперових грошових знаків і забезпечує достовірні відомості щодо їх 
справжності або фальсифікації. 

Так, наприклад, вивчення паперових грошових знаків з застосуванням збільшу
вальних приладів використовується для виявлення дрібних деталей і особ'ливостей, 
які не можна спостерігати або вони недостатньо чітко сприймаються неозброєним 
оком. За допомогою навіть невеликої кишенькової лупи можна вивчити структуру 
штрихів, які характеризують спосіб їх нанесення і мікротексти. Огляд країв банкно
ти може вказати на наявність часток клею, якщо вона склеєна із двох або більшої 
кількості аркушів паперу тощо. 

Вивчення банкноти у відображених ультрафіолетових променях дозволяє вста
новити наявність або відсутність люмінесценції паперу, визначити наявність воло
кон та інших прихованих зображень, які люмінесціюють. 

За допомогою інфрачервоного випромінювання вивчається наявність і розмі
щення метамерних фарб, тобто прозорість і непрозорість тих чи інших фрагментів 
зображень. flриладом для магнітооптичного або магнітного локального контролю 
встановлюється наявність магнітного захисту визначених фрагментів банкноти. При -
проведенні попереднього дослідження паперових грошей в інфрачервоному освіт
ленні, так і попереднього дослідження з метою встановлення магнітного захисту, 
необхідно мати справжні інфрачервоні та магн ітні карти, які характеризують зміст 
цих видів захисту банкнот визначених держав, що дослідЖуються. 

При перевірці банкнот на предмет справжності не потрібно оцінювати і робити 
поспішні висновки на основі однієї-двох ознак. Остаточний висновок може бути 
сформульовано тоді, коли буде вивчено весь комплекс захисних елементів. 
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ПОПЕРЕДНЄ ДОСЛІДЖЕННЯ ГРИВЕНЬ НАЦ/ОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ 
З МЕТОЮ ВСТАНОВЛЕННЯ ОЗНАК ПІДРОБКИ 

Після розпаду СРСР, в жовтні 1991 р. Президія Верховної Ради України прийняла 
рішення про виготовлення і введення в обіг власної національної валюти. До 1996 р. їі 
функції виконував грошовий сурогат - купоно-карбованець, а з 2 вересня 1 996 р. 
була введена національна валюта - гривня. 

В 1992 р. Національний банк України почав проектування і будівництво у Києві 
власного підприємства для друкування грошей і цінних паперів - Банкнотно-монетний 
двір. Уже в березні 1994 р. почалось друкування гривень. Найсучасніше обладнання 
провідних фірм Швейцарії, Німеччини, Австрії, Італії, нові технології, дозволяють там 
виготовляти банкноти, які не постпуються за якістю, дизайном, захищенністю від підробки 
кращим зарубіжним зразкам. З введенням в експлуатацію в 1997 р. Малинської фаб
рики банкнотного паперу, Україна отримала повноцінну сучасну технологічну та сиро
винну базу для виробництва грошей. 

Грошові паперові знаки Національного банку України, гривні, сьогодні мають но
мінали 1, 2, 5, 1 О, 20, 50, 1 ОО і 200, переважна більшість зазначених номіналів 
існують у двох варіантах: зразка {серії) 1992 р. і зразка (серії) 1994 р . , банкноти 
достоїнством від 1 до 1 ОО гривень були введені в обіг з 2 вересня 1996 р., а банкнота 
достоїнством 200 гривень введена в обіг у серпні 2001 р. Розміри гривень всіх дос
тоїнств зразка 1992 р. 135 х 70 мм, а зразка 1994 р. всіх достоїнств від 1 гривні до 
1 ОО гривень, а також і 200 гривень, яка була введена в обіг в 2001 р., мають розмір 
133 х 66 мм. 

У зв'язку з великою кількістю підробок в обігу серед банкнот достоїнством 20 гри
вень, Національний банк України в 2003 р. провів емісію 20-гривневої банкноти, а в 
2004 р. провів емісію 50-гривнева·! банкноти одночасно залишив в обігу банкноти цих 
номіналів попередніх емісій з поступовим їх вилученням із обігу. Як 20-гривнева банк
нота серії 2003 р., так і 50-гривнева банкнота серії 2004 р. значно відрізняються від 
попередніх банкнот даних номіналів як за розмірами, дизайном, переважним кольором 
і особливо за наявністю різних видів захисту від підробки. Опису ознак захисту 20-
гривневої банкноти серії 2003 р. було приділено увагу в попередніх виданнях [629, 
129-135]. В даному дослідженні буде приділена увага тільки опису ознак захисту 50-
гривневої банкноти Національного банку України серії 2004 р. 

При попередньому дослідженні, наприклад, 50-гривневої банкноти Національного 
банку України серії 2004 р., які були введені в обіг з 29 березня 2004 р., слідчий 
повинен знати слідуюче: 

• банкнота надрукована на тонованому папері фіолетового відтінку, що відповідає 
первважаючому кольору зображень, що є на банкноті; 

• розмір банкноти 7 2 х 136 мм; ~"'---
• Михайло Грушевський зображений на портреті ли- О О О () О О О q Є 

цьового боку 50-гривневої банкноти серії 2004 р.на виг
ляд у відносно молодому віці - на голові є наявний воло

сяний покрив і окуляри пенсне утримує тільки перенісся, 
а на портреті 50-гривневої банкноти серії 1996 р. Ми
хайло Грушевський зображений в значно старшому віці 
- на голові відсутній повністю волосяний покрив, а оку
ляри утримуються на переніссі і кріпляться за допомо

гою дужок за вухами; 

• на зворотному боці банкноти в центрі замість ма
люнку будинку Верховної Ради, який було зображено на 
50-гривневій банкноті попередньої серії 1996 р., розмі
щено малюнок будинку бувшої Української Центральної 
Ради, який було споруджено у 1912 р. за проектом киї
вського архітектора П. Альошина, в якому приймала 
доленосні Універсали Центральна Рада - перший націо-
нальний уряд України (мал . 67); · 
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Мал. 65. Водяний знак. 



Мал. 66. Банкнота достоїнством 50 гривень Національного банку України серіі 
2004 р. вигляд з лицьового боку. · 

о 
Мал. 67. Банкнота достоїнством 50 гривень Національного банку України серіі 2004 
р.вигляд зі зворотнього боку. 1. Місце розміщення водяного знака. 1 а. Місце розміщен
ня світлого елемента водяного знака. 2. Цифрове позначення номіналу , надруковане 
фарбою, що змінює свій колір під час розглядання банкноти під різними кутами зору: 
малиново-фіолетовий - під час розглядання зображення цифри "50" перпендикулярно 
до поверхні зображення; оливково-зелений - підчас розглядання його під гострим ку
том. З . Місце, де надрукована вертикально захисна кодова стрічка. 4. Латентне (прихо
ване) зображення. 5. Рельєфні зображення. 6. Наскр ізний елемент (суміщене зобра
ження). 7. "Орловський" друк. 8.. Мікротекст. 9. Райдужний друк. 10. Серійний номер 
надрукований високим друком фарбою чорного кольору, що має магнітні властивості . 
11. Серійний номер надрукований фарбою червоного кольору, що світиться жовто
червоним кольором в ультрафіолетових променях . 1 2. Антисканерна сітка . 
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Мал. 68. Світлий елемент 
водяного знаку . 

Мал. 69. Цифрове позначен
ня номіналу надруковане 

оптично-змінною фарбою. 

Мал. 70. Захисна кодова 
стрічка. Ліворуч при розгля
данні на просвіт при звичай

ному (білому) осв ітленні . 
Праворуч вигляд в ультрафіо

летових nроменях. 

Мал . 71 . 
Латентне 

(приховане) 

зображення. 

Мал. 72. Рельєфні зображення: а) позначення для 
сліпих; б) портрет; в) написи; г) ізард. 

Мал. 73. Наскрізний елемент (суміщене зображення). 
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Мал. 75. Мікротекст. 

Мал. 74. "Орловський" друк. 

• водяний знак уявляє собою зображення в різних тонах 
портрета, утворене внутрішньою структурою паперу, види

ме під час розглядання банкноти проти світла, розташоване 
У встановленому місці та повторює портрет засновника і Мал. 76. Райдужний друк. 
президента Української Народної Республіки, голови Цент-
ральної Ради, видатного історика, ученого, письменника, 
громадського і державного діяча Михайла Грушевського, 

який надрук<;>ваний на лицьовому боці банкноти; З р О О О О О О О 
• світлий елемент водяного знаку - зображення цифро-

вого позначення номіналу, видиме під час розглядання бан-
кноти проти світла (мал. 68); 

• оптично-змінна фарба використана для цифрового по- Мал. 77 · Серійний номер. 
значення номіналу, що змінює свій колір під час розглядання банкноти під різними 
кутами зору: малиново-фіолетовий - під час розглядання зображення цифр "50" пер
пендикулярно до поверхні зображення; оливково-зелений - під час розглядання його 
під гострим кутом (мал. 69); 

• .захисна полімерна кодована стрічка повністю занурена в товщу паперу, на якій 
розміщено прозорі зображення у прямому та перевернутому вигляді: "50 ГРН", тризуб 
та підкреслене цифрове позначення номіналу "50". 

В ультрафіолетових променях світиться зелено-жовтим та синім кольорами ділян
ками по 15 мм (крім країв банкноти) (мал. 70); 

• латентним (прихованим) зображенням є зображення цифрового позначення номі
налу, що видиме під час розглядання банкноти під гострим кутом зору до площини 
банкноти або при освітленні його косопадаючими променями (мал. 71); 

• рельєфні зображення - графічні елементи ·на лицьовому боці банкноти, які вико
нані спеціальним друком, фарба яких виступає над поверхнею паперу і шорсткість 
яких відчувається на дотик (мал. 72); 

• наскрізний елемент (суміщене зображення) - зображення, що виконані в одному 
місці на лицьовому та зворотному боках банкноти, під час розглядання яких проти 
світла з лицьового боку банкноти проглядає літера "У" (мал. 73); 

• "Орловський друк" - вид спеціального друку, який утворює зображення, що ви
конані фарбою різного кольору з різкою зміною одного кольору на інший без розривів 
і зміщень графічних елементів цих зображень (ліній, площин) (мал. 74); 

• мікротекст - написи, що повторюються, які можна прочитати за допомогою 
збільшувального скла -лупи (мал. 75); 

• райдужний друк - спеціальний друк, що забезпечує поступовий перехід одного 
кольору в інший без розривів і зміщення елементів зображення (мал. 76); 

• серійний номер, що розміщений у верхній правій частині кута зворотного боку 
банкноти надрукований способом високого друку фарбою чорного кольору, що має 
магнітні властивості (мал. 77); 
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Мал. 78. Серійний номер. Мал. 79. Антисканерна сітка. Мал. 80. Захисні волокна. 

Мал. 81. Зображення банкноти в ультрафіолетових променях. 

Мал. 82. Зображення банкноти в інфрачервоних променях. 

• серійний номер, що розміщений у нижній лівій частині кута зворотного боку бан
кноти надрукований фарбою червоного кольору, що світиться жовто-червоним кольо
ром в ультрафіолетових променях (мал. 78); 

8 антисканерна сітка - розташовані під різними кутами тонкі лінії, які під час копію
вання або сканування банкноти можуть утворювати на копії "муар" (мал. 79); 

• захисні волокна - хаотично розміщені в папері невидимі захисні волокна, які в 
ультрафіолетових променях світяться зеленим та червоним кольором (мал. 80). 

У випадку, якщо хоча б один із відзначених параметрів не відповідає зазначеним 
вище вимогам до справжньої банкноти, остання може бути визнана за підроблену . 

ОЗНАКИ ФАЛЬШИВИХ БАНКНОТ, 

НАДРУКОВАНИХ СПОСОБОМ ПЛОСКОГО (офсетного) ДРУКУ 
Велика частина підроблених грошових знаків друкується офсетним способом і має 

невисоку якість друку. В той же час, все частіше із обігу вилучаються банкноти, які 
відрізняються високою чіткістю зображення, наявністю дрібних деталей в малюнках і 
близькими за кольором зображення в порівнянні зі справжніми банкнотами. 
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Одн~к, досягти необхідної якості, яка б відповідала справжньому поліграфічному 
друку у більшості підробок фальшивомонетникам не вдається. 

До основних ознак плоского друку відносяться: 
• рівномірне розміщення фарби в штрихах; 
• під шаром фарби проглядається структура паперу; 
• краї штрихів рівні, інколи трохи розмиті; 
• фарба не має блиску. 
Крім перелічених ознак способ:у друку необхідно звертати увагу і на ознаки якості 

поліграфічного відтворення зображень: 
• не якісний друк дрібних елементів зображення; 
• деяке розширення штрихів і звуження елементів пробілів, які часто зливаються 

один з одним; 

• розмитість країв штрихів в зображеннях; 
• наявність забруднення у вигляді крапок . 

ОЗНАКИ ПІДРОБЛЕНИХ БАНКНОТ З ВИКОРИСТАННЯМ 

КОМП'ЮТЕРА І КОЛЬОРОВОГО СТРУМЕНЕВОГО ПРИНТЕРА 
До сучасного розповсюженого виду підроблених банкнот відносяться фальшивки, 

надруковані на кольорових струменевих принтерах, з'єднаних з персональним ком
п'ютером. 

Зображення на таких банкнотах формуються крапками голубого, пурпурного, жов
того і чорного кольорів, які в сукупності створюють забарвлення подібне забарвленню 
справжніх банкнот. Розміщення крапок безсистемне, чорнила нашаровуються на папір 
тонким шаром, через який спостерігається структура поверхні паперу. Приводка лицьово
го і зворотнього боків відсутня, тому малюнки суміщення не співпадають. Мікротексти 
не відтворені, ультрафіолетовий, інфрачервоний та магнітний захист відсутні. 

ОЗНАКИ ПІДРОБЛЕНИХ БАНКНОТ, НАДРУКОВАНИХ З ВИКОРИСТАННЯМ 
КОЛЬОРОВОЇ ЕЛЕКТРОФОТОГРАФІЧНОЇ ТЕХНІКИ 

В грошовому обігу України, Росії та інших держав з 199З р. стали розповсюджени
ми фальшиві банкноти США, Росії, України й інших держав, надруковані на кольоровій 
копіювально-розмножувальній техніці. 

Зображення на банкнотах трохи розпливчате , має лінійну побудову, сформоване 
дрібнодисперсними крапками голубого, пурпурного і жовтого кольорів, які в сукуп
ності створюють забарвлення, близьке до справжнього. 

При косопадаючому освітленні зображення у більшості випадків має гладеньку (скло
подібну) поверхню, в місцях вільних від друку має місце наявність забруднення у виг
ляді крапок. В місцях перегину спостерігається вилущування фарби, приводка лицьо
вого і зворотного боків відсутня, тому малюнки суміщення не співпадають . Мікротек
сти не відтворені, ультрафіолетовий, інфрачервоний і магнітний захист відсутні, фарби 
закріплюються на папері розплавленням, що також створює на поверхні паперу напли
ви, видимі у косопадаючому освітленні. 

Поряд з зазначеними вище ознаками підробки грошових банкнот, необхідно знати, 
що підробляються найбіше ходові купюри номіналом 1 О, 20, 50 і 1 ОО гривень або 
доларів (інших видів валют). Підробки бувають різної якості, починаючи від самих гру
бих до дуже умілих, які можуть ввести нерідко в оману навіть спеці аліста. 

Підроблені грошові банкноти можуть бути розділені на два види: підроблені частко
во (перероблені) і підроблені цілком (фальшиві). 

Частково підроблені уявляють собою справжн і білети мілких купюр, на яких цифри 
і слова, що визначають їх достоїнство, замінені значно крупнішими позначеннями. На
приклад, замість надрукованих на білеті позначень: "1 долар" і "один долар" простав
ляють "1 ОО доларів" і "сто доларів" . Досягають цього звичайно шляхом витравлюван
ня або вискоблювання цифри і слів і друкуванням на їх місці інших позначень або 
шляхом наклеювання смужок тонкого паперу з надрукованими на них іншими позна
ченнями . Такі переробки при уважному розгляді місць, де позначається достоїнство 
купюри, легко можуть бути виявлені. Для кожного номіналу купюр (гривень чи до-
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ларів) встановлено основне зображення на лицьовому боці банкноти - портрет тільки 
однієї визначеної особи. Наприклад, на банкноті в один долар- портрет Вашингтона, 
а на купюрі в 1 ОО доларів - портрет Франкліна, які під його зображенням мають 
відповідний підпис. Тому, при перевірці достоїнства купюри, що перевіряється необ
хідно порівнювати чи відповідає портрет і їі достоїнство справжній купюрі даного 
достоїнства. . 

Особливо уважно необхідно дослідити контрольні букви і номери кл іше лицьового 
і зворотнього боків оскільки ці позначення надруковані дуже мілко, вони часто погано 
виходять на підроблених купюрах, тоді як на справжніх вони виконані чітко. Відсутність 
якого-небудь із цих позначень може бути ознакою підробки. 

На зворотному боці основною ознакою, яка відрізняє справжні банкноти США є 
особлив0 характерне яскраво-зелене забарвлення, яке на підроблених банкнотах не 
завжди вдається досягти. Воно імітується темно-зеленим, зелено-жовтим або мутно
зеленим забарвленням. Другою ознакою, яка відрізняє справжні банкноти від підробле
них є рамка із узорів, на якій можуть бути виявлені різні дефекти окремих фрагментів 
узорів . Малюнок, який розміщено в центрі, на підроблених банкнотах може бути вико
наний з відсутністю окремих фрагментів: відсутність деяких архітектурних та інших 
деталей, розпливчастість тощо.[469, 51-53] 

Такі основні ознаки, наявність яких або відсутність яких (ультрафіолетовий, інфра
червоний і магнітний захист тощо) на грошових банкнотах може свідчити про їх 
справжність або фальшивість. 
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Розділ шостий 

ПОПЕРЕДНЄ ДОСЛІДЖЕННЯ 

БЕЗПОСЕРЕДНІХ СЛІДІВ ЛЮДИНИ З МЕТОЮ 

ЇХ ВЕРБАЛЬНОЇ ФІКСАЦІЇ 
6.1. Попереднє дослідження слідів рук людини 

У результаті скоєння злочину на місці досягнення злочинного результату можуть 
залишатися різні сліди матеріального походження, що уявляють собою об'єктивно існуючі 
в навколишній дійсності визначені відображення кого-небудь, чого-небудь, а також на
явність чи відсутність визначених об' єктів. 

При скоєнні злочину , злочинець пересувається на місці його здійснення, переміщає 
різні предмети , застосовує різні пристосування і технічні засоби. У результаті цих дій 
на місці події, як лравило, залишаються різноманітні сліди, як злочинця, так і пред
метів, якими він користався, пересував їх тощо. 

Сліди злочину і речові їх залишки, а також стан предметів, які відображають подію 
злочину, уявляють собою матеріалізовану форму існування окремих проявів події зло
чину, відмінну від їхньої сутності , але нерозривно пов'язану з нею. Усі ці форми відоб
раження служать вихідним матеріалом для розкриття природи кожного факту окремо 
і сутності події злочину в цілому. [740, 1 07] 

Усі явища, що дають можливість судити про злочин і обставинах його скоєння, 
можна назвати слідами злочину, слідами в широкому змісті, маючи у виді не тільки 
матеріальн і відображення і зміни дійсності, але й ті явища, що знайшли відображення у 
свідомості людей, що називають слідами ідеального відображення - слідами пам'яті. 
[48, 221-233] 

Взаємозв'язок явищ об'єктивного світу, з одного боку, обумовлює поява слідів 
злочину, а з іншого боку - пояснює складності, що виникають при установленні всієї 
необхідної сукупності інформації про скоєний злочин. Подія злочину не ізольована в 
об'єктивній дійсності , і сліди конкретного-злочину нерідко складно відрізнити від слідів 
інших подій; до того ж багато об'єктів нерідко накладають свої "сліди-відбитки" на 
сліди злочину . 

Чим більше часу проходить з моменту здійснення злочину, тим більше слідів злочи
ну втрачаються чи змінюються в силу їх природних властивостей, а також під впливом 

усіляких причин , зокрема - природних сил, поводження людей, у тому числі тих, хто 
навмисне знищує сліди злочину, щоб уникнути відповідальності за скоєний злочин са
мому чи допомогти в цьому іншим . 

І усе-таки до початку розслідування скоєних злочинів, звичайно зберігається досить 
багато слідів злочину. 

Слово "слід " в українській мові має чотири значення: 1) відбиток ноги чи лапи на 
якій -небудь поверхні; 2) подряпина, рубець, пляма і т.ін залишене чим-небудь; знак від 
чогось; 3) те, що вціл іло, збереглося від руйнування, нищення, загибелі тощо; 4) зем
ля, пісок і т.ін . з того місця де ступала чиясь нога . [81, 1148] У російській мові це 
слово має три значення : 1) відбиток, відбиток чого-небудь (ноги, коліс тощо) на якій
небудь поверхні; 2) чи залишок, ознака чого-небудь (сліди злочину, сліди хвороби); 3) 
нижня частина ступн і , підошва ноги. [448, 632] У різних значеннях використовується 
слово "слід" і в криміналістиці. 

У криміналістиці слово "слід", як уже відзначалося вище, використовується в ши
рокому і вузькому змісті . Сліди в широкому змісті охоплюють усілякі зміни обстанов
ки, чи стани відображення зовнішнього вигляду предмета, що виникають у результаті 
дії злочинця . Це можуть бути наслідку злому або пожежі, сліди рук і ніг людини, поява 
чи зникнення предметів на визначеній території (у визначеному приміщенні), плями 
крові, сперми , сліди паління тощо. 

У вузькому значенні сліди уявляють матеріально-фіксовані відображення ознак зов
нішньої будови одних об'єктів на інших. 
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Сліди-відображення використовуються в розслідуванні будь-яких злочинів. 
Всі види слідів злочину використовуються з єдиною метою - знайти злочинця і 

викрити його, тому, справедливо ще в середині ХІХ ст. відомий російський процесу
аліст О.А. Квачевський писав, що "Однією із кращих вказівок на відому особу- є сліди 
його перебування на місці злочину, вони бувають дуже різноманітними : сліди ніг, рук , 
пальців, чобіт, черевиків, кінських копит, різних дрібних речей, які належать відомій 
особі; сліди бувать тим кращі, чим більше дають визначених вказівок, чим більше вони 
характерні, чим більше у них чого-небудь особливого , наприклад, відбитків різного 
сорту цвяхів на підошвах, слід копита коня, кованого на одну ногу; тут точне вимірю
вання, тобто визначення тотожності речей з тотожністю особи, може привести до бага
тьох вказівок". [225, 201] 

Беручи до уваги те, що злочин - це протиправна діяльність або бездіяльність людини , 
тому всі сліди на місці скоєння злочину можуть бути залишені тілько за волею чи неза
лежно від волі людини, а тому і завдяки цим елідам надається можливість встановити 
осіб причетних до скоєння того чи іншого злочину. Разом з тим, у одних випадках лан
цюг або шлях до встановлення особи злочинця за допомогою слідів може бути відносно 
коротким і результат достовірним, а в інших - довгим і заплутаним, і не завжди в таких 
випадках можливо досягти бажаного результату. Однак, не існує злочинів, які не розкри
ваються, а можуть бути тільки випадки допущення визначених порушеннь вимог, роз
роблених криміналістикою або не використання всіх можливостей і рекомендацій як 
криміналістичної техніки і тактики, так і методики розслідування окремих видів злочинів, 
які, як правило, можуть привести до подібних негативних результатів . 

Достовірний результат за допомогою слідів, знайдених чи виявлених на місці події, 
про особу, яка їх залишила можливо отримати у тому випадку, коли будуть знай 
дені чи виявленні сліди, які були залишені відповідними частинами їі тіла : сліди рук, 
сліди босих ніг, сліди губ, сліди зубів, а також сліди інших частин їі тіла; однаково і 
сліди видіпень людського організму: потожирові виділення, сперма, слина або сліди 
органів (речовин), які підтримують життєдіяльність організму: кров, речовина мозку, 
інші частки тканин організму людини. Всі ці сліди, в залежності від слідоутворюючого 
об'єкта, можна назвати безпосередніми слідами людини, тому що за допомогою їх 
можна з великою достовірністю безпосередньо ідентифікувати конкретну людину -
особу, яка їх залишила. Решта слідів в криміналістиці, в залежності від слідоутворю
ючого об'єкта, можна віднести до опосередкованих слідів людини. Тобто до таких 
слідів, які залишаються хоча і за волею або незалежно від волі людини однак не в 
результаті безпосереднього контакту визначених ділянок їі тіла зі елідосприймаючою 
поверхнею або в результаті залишку на місці події визначених і названих вище видіпень 
чи часток його організму. Ці сліди залишаються в результаті контакту самих р ізноман
ітних об'єктів, якими управляє чи приводить в дію людина, в результаті винесення із 
обстановки місця події чи залишення на місці події яких-небудь матеріальних об ' єктів 
чи залишків речовин, які не мають ніякого відношення до організму людини . Це можуть 
бути сліди транспортних засобів, сліди знарядь злому і інструментів, сліди використан
ня вогнепальної зброї, сліди вибуху, сліди пожежі і цілий ряд інших видів слідів. 

Попереднє дослідження цих слідів у процесі проведення слідчого огляду може до- • 
помогти вирішити чотири основні групи питань: ~ 

· 1) таких, що мають відношення до з'ясування окреJУ1ИХ обставин злочину: з якої 
сторони - зсередини чи ззовні зламана перешкода; у якому положенні механізму нане
сені ушкодження; коли були залишені сліди папілярних узорів пальців рук - до руйну
вання перешкоди чи після; у якому напрямку рухався злочинець чи транспортний засіб 
тощо; 

2) таких, що мають відношення до встановлення деяких ознак, як і характеризують 
особу злочинця (визначення статі, росту, віку, особливостей ходи, професійних нави
чок, фізичної сили тощо); 

3) таких, що мають відношення до визначення групової (видової) належності (якою 
рукою, інструментом якого виду, яким видом транспорту чи автомашиною якої марки , 
взуттям якого виду і фасону залишені сліди); 

4) таких, що мають відношення до ідентифікації об' єктів (чи не залишені сліди папі
лярних візерунків, підошви стопи ноги, зубів - конкретною особою, чи не залишені 
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сліди конкретним предметом, вилученим у підозрюваної особи чи знайденим на місці 
події). [554, 13-15] 

Крім того, попереднє дослідження слідів дозволяє виявити умови, що сприяють 
скоєнню тих чи інших злочинів, і на цій основі розробляти технічні й організаційні захо
ди захисту визначених об'єктів від злочинних зазіхань. 

Відзначені вище обставини свідчать про те, що знайдені чи виявлені сліди на місці 
події і в інших випадках слідчого огляду можуть бути використані в якості носіїв дока
зової інформації. Тому після попереднього дослідження цих слідів повинна бути обо
в'язково здійснена вербальна фіксація їх у протоколі слідчого огляду. 

Серед різної безлічі слідів, що знаходяться і виявляються при проведенні слідчого 
огляду, незалежно від категорії скоєного злочину, найчастіше слідчим приходиться 
працювати зі слідами людини. Найбільше розповсюдженими слідами людини є сліди 
рук і сліди ніг. Можна навіть сказати так: злочин - це справа ніг і рук людини в пере
важній більшості випадків. 

Мал. 83. Прийоми утримування різних предметів в руках при проведенні. 
Пошуку на їх поверхні слідів рук. 
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Сліди рук людини не 
завжди бувають видими
ми. Найчастіше, у залеж
ності від виду поверхні, на 
якій такі сліди можуть 
бути залишені, сліди рук 
бувають слабковидимими 
чи невидимими. Тому за 
допомогою спеціальних 
техніко-криміналістичних 
засобів здійснюється їх 
пошук, знаходження і ви
явлення. 

На п_редметах із глян
цевою поверхнею "іхнє 
знаходження здійснюєть

Мал. 84. Схема 
огляду предметів 

з глянцевою по

верхнею з метою 

пошуку і знаход

ження на їх по

верхні слабкови

димих слідів рук. 

Мал. 85. Ство
рення косопадаю

щих променів з 

метою пошуку 

слабковидимих 

слідів рук на глян

цевих поверхнях 

предметів. 

ся в косопадающих променях світла або при огляді цих об' єктів на просвіт (наприклад, 
скло). Сліди рук людини, знайдені на глянцевих поверхнях відносяться до слабковиди
мих. Невидимі сліди рук утворються, як правило, на матових шорстких поверхнях. 
Виявлення слідів рук як слабковидимих, так і невидимих, здійснюються за допомогою 
дактилоскопічних порошків, парів йоду тощо. 

Поряд з вербальною фіксацією виявлених слідів рук людини, повинні бути викорис
тані й інші методи криміналістичної фіксації: фотографування маштабним методом; пе
ренесення слідів рук, виявлених, наприклад, на громіздких об'єктах, які неможливо або 
недоцільно прилучати до справи, що розслідується, на спеціальні дактилоскопічні плівкИ. 

На місці поДії найчастіше виявляються сліди рук людини, залишені нігтьовими фа
лангами пальців рук. Сліди нігтьових фаланг пальців рук людини бувають наступних 
типів: дуговий, петльовой і завитковий. 

Дуговий тип капілярного узору утворюється потоком папілярних ліній, що почина
ються з одного боку нігтьової фаланги пальця, роблять визначену дугу і закінчуються з 
протилежного боку нігтьової фаланги . 
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Петльовой тип папілярного узору - це малюнок, який утворюється за допомогою 
папілярних ліній, що починаються з оДного боку нігтьової фаланги, роблять визначену 
петлю і повертаються назад на, той же бік нігтьової фаланги. Лінії, з яких починається 
і закінчується петля називаються ніжками. Ознакою петльового типу папілярного узору 
є наявність однієї дельти, розташованої з протилежної сторони від ніжок петлі. Дельта 
папілярного узору уявляє собою місце максимального зближення трьох потоків папі
лярних ліній, що має відносну подібність за формою з дельтою (гирлом) ріки чи бук
вою грецького алфавіту- "дельта". 

Завиткові узори характеризуються тим, що їхній внутрішній малюнок у порівнянні з 
двома попередніми типами папілярних узорів має більш складну будову й утворює 
кола (овали), спиралі, петлі-спиралі, систему петель, що обгинають одна іншу, і інші не 
менш складні утворення. Іншою характерною для завиткового візерунка особливістю є 
наявність у його будові не менш двох дельт, одна з яких розташована ліворуч, а інша -
праворуч від внутрішньої частини узору. . 

Для "прив'язки" слідів пальців рук, виявлених на об'єктах круглої форми (пляшки, склянки, 
тарілки тощо) використовується метод умовного циферблата стрілочного годинника. 

Суть цього методу прив'язки полягає в тому, що нерухомі орієнтири, які є на 
плоскій поверхні, обмеженій окружністю, аналогічно'і окружності традиційного цифер
блата годинника (наприклад, маркірувальні заводські знаки на денці пляшки, склянки 
тощо). орієнтуються на визначені цифрові вираження часу (від 1 до 1 2), у залежності 
від того, у якім місці розглянутої площини знаходяться знаки-орієнтири. Наприклад, на 
денці пляшки діаметром 6 см є ряд маркірувальних знаків . Якщо умовитися, що знак 
"Oq" розташований на 12 годин умовного циферблата, то знак "96" буде розташова
ний на 5 годин, а знак "1"- на 7 годин умовного циферблата годинника. 

а 

Мал. 86. Типи папілярних узорів пальців рук людини: дуговий (лівору<J . б 
у першому рядку); петльовой у якого ніжки повернуті праворуч (праворуч 

у першому ряду); пет.льовий у якого ніжки повернуті ліворуч (ліворуч у 

другому рядку); завитковий (праворуч у другому рядку): 

а - ніжки петлі, б - дельта. 
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05 
Так як сліди пальців рук найчастіше зали
шаються на бічних поверхнях розгляну

тих предметів (пляшки, склянки тощо) 
у результаті їх захоплення пальцями 

визначеної руки, то координати ви
явленого слjду визначаються та

ким чином. По-перше, прово-
диться вимірювання відстані, на
приклад, від низу сліду до ден

ця предмета - це буде перший 
орієнтир, а, по-друге, від ліво-
го і правого боку сліду опус
каються умовні лінії перпенди
кулярно денцю досліджувано
го предмета, що будуть указу-

1 96 

вати на час умовного циферб
лата, обумовлений нами вище 
- це буде другий орієнтир. У 
такому випадку, якщо одна з 

прямих буде вказувати, наприк
лад, на З години умовного цифер-

Мал. 87. Вид на площину денця пляшки. 

блата, а друга- на 4, то в протоколі 
огляду ми відзначаємо, що слід роз-

1аШОВ3НИЙ на бічній nоверхні nреnме-
та (пляшки, склянки тощо) на окруж
ності між З і 4 годинами умовного ци-
ферблата і на відстані, наприклад, 5 
см від денця цього предмета. 

Відомості про виявлені сліди пальців рук у протоколі слідчого огляду повинні бути 
досить докладними і давати повне представлення про характер цих слідів. 

При вербальній фіксації сЛідів пальців рук людини в описовій частині протоколу 
рекомендується вказувати: 

1) найменування (призначення) предмета, на поверхні якого були виявлені сліди 
пальців рук людини, його індивідуальні ознаки, форма і розмір; 

2) вид (глянцева, матова, чиста чи забруднена - наnриклад, у пилу тощо) і колір 
поверхні предмета; 

3) місце виявлення слідів на поверхні (їхні координати відносно нерухомих орієн
тирів, яких повинно бути не менше двох), якщо предметом є об'єкт, що має округлу 
поверхню (nляшка, склянка, тарілка тощо) для прив'язки виявлених слідів використо
вується метод умовного циферблата годинника; 

4) вид сліду в залежності від виду поверхні (видимі, слабковидимі чи невидимі; 
поверхневі чи об'ємні; поверхневі сліди, що утворилися відшаруванням чи нашаруван
ням тощо); 

5) метод знаходження (у косопадающих променях світла, при розгляді на просвіт, 
з використанням ультрафіолетового освітлювача тощо); 

6) метод виявлення (запилення дактилоскопічними порошками відповідного кольо
ру і їхня назва, магнітними порошками за допомогою магнітного пензля - їхній колір і 
найменування або за допомогою окурювання парами йоду тощо); 

7) форма і розміри (довжина і ширина) сліду; 
8) тип папілярного узору (дуговий : петльовой - ніжки повернені ліворуч чи ніжки 

повернені праворуч; завитковий); 
9) при наявності декількох слідів - їхнє взаємне розташування і відстань між ними; 
1 0) методи інших видів фіксації (обов'язкове фотографування маштабним мето

дом відразу ж після їхнього виявлення; перекопіювання на дактилоскопічну плівку в тих 
випадках, коли не представляється можливим вилучити предмет зі слідами в оригіналі 

через його, наприклад, громіздкість тощо; вилучення предмета зі слідами в оригіналі); 
11) заходи, які здійснено з метою збереження слідів, спосіб їхнього упакування . 
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Зразковий опис слідів пальців рук у протоколі слідчого огляду може мати такий зміст: 
" ... На кухонному столі була виявлена скляна півлітрова пляшка з написом на ети

кетці "Посольська горілка". Висота пляшки 260 мм, діаметр денця 60 мм, зовнішній 
діаметр горличка 28 мм, внутрішній діаметр горличка 1 7 мм. 

Поверхня пляшки суха, глянцева, чиста. Пляшка виготовлена з безбарвного (про
зорого) скла. 

Пошук і знаходження слідів здійснювалося дослідженням поверхні пляшки в косо
падающих променях світла і напросвіт, а виявлення - за. допомогою порошку окису 
заліза відновленого воднем темного кольору і магнітного пензля. До виявлення слід 
був слабковидимим, поверхневим, утворений папіпнрними лініями пальця руки шля
хом нашарування поюжирових видіпень організму людини на поверхню пляшки. 

Виявлений слід папіпнрного узору має овальну форму розміром 15 х 20 мм. Папі
пнрний узор виявленого сліду відноситься до петльових, ніжки петлі повернуті ліворуч. 
Слід знаходиться на бічній поверхні пляшки на відстані 50 мм від нижньої сторони сліду 
до площини денця пляшки. Другий орієнтир сліду визначався з використанням методу 
умовного циферблата годинника. При описі маркірувальних заводських знаків, що є на 
денці пляшки умовилися, що знак "05" розташований на 12 годин умовного цифербла
та, а знаки "96" і "1 "відповідно на 5 і 7 годин умовного циферблата. Після цього були 
умовно опущені дві лінії від лівого і правого боку сліда перпендикулярно до площини 
денця пляшки, одна з яких указала на З години умовного циферблата, а друга - на 4. 
Таким чином, слід пальця руки знаходиться на бічній поверхні пляшки на відстані 50 
мм від його низу до площини денця пляшки і між З і 4 годинами умовного циферблати 
годинника по окружності. 

Після виявлення слід пальця руки був сфотографований маштабним методом, а 
' після опису пляшка звиявленим слідом була вилучена й упакована у фанерну коробку 
таким чином, щоб виявлений слід пальця руки не був знищений при транспортуванні. 
Коробкаа була закрита і перев'язана шпагатом, до кінців якого прикріплена бирка з 
написом: "Півлітрова пляшка з безбарвного скла, виявлена на столі кухні в кв. М! 5 по 
вул. Радісній, 10, на якій виявлено слід пальця руки. 

Підпис понятих і слідчого. Дата і час вилучення. Сургучева печатка слідчого". 

6.2. Попереднє дослідження слідів ніг людини 
При проведенні слідчого огляду нерідко вдається знайти сліди взуття чи босих ніг 

людини. 

У залежності від механізму утворення їх можна розділити на динамічні (сліди, що 
утворилися в результаті руху, у тому числі і сліди ковзання) і статичні. Динамічні (лінійні) 
сліди ніг утворються при положенні ноги, коли сила їІ впливу на слідосприймаючу 

поверхню спрямована під кутом менше 90° (швидка ходьба, біг). У таких слідах крап- . 
ковий рельєф підошви взуття одержує перетворене лінійне відображення . Статичні (крап
кові) сліди ніг- це сліди, що утворяться при положенні ніг, коли сила їхнього впливу на 
слідосприймаючу поверхню спрямована до неї по нормалі - під кутом 90° (наприклад, 
при стоянні, повільній ходьбі). За характером змін, які виникають на слідосприймаючій 
поверхні ці сліди поділяються на об'ємні і поверхневі. Об'ємні сліди- це, як правило, 
утиснені сліди, що утворюються на пухкому Грунті і на інших аналогічних поверхнях у 
результаті деформації елідосприймаючої поверхні і мають три виміри: довжину, шири
ну і глибину. Поверхневі сліди уявляють собою плоскі відображення на твердих рівних 
поверхнях підошви взуття чи стопи ноги людини. Поверхневий слід - це слід, форму
вання якого відбувається в процесі взаємодії зовнішніх поверхонь, що не приводить до 
необоротних змін форми і внутрішньої структури сприймаючої поверхні. При утво
ренні такого сліду змінюються колір і структура елідосприймаючої поверхні через на
шарування чи відшарування речовини сліду. Сліди нашарування - це поверхневі відоб
раження зовнішньої будови слідоутворюючого об'єкта (підошви взуття чи стопи ноги 
людини), що утворюються на слідосприймаючій поверхні за рахунок відділення незнач

ної кількості речовини слідоутворюючого об'єкта (наприклад, пилу, бруду, фарби, крові 
і т. ін.). Сліди відшарування- це поверхневі відображення зовнішньої будови слідоутво
рюючого об'єкта, які утворюються за рахунок відділення незначної кількості речовини, 
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що мається на слідосприймаючій поверхні (пилу, бруду, фарби і т. ін.) і винесення їІ 
виступаючими поверхнями слідоутворюючого об'єкта. 

Сліди нашарування можуть бути як видимими (нашарування на слідосприймаючій 
поверхні, наприклад, бруду, фарби, крові й інших речовин, що знаходилися на слідоут
ворюючій поверхні підошви взуття чи стопи людини, і нашарувалися в результаті кон
такту на слідосприймаючу поверхню), так і невидимими чи слабковидимими (нашару
вання на слідосприймаючу поверхню потожирових виділень організму людини в ре
зультаті зіткнення з нею стопи босої ноги людини). 

Сліди ніг людини можуть бути локальними і периферичними. Підставою для розпо
ділу слідів на локальні і периферичні служить розміщення на слідосприймаючому об'єкті 
тих змін, за рахунок яких виник слід як відображення зовнішньої будови слідоутворю
ючого об'єкта в межах проекції слідоутворюючого об'єкта на слідосприйм~ючий (ло
кальний слід) чи за цими межами (периферичний слід). 

Зміни, що складають відображення зовнішньої будови слідоутворюючого предмета 
у локальних слідах, обмежені фігурою зазначеної вище проекції. Вся їнша поверхня 
слідосприймаючого об'єкта залишається непорушеною. Взуття, щовдавилося в Грунт 
(деформація, формування і т. ін.), взуття з брудною підошвою (нашарування), гаряча 
праска (обпалення, вигоряння) залишають локальні сліди . 

При локальному контакті відображаються в сліді сама поверхня слідоутворюючого 
об'єкта, а також контури його, якщо вони вступають у контакт. 

Зміни при периферичному елідоутворенні не відображають поверхні слідоутворю
ючого предмета, а окреслюють лише його контури в межах проекції. Тому такі сліди і 
називаються в практиці контурними. 

Прикладами периферичних слідів можуть бути: обnалення підЛоги навколо залише
ного на місці підпалу предмета (прикрита ним частина підлоги не обпалилася); нане
сення на підлогу часток пилу, скинутого з верха взуття при енергійному наступанні, 
стікання з зовнішніх сторін судини якоїсь рідини; розміщення продуктів згоряння поро

ху на особі, навколо кисті руки, прикладеної до обличчя при захисній реакції; осідання 
пилу навколо знарядь зламу, залишених на місці події тощо. [709, 91-95] 

При проведенні попереднього дослідження слідів ніг людини проводяться їхні вимі-

рювання. Д 

Мал. 88. Схема сліду босої ноги: АБ- загальна 
довжина сліду, ВГ - ширина відбитка nлюсневої 
частини, ДЕ - ширина відбитка ступн,МН -
ширина відбитка п'яти . 
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Мал. 89. Схема сліду взуття: АБ ~ загальна 
довжина сліду, ВГ -ширина відбитка nідмет
ки, АД -довжина відбитка nідметки, КЛ -
ширина проміжної частини, (проміжної час
тини}, БЕ -довжина відбитка каблука, ДЕ -
довжина nроміжної частини, МН -ширина 
відбитка каблука. 



У сліді босої ноги виміряються: загальна довжина сліду по осьовій лінії, що прохо
дить через крайню точку заокруглення п'яти і центр подушечки нігтьової фаланги тре
тього пальця до точки перетинання їі з лінією, перпендикулярною осьовій лінії, що 

стикається з крайньою передньою точкою великого пальця; ширина плюсневої (у най
більше широкому місці), відбитка ступні (у найбільш вузькому місці) і п'яткової частин; 
довжина і ширина пальців: 

У слідах взуття вимірюванням підлягають: загальна довжина підошви по осьовій лінії, 
що проходить через центр заднього зрізу каблука і центр носка; довжина підметкової 
частини, проміжної частини і каблука по цій же лінії; ширина підметкової частини в самім 
широкому місці; ширина проміжної частини в самому вузькому місці; ширина каблука в 
самій широкій частині чи по його передньому краю. Крім того, якщо каблук відобразився 
в об'ємномусліді на усю висоту, необхідно вимірювати глибину його сліду. 

У слідах ковзання вимірюють їхню загальну довжину, ширину, відстані між найбільш 
великими трасами, їхню ширину і глибину. 

Нерідко при проведенні слідчого огляду виявляються кілька слідів ніг людини, що 
уявляють собою ряд послідовних відбитків лівої і правої ног, які утворилися у резуль
таті ходьби чи бігу людини, їх прийнято називати доріжкою слідів. У ній, як правило, 
відображаються функціональні особливості людини. У ряді випадків вивчення доріжки 
слідів ніг людини дозволяє одержувати відомості про механізм події, особливості ходи 
людини й інших їі ознак. 

Сліди лакомоційних (погоджених, координованих) рухів, що виникають при ходьбі, 
бігу, завжди привертали увагу криміналістів. Сукупність лакомоційних рухів, що фіксу
ються у вигляді доріжки слідів ніг, є джерелом інформації про ті властивості особи 
людини, що відображаються в навичках цих рухів, що увібрали в себе фізіологічні, 
анатомічні й інші особливості його організму. У цих слідах міститься інформація про 
властивості особи людини, їі можливостях фізично здійснити ті чи інші локомоційні 
рухи нижніх кінцівок у визначених параметрах і геоме~ричному малюнку. Усе це ра
зом узяте і складає сутність тієї інформації, що дозволяє виділити із числа навколишніх 
конкретну людину, визначити деякі їі особисті особливості, установити й інші обстави
ни розслідуваного злочину, зв'язані з проявом локомоцій. 

Криміналістичне значення такої інформації і межі їі практичного використання вста
новлені більш-менш виразно. Однак у підході до вирішення основного питання про мож
ливості ідентифікацїі особи конкретної людини за допомогою особливостей, що фіксу
ються в слідах ніг, його лакомоційних навичок існують дві принципово різні точки зору. 

Точка зору, відповідно до якої за особливостями лакомоційних рухів, що фіксують
ся в слідах нижніх кінцівок, не можна ідентифікувати особу тієї чи іншої людини, на
приклад, Б.І. Шевченко, висловлена дуже категорично. [293, 98] На підставі такого 
твердження окремі практичні працівники при використанні цього виду особистої інфор
мацїі обмежуються тільки лише висуванням пошукових версій. Інша точка зору, яка 
започаткувала судження про можливість ідентифікації особи людини за жопомогою 
особливостей його лакомоційних рухів, що фіксуються в доріжці слідів, висловлена у 
формі лише припущення [488, 90] і науково обrрунтовані висновки при вивченні доріж
ки слідів можливі лише на основі ретельного вивчення сукупності відбитків. [322, 98] 
Але навіть і в такому вигляді останнє висловлення заслуговує на пильну увагу, оскіль
ки практична його реалізація дозволяє значно розширити границі використання особис
тої інформації, закладеної в рухах, що фіксуються, лакомоційних навиків, і перейти від 
орієнтованого судження про особу злочинця до їі ідентифікації. 

Виходячи з фізіологічної природи лакомоційних навиків, характеру їхнього прояву і 
фіксації в доріжці слідів і опираючись на криміналістичну практику їхнього використан
ня, можна прийти до висновку про можливість здійснення за допомогою їх ідентифі
кації особи людини. На сучасному ріізні розвитку криміналістики цей вид ідентифікації 
може qути здійснений тільки при наступних умовах: 

1) коли в доріжці слідів зафіксовані особливості локомоцій, що зустрічаються рідко, 
але стійко проявляються в особи, яка їх залишила: значне розходження у величині рухів 
правої і лівої ноги чи волочіння однієї із них, розходження в кутах розвороту ступень, 
атипичність їхнього розвороту (клишоногість), у негативному розташуванні ступень тощо; 

2) коли особа, підозрювана в здійсненні злочину, у силу властивих йому анатомо-
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конституційних особливостей у будові нижніх кінцівок фізично не в змозі відтворити в 
максимальному значенні параметрів ті рухи ніг, що відобразилися в доріжці слідів, 
виявленої на місці подїі. Наприклад, довжина кроків у доріжці слідів дорівнює 90 см, а 
підозрюваний через властиву йому невелику довжину ніг не в змозі фізично навіть при 
їхньому максимальному розмаху робити кроки такої довжини. 

У всіх інших випадках, коли при ходьбі чи бігу навикові рухи нижніх кінцівок відбу
ваються в нормальних межах, дослідження інформації, що міститься в доріжці слідів 
ніг, спрямовано вже не на ідентифікацію особи людини, що їх залишила, а на встанов
лення групової належності їі лакомоційних властивостей. 

Крім ідентифікації особи конкретної людини чи встановлення групової належності 
властивостей йоГо лакомоційних навичок, за інформацією, що міститься в доріжці слідів 
ніг можна при відповідних умовах визначити дані про окремі ознаки їі зовнішності і про 
особливості фізичного стану, які вона зазнавала при ходьбі чи бігу . [З22, 98-99] 

До ознак зовнішності людини, дані про які таким шляхом можуть бути отримані, 
відносяться: чоловічої чи жіночої статі дана людина; їі ріст і вік; про професію. Ця 
інформація про властивості особи людини, як правило, має можливий характер. 

При висуванні версїі про належність особи до чоловічої чи жіночої статі виходять з 
даних, якими володіє біодинаміка у відношенні кількісної характеристики рухів нижніх 
кінцівок людини під час ходьби. Як еталони, з якими зіставляють параметри рухів ніг, 
зафіксовані у виявленій доріжці слідів, прийнято вважати для чоловіків середнього ро

сту пропорційної статури: довжина кроку - 70-90 см, розворот ступень - 18-25 °; 
для жінок (при тих же умовах): довжина кроку - 50-70 см, розворот ступень - 12-
18 о. [562, 50] Довжина кроку, як правило, знаходиться в прямій залежності від росту 
людини, а точніше від довжини його нижніх кінцівок. Зіставляючи довжину кроків, що 
спостерігаються в доріжці слідів ніг і їхнім середнім значенням, можна висловити мож
ливе судження про ріст людини, сліди ніг якої були виявлені. Одержувані при цьому 
результати варто перевіряти ще раз по існуючій залежності між довжиною стопи і рос
том людини, що між собою знаходяться, приблизно, у відношенні 1 : 7. Зразковий ріст 
людини на підставі довжини сліду його взуття можна встановлювати за спеціально роз
робленими таблицями. [457, 127; 58З, 124] 

Між віком людини, довжиною його кроків і довжиною ступень ніг також є наступна 
залежність: у дітей (до 9 років) довжина кроку в 2,5 рази більше довжини стопи; у 
підлітків (від 9 до 14 років) - у 2, 75 рази; у дорослих - більше ніж у З рази. [562, 51] 

Використовуючи дані про параметри і малюнок рухів нижніх кінцівок , можна та

кож висунути версію про особливості відхилень у фізичному стані, які випробував 
людина, що йшла. До таких особливостей фізичного стану людини відносяться : незду
жання, перевтома, обтяжне навантаження (ноша), вагітн ість, силІ,не сп 'яніння. Поход
жеННf! цих явищ різноманітне, але їхній вплив на прояв навикових рухів нижніх кінцівок 
іноді буває подібний між собою. Наприклад, при фізичному нездужанні, перевтомі або 
при сп'янінні людини загальними для них змінами є порушення кількісної однорідності 
рухів нижніх кінцівок: довжина кроку, ширина кроку, розворот ступні однієї ноги за 
своїми параметрами, як правило, значно відрізняються від кількісної характеристики 
таких же рухів, які здійснюються другою ногою. У цих випадках геометричний малю
нок рухів нижніх кінцівок, що фіксуються у вигляді лін ії ходьби, унаслідок різкого пору
шення ·пропорційного співвідношення складових їі відрізків і сполучених між ними кутів, 
утрачає звичайно властиву йому стабільність. При переносі ваги людиною, яка йде, 
для того щоб частіше знаходитися в положенні стійкої рівноваги, змушений скорочува
ти довжину своїх кроків з одночасним збільшенням їхньої ширини і кута розвороту 
ступні. Стан вагітності і тучність викликає збільшення ширини кроку і кута розвороту 
ступнею і зменшення довжини кроку. 

Особливу цінність представляє інформація про аномалії в рухах нижніх кінцівок. 
Такого роду інформація, якщо вона за якимись причинами не була використана для 
ідентифікації особи злочинця, може бути успішно використана при проведенні опера
тивних заходів щодо його розшуку і затримки . 

Аномалії рухів нижніх кінцівок мають, як правило, різне походження. Вони можуть 
виникнути в результаті патологічних змін кінцівок, розладу їхніх рухів, що настають унас
лідок різних захворювань, чи бути уродженими. Аномалії іноді порушують рухи однієї чи 
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одночасно обох кінцівок. Для людини, що через хворобливий стан однієї з його ніг не 
може рівномірно розподіляти на них опорні зусилля, характерні значні розходження в 
параметрах їхніх рухів: довжина кроку і кут розвороту ступні неушкоджено'і ноги по · 
своїй величині рудуть у значній мірі відрізнятися від величин, що характеризують ті ж 
елементи рухів хворої ноги, що у залежності від захворювання може залишати ще і слід 
волочіння. Різкі розходження розмірних даних ступень правої і лівої ноги характерні, 
наприклад, для кульгавих: довжина кроку здорової ноги в них буде більше, ніж довжина 
кроку ушкодженої. Поруч зі слідами хворої ноги нерідко є сліди від милиці чи тростини. 
Наявність таких слідів у доріжці називається супутніми слідами. Супутні сліди набувають 
значення інформації тільки в сукупності зі слідами лакомоційних рухів. Іноді вони мо
жуть відігравати вирішальну роль у встановленні особи злочинця. 

Нерідко на місці скоєння злочину злочинець фальсифікує сліди ніг, тобто заflишає 
їх з визначеними відхиленнями, які відрізняються від ходьби в звичайних умовах. 

Про відхилення від звичайних умов прояву звичок ходьби можуть свідчити наступні 
особливості, що фіксуються в слідах руху нижніх кінцівок: підошва чи взуття стопи з 
опорною поверхнею починає входити в зіткнення з каблука - ходьба при спуску по 
пахилій поверхні, наприклад, по схилу; з носка - при спуску, наприклад, по сходам; 
підошва чи взуття стопи контактує відразу всією поверхнею - кроки короткі, ходьба 
навпомацки; при черговому кроці підошва чи взуття стопи з опорною поверхнею сти
кається з носка - ходьба спиною вперед; велика (іноді більше одного метра) довжина 
кроку - спортивна ходьба тощо. [561, 52-53] 

Таким чином, доріжка слідів ніг людини, що відображає його лакомаційні звички, є 
носієм визначеної інформації про особу злочинця. З одного боку вона має ідентифіка
ційне значення, а з іншого боку - можна отримати можливі дані про стать, вік та інші 
ознаки злочинця. У зв'язку з цим при проведенні попереднього дослідження як окремих 
слідів людини, так і доріжки слідів у цілому, необхідно їм приділяти належну увагу. 

Попередньому дослідженню і фіксації підлягають наступні елементи доріжки слідів 
ніг людини: напрямок руху, лінія ходьби, довжина кроку лівої і правої ноги, ширина 
кроку, кут розвороту стопи правої і лівої ноги. 

Для проведення попереднього дослідження елементів доріжки слідів ніг людини варто 
вибрати ділянке з декількох слідів правої і лівої ноги. У центрів заднього зрізу каблуків 
лівої і правої ноги позначається допоміжна точка. Через ці точки окремо для слідів лівої 
і правої ноги необхідно провести основні лінії чи простягнути основні шпагати. 

Між основними лініями (шпагатами) і паралельно їм варто провести третю лінію (про

стягнути шпагат), що буде виконувати роль лінії напрямку руху, обумовленого за напрям
ком носків у слідах. Вимірювання довжини і ширини кроку проводяться від вихідних точок, 
розташованих у центрі заднього зрізу каблуків слідів лівої і правої ноги. Ширина кроку 
визначається по прямій лінїі перпендикулярній лінїі напрямку руху- відрізок ГД. При тако
му розташуванні слідів ніг людини в доріжці, як зображено на мал. 90, фіксуючи значення 
розмірів ширини кроку необхідно перед ним ставити знак "+" - мал. 90 (плюсова чи 
позитивна відстань ширини кроку [11 З, 9] ). Якщо ж сліди ніг людини в доріжці будуть 
розташовані так, як показано на мал. 91, коли слід лівої ноrи розташовується з правої 
сторони лінії напрямку руху, а слід правої ноги - з лівої сторони цієї лінїі, то в такому 
випадку спостерігається нетипове розташування слідів ніг людини в доріжці слідів. Ос
танній випадок х~рактерний для так називаємої ходи, в якій ноги заплітаються. Тому, у 
подібних випадках, при описі ширини кроку перед значенням розміру ставиться знак " - " 
(мінусова чи негативна відстань ширини кроку). Довжина кроку виміряється по довжині 
відрізка лінії, паралельної лінії напрямку руху. Довжина відрізка лінїі ЕГ відповідає довжині 
кроку правої ноги, а довжина відрізка лінїі ДЄ відповідає довжині кроку лівої ноги. 

Значення довжини кроку для правої і лівої ноги в кожної конкретної людини можуть 
бути різні і вони залежать від фізичного стану обох ніг, а також і від стану інших 
важливих органів організму людини. Тому довжина кроку обов'язково повинна виміря
тися і фіксуватися як правої, так і лівої ноги. 

Для вимірювання кута розвороту правої і лівої стопи необхідно прqдовжити осьові 
лінії сліду кожної стопи до перетинання їх з лінією напрямку руху. Кут, що утворився 
між лінією напрямку руху і продовженою осьовою лінією кожного сліду і буде кутом 
розвороту стопи відповідної ноги. 
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Мал. 90. Вимір елементів доріжки слІдІв ніг 
людини: АБ -лінія напрямку руху; ГД -ширина 
кроку; ЕГ - довжина кроку правої ноги; ДЄ -
довжина кроку лівої ноги; а -кут розвороту лівої 
стопи позитивний; б - кут розвороту правої сто
пи позитивний. 
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Мал. 91. Нетипове розташування слідів ніг 
людини в доріжці слідів: АБ - лінія напрям
ку руху; ВГ - ширина кроку; л - слід лівої 
ноги; п - слід правої ноги. 
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Мал. 92. Кут розвороту обох стоп в доріжці 
слідів ніг дорівнює "0": ВДЕ - лінія ходьби. 

А 

Б 

Мал. 93. Ширина кроку в доріжці слідів ніг дорів
нює "0": а - кут розвороту лівої ноги негатив
ний; б - кут розвороту правої ноги негативний 
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Кут розвороту стопи буває позитивним і негативним. Лозитивним кут розвороту 
стопи буде в тому випадку, коли відстань між носками сліду взуття правої і лівої ноги 
буде більше, ніж між каблуками (це спостерігається при позитивній ширині кроку -
мал . 90), а якщо відстань між носками сліду взуття право'і і ліво·~ ноги буде менше, ніж 
між каблуками, то це буде негативний кут розвороту стопи, що утвориться в результаті 
так називаємої клишоногості (мал. 93). Якщо ж осьові лінії сліду взуття правої і лівої. 
ноги розташовані паралельно лінії напрямку руху - кут розвороту стопи як правої, так 
і лівої ноги буде дорівнювати "О" (нуль) (мал. 92). Кут розвороту стопи в кожної кон
кретної людини для лівої і правої ноги може мати різні значення розвороту. Наприклад, 
стопа однієї ноги може мати позитивний кут розвороту, а іншої- негативний чи дорів
нює нулю, тощо. 

Слід зазначити також, що і ширина кроку може мати значення, рівне "О" (нуль) 
(мал. 93). Це спостерігається в тих випадках, коли центри задніх зрізів каблука лівої і 
правої ноги розташовані на одній прямій лінії - лінії напрямку руху. 

Вимірювання елементів доріжки слідів правої і лівої ноги необхідно робити в декіль
кох місцях, тому що вони можуть мати деякі розходження. Якщо ці розходження не 
занадто великі, то за основу береться середній результат двох-трьох вимірювань. Про це 
робиться відмітка в протоколі слідчого огляду. Якщо ж розходження вимірювань мають 
значні розбіжності убік збільшення чи зменшення значень визначених елементів доріжки 
слідів ніг, то в такому випадку варто фіксувати кожне з них, указавши на якому протязі 
спостерігаються одні значення елементів доріжки слідів, а на якому - інші. По цій зміні 
значень виміру елементів доріжки слідів ніг можна припустити про те, наприклад, що 
люди.на несла спочатку важкий вантаж до визначеного місця, а потім пішла без нього. 
При цьому спочатку спостерігаються великі значення кута розвороту стопи правої і лівої 
ноги і ширини кроку, а довжина кроку правої і лівої ноги має менші значення вимірю
вань, чим це буде зафіксовано після можливого залишення вантажу. Після залишення 
вантажу збільшуються значення довжини кроку правої і лівої ноги, зменшується кут роз
вороту стопи правої і лівої ноги, а також зменшується ширина кроку. 

Результати попереднього дослідження і вимірювань елементів доріжки слідів ніг 
людини й окремих слідів ніг заносяться до протоколу, де повинно бути зазначено: 

1) особливості поверхні, на якій виявлені сліди ніг (пісок, вологий пухкий чорнозем, 
пухкий сніг, асфальт, дерев'яна чи цементна підлога, поверхня полірованого столу, тощо); 

2) метод знаходження, виявлення (візуально для видимих або з використанням спеціаль
них приладів і інших техніко-криміналістичних засобів для слабковидимих чи невиди
мих слідів (наприклад, босих ніг на гладких поверхнях тощо); 

3) місцезнаходження слідів (розташування їх щодо навколишніх нерухомих орієн
тирів). При фіксації доріжки слідів ніг необхідно указувати відкіля вона починається і 
куди спрямована, а також їі довжина (прив'язка проводиться до нерухомих орієнтирів 
або напрямок орієнтується по сторонах світу); 

4) вид слідів (об'ємні; поверхневі, що утворилися в результаті нашарування чи 
відшарування; видимі, слабrовидимі, невидимі, тощо); 

5) форма слідів (указується приблизно: сліди черевик, сліди чобіт, сліди спортивно
го взуття, сліди жіночого модельного взуття, тощо або сліди босої ноги); 

6) дані про елементи доріжки слідів (довжина кроку лівої ноги, довжина кроку правої 
ноги, ширина кроку, кут розвороту стопи лівої ноги, кут розвороту стопи правої ноги); 

7) дані про елементи окремих найбільш чітких слідів правої і лівої ноги (загальна 
довжина сліду, довжина підметки, довжина проміжної частини, довжина каблука, шири
на підметки, ширина проміжної частини, ширина каблука). Якщо не представляється 
можливим зробити вимірювання довжини таких елементів підошви в сліді взуття, як 
довжина підметки, довжина проміжно'і частини і довжина каблука, через утворення цих 
слідів взуттям, наприклад, спортивного типу чи окремими моделями гумового взуття, 
у відображенні підошви яких відсутні чіткі границі між названими елементами, тому що 
вони є суцільними, то ця обставина повинна бути відзначена в протоколі; 

8) форма окремих елементів сліду (форма носка, форма заднього зрізу підметки, 
форма переднього зрізу каблука, форма заднього зрізу каблука. Якщо на підошві є 
визначений малюнок, то він повинний бути описаний із указівкою форми і розмірів 
його елементів.); 
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9) індивідуальні особли~;Jості окремого найбільш чіткого сліду правої і лівої ноги (на
явність підківок на підметці в районі носка, на низу кабЛука в заднього його зрізу і їхні 
розміри; наявність визначених тріщин, порізів, стертостей поверхні підошви, що утвори

лися в результаті експлуатації взуття, їхні розміри, форма і місця розташування тощо); 
1 0) методи фіксації слідів (обов'язкове фотографування масштабним методом як 

доріжки слідів ніг на визначеній ділянці, так .і окремих слідів правої і лівої ноги; переное 

поверхневих слідів ніг на липкі стрічки; виготовлення зліпків з об'ємних слідів тощо); 
11) методи вилучення слідів і об'єктів, на яких були знайдені чи виявлені сліди ніг, 

і їхнє упакування. 

2 3 4 

Мал. 94. Форми і найменування окремих елементів підошви взуття: Носок: 1} гострий; 2} 
прямокутний подовжений; З} прямокутний широкий; 4} круглий широкий . . Задній зріз підметки 
у формі: 1} фігурної скошеної; 2} випуклої скошеної; З} прямої скошено'і; 4} прямої перпенди
кулярної осьовій лінії сліда. Передній зріз каблука у формі: 1} випуклої; 2) фігурної; З} прямої; 
4} увігнутої. Задній зріз каблука: 1, 2, 4} круглий; З} прямокутний із заокругленими кутами. 

Зразковий опис слідів ніг людини в протоколі слідчого огляду може мати наступний 
зміст: ~ · 

" ... На пvхкому грунті присадибної ділянки, розташованого зі східної сторони бу
динку по вул. Світлій, 25, було виявлено при візуальному огляді кілька видимих об'ємних 
слідів ніг людини у взутті, що утворюють доріжку слідів. Доріжка слідів ніг починається 
біля огорожі, розташованої паралельно північній стіні зазначеного будинку, і спосте
рігається прот'ягом ЗО метрів усередину присадибної ділянки. Доріжка слідів ніг розта
шована паралельно с;хідній стіні будинку на відстані від неї до лінії напрямку руху, 
рівному ЗОО см. Вона складається з 40 пар слідів правої і лівої ноги, закінчується 
доріжка слідів ніг біля початку бетонної доріжки, що веде до входу в будинок N2 25 від 
хвіртки, сліди ніг у доріжці носками звернені на південь. Лінія напрямку руху пряма з 
півночі на південь. Елементи доріжки слідів ніг мають наступні значення: довжина кро
ку правої ноги дорівнює 76 см, довжина кроку лівої ноги - 75 см, ширина кроку 
дорівнює + 9 см; кут розвороту сгопи правої ноги позитивний і дорівнює 1 З 0 , кут 
розвороту стопи лівої ноги позитивний - 15 °. 

Найбільше чітко відобразився один зі слідів правої ноги, що розташований на відстані 
З 1 О см від східної стіни будинку (виміри проводилися по прямій лініі: перпендику
лярній стіні) до центра заднього зрізу каблука і 500 см від центра носка спід у до лівого 
нижнього кута коробки вхідних дверей у будинок. Сліди залишені взуттям, приблизно 
чоловічими чоботями. Загальна довжина сліду - 28 см, довжина підметки - 16 см, 
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довжина проміжної частини - 4 см, довжина каблука - 8 см. Ширина підметкової 
частини - 12 см, ширина проміжної частини - 6 см, ширина каблука - 8 см. Відбиток 
носка круглий широкий, задній зріз підметки прямий скошений, передній зріз каблука 
увігнутий, задній зріз каблука круглий. Висота каблука біля його переднього зрізу - 2 
см._ На підошві взуття, що відобразилася в сліді, відсутній який-небудь малюнок. У 
відображенні підметки біля носка на відстані 1 О мм від окружності носка відобразилися 
три крапкові поглиблення діаметром і глибиною З мм, що розташовані на симетричній 
відстані один від одного, рівному ЗО мм. При цьому центральне поглиблення розташо
ване на осьовій лінії сліду. У відбитку каблука в заднього зрізу відобразився виступ 
глибиною З мм і шириною 20 мм, його довжина по окружності заднього зрізу каблука 
дорівнює 80 мм, центр цього виступу знаходиться на осьовій лінії сліду. Інших індиві
дуальних особливостей у сліді взуття не виявлено. 

Слід і відрізок описуваноїділянки доріжки слідів ніг людини на протязі двох метрів 
сфотографований масштабним методом, а після його опису був виготовлений гіпсо
вий зліпок (із того сліда, який описувався) із прикріпленою до нього картонною 
биркою. На бирці написано "Гіпсовий зліпок зі сліду взуття, виявленого 12 березня 
1998 р. На присадибній ділянці, розташованій зі східної сторони будинку М! 25 по 
вул. Світлій. Підписи понятих і слідчого. Печатка слідчого". 

Зліпок загорнуть у сірий обгортковий папір і упакувати у фанерну коробку, яку 
перев'язати шпагатом з опечатуванням його кінців сургучевою печаткою слідчого. На 

коробці повтарена напис, аналогічна напису на бирці сліду. 

6.3. Попереднє дослідження слідів зубів людини 
Серед слідів людини при проведенні слідчого огляду нерідко виявляються сліди їі 

зубів, що володіють не тільки комплексом приватних ознак, але й сугубо індивідуаль
ними особливостями, що дозволяє або ідентифікувати людину, що залишила такі сліди, 
або визначити інші діагностичні (неідентифікаційні) ознаки. Останні не менш важливі 
для слідчого, тому що завдяки 'ім можуть бути отримані і використані відомості для 
розшуку злочинця. По них можна судити про умови утворення слідів, а в ряді випадків 

про статеву належність і вік людини, їі професію, наявності зубних протезів і їхн іх 
видів, перенесених хворобах тощо. 

Сліди зубів можуть бути виявлені на ТІЛІ потерпілого, злочинця , на недокурках, 
пломбах, пляшкавих ковпачках, продуктах харчування . У практиці криміналістичних 
досліджень зустрічаються, як правило, об'ємні сліди зубів- тиску і ковзання. Лише на 
тілі живих осіб і на трупах іноді залишаються поверхневі сліди зубів у вигляді синців, 
викликаних здавлюванням шкіри зубами в результаті укусу. 

Сліди зубів людини розділяються на: а) відкуси; б) надкуси (укуси) . [125; 371; 372; 
373; 375] 

Під відкусом розуміється слід, утворений передніми зубами в момент відділення 
частини продуктів (предмета, інших об'єктів, що - піддаються відкушуванню). На про
дуктах чи інших об'єктах при відкусі в слідах залишаються валики і борозенки від 
особливостей країв передніх зубів, що ріжуть, обох щелеп. 

Повний відкус, зроблений зубами тільки однієї щелепи, буде однобічним відкусом. 
При надкусі утворюються втиснені сліди, що залишаються на протилежних поверх

нях об'єкта в результаті стиску його зубами. Сліди розташовуються у вигляді двох дуг, 
звернених своїми кінцями один до одного. 

Надкус, утворений зубами тільки однієї щелепи , є однобічним надкусам. 
Укусами звичайно називають сліди зубів на тілі живих осіб чи трупа. Надкусами -

сліди на продуктах харчування і різних предметах. Механізм їхнього утворення одна
ковий, але різні наслідки. 

У результаті укусу, як правило, утворюються поверхневі сліди, а в результаті над
кусу- об'ємні сліди зубів. 

Сліди зубів людини можна знайти на наступних об 'єктах: 
1) продукти харчування: вершкове масло, маргарин. шоколад, твердий сир, мар

мелад, яблука, груші, огірки , кавунові кірки і т. ін . (як правило, залишаються сліди 
передніх зубів людини - різців і кликів), 
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2) стільниковий віск; 
3) тіло потерпілого fна відкритих частинах тіла - обличчі, шиї, руках закритих 

одягом - грудей, животі, стегнах тощо); 

4) тіло злочинця (сліди звичайно виявляють на пальцях, кистях, передпліччях, шиї й 
обличчі); 

5} трупі (сліди зубів можуть бути знайдені на різних частинах тіла трупа, як відкри-
тих, так і закритих одягом); · 

6) різні предмети (на мундштуках цигарок; свинцевих і пластмасових пломбах; 
дощечках, що служили прокладкою при стиску пломби; на ковпачках пляшок від різних 
напоїв і металевих кришок від консервних банок, якщо вони відкривалися зубами і т. ін. 
Відомі випадки виявлення слідів зубів людини на милі, документах та інших неїстівних 
об'єктах). 

Результати попереднього дослідження і вимірювань слідів зубів людини фіксуються 
в протоколі, де повинно бути зазначено: 

1) вид об' єкта і його найменування або найменування ділянки поверхні, на якій 
виявлені сліди зубів (шматок вершкового масла, твердого сиру; яблуко, пломба; мунд
штук цигарки; тіло живої людини чи трупа); 

2) місце розташування слідів (де саме вони знаходяться, їхнє розташування, коор-
динати й ознаки); 

3) вид слідів (сліди відкусу, надкусу" чи укусу); 
4) кількість слідів; 
5) розмір слідів (довжина і ширина); 
6) колір слідів; 
7) інші види методів фіксації і вилучення слідів; 
8) спосіб упакування об'єктів зі слідами зубів. 
Зразковий опис слідів зубів людини в протоколі слідчого огляду може мати наступ

ний зміст: 
" ... На кухонному столі було виявлено яблуко діаметром 90 мм, при його вимірІО

ванні по осьовій лінії від плодоніжки, і ВО мм при вимірюванні діаметра бічної поверхні 
яблука. Зовнішній колір яблука темно-червоний, а в місці надкусу -жовто-зелений. На 
бічній поверхні яблука чітко відобразилися сліди верхніх зубів: чотирьох різців і двох 
кликів. Сліди центральних різців мають ширину по 7 мм, бічних - по 5 мм. Ширина 
слідів від кликів - по 6 мм. Сліди центральних різців знаходяться на відстані 2 мм один 
від одного. Загальна ширина слідів при вимірювання їх від зовнішньої сторони кликів 
дорівнює 42 мм. Слід від правого клика на 2 мм виступає вперед у порівнянні з поруч 
розташованим слідом від правого бічного різця. У слідах зубів при косопадаючому 
освітленні проглядаються дрібні паралельні борозенки і валики, що розташовані на 
двох центральних різцях. На правому центральному різці є валик шириною 2 мм і 
висотою 1 мм, а на лівому центральному різці є борозенка шириною і глибиною 2 мм. 

Яблуко зі слідами зубів було сфотографовано маштабним методом при освітленні 
променями косопадаючого світла, а після його опису зі слідів зубів був виготовлений 
гіпсовий зліпок. Зліпок упакований і обгорнутий сірим аркушем паперу і поміщений 
разом з яблуком у картонну коробку. Коробка перев'язана шпагатом, кінці якого 
скріплені сургучевою печаткою слідчого. На коробці є напис: "Гіпсовий зліпок зі слідів 
зубів, виявлениХ: на яблуці і яблуко зі слідами зубів, виявлене на столі кухні в будинку 
М1 25 по вул. Світлій 1 З березня 1998 р. Підписи понятих і слідчого". 

6.4. Попереднє дослідження слідіе губ людини 
Великий інтерес для ідентифікації особисточті уявляють сліди губ людини, що містять 

інформацію про морфологічні особливості складчастого рельєфу червоної облямівки, 
а також про деякі біологічні ознаки людини, що залишила їх, (групова і статева на
лежність). На сучасному етапі ще недостатньо приділяється уваги елідам губ з боку 
слідчих, і вони незаслужено відносяться до об'єктів, які рідко зустрічаються. Поверхня 

губ володіє не тільки комплексом приватних ознак, але і сугубо індивідуальними особ
ливостями, які можуть бути наслідками хвороб-, травм і інших обставин, у результаті 
яких залишаються шрами, тріщини і т . ін. Сліди губ можуть відобразитися в сполученні 
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зі слідами зубів (навколо них). Завдяки тому, що 
тканини губ м'які й еластичні їх трасалогічні влас
тивості близькі до властивостей шкіри пальців рук і 
папілярних ліній, вони можуть бути успішно вико
ристані для ідентифікації особи. 

Можливість використання слідів губ у практиці 
розслідування злочинів була відЗначена відносно 
давно. На необхідність цього вказує і той істотний 
факт, що сліди губ звичайно залишаються на місці 
здійснення найбільш тяжких злочинів: убивств, 
згвалтувань, заподіяння тілесних ушкоджень і при 
цьому вони можуть бути виявлені на склянках, 
пляшках, тарілках, серветках, недокурках тощо. 

Мал. 95. Сліди губ людини Використанню слідів губ людини в арсеналі важ-
адержані за допомогою чорної ливих джерел доказової інформації сприяють на-

желатинової плівки. ступні обставини: 
1 ) Червона облямівка губ людини, що є в момент 

елідового контакту слідоутворюючою поверхнею, має своєрідний мікрорельєф, характер 
якого визначається наявністю різноманітних за напрямком, довжиною, формою, кількістю 
і розташуванням губних борозен. Їхня сукупність і сполучення сурово індивідуальні, а сам 
малюнок червоної облямівки губ є відносно незмінним. [2З6, 21-22] 

2) Завдяки тому, що на поверхні червоної облямівки губ постійно знаходяться сли
на, клітинні елементи, а також потожирові виділення організму людини, а іноді, крім 
того, харчовий жир чи губна помада, малюнок мікрорельєфу губ відображається при 
контакті на слідосприймаючій поверхні, передаючи індивідуальні особливості губних 
борозен і утворює при цьому поверхневі сліди - нашарування чи відшарування. Тому 
сліди губ можуть бути видимими, слабковидимими і невидимими, а їхній пошук, зна
ходження і виявлення може проводитися аналогічними методами і засобами, що вико-

. ристовуються в процесі пошуку, знаходження і виявлення слідів рук людини. 
З) Якщо в слідах губ відобразилися загальні (довжина і ширина (висота) розміри, 

будова контуру облямівки, напрямок потоків борозен) і приватні (форма, розміри, 
кількість і розташування окремих борозен) ознаки і сукупність їх індивідуальна, то такі 
сліди використовуються для ідентифікації особи. Якщо сукупність загальних і приват: 
них ознак не утворить індивідуальної або відобразилися тільки загальні ознаки, то мож
ливе проведення ідентифікації лише на рівні визначеної групи. З цією метою сліди губ 
можуть бути використані й у судово-медичних дослідженнях з метою визначення анти
генів системи АВО і статевої належності епітеліальних кліток, виявлених у слідах губ. 
Варто підкреслити, що роздільне визначення антигенів системи АВО і діагностика ста
тевої належності можливі у випадках, коли досліджуваний відбиток досить великий. 
При обмеженому його розмірі необхідно застосовувати у визначеній послідовності комп
лекс методів дослідження. Зокрема, вивчення слідів губ повинне починатися з трасало
гічної ідентифікаційної експертизи за особливостями складчастого рельєфу червоної 
облямівки. Таке дослідження повинне проводитися специалістами, що володіють тра
диційними методами судово-медичних і криміналістичних порівняльних досліджень 
морфологічних утворень рельєфу шкіри. [236, 22-23] 

Крім мети ідентифікації, сліди губ можуть служити важливим джерелом вирішення 
неідентифікаційних завдань, причому навіть тоді, коли самі сліди губ для ідентифікації 
особи не придатні. 

За допомогою слідів губ людини можна визначити стать, вік, наявність патології і 
захворювань у неї. Так, наприклад, розміри слідів губ, характер і виразність їхнього 
мікрорельєфу, наявність у них барвника (помади) і інші ознаки дозволяють визначити 
статевуву належність особи і навіть їі приблизний вік. Шрами, ділянки з різко деформо
ваними губними борознами в слідах указують на наявність травми поверхні червоної 
облямівки, а властиві деякі захворювання людини і їі шкіри (наприклад, при сифілісі) 
положення облямівки губ у вигляді згладжених ділянок чи плям - відповідно на на
явність даних захворювань. До речі, висновки про ушкодження червоної облямівки губ, 
доповнені ознаками статі і віку, мають величезну цінність з погляду навчання про зовнішні 

281 



ознаки людини і можуть бути використані в якості важливої, причому, об'єктивної, 
інформації для розшуку злочинця за рисами зовнішності . [ 431] 

Серед існуючих загальних і приватних ознак слідів губ, в основу диференціації яких 
покладений ступінь складності будови поверхні губ (взаєморозташування пересічних ліній 
або утворюючих якусь систему), вчені , які займаються дослідженнями зазначеної пробле
ми виділяють низку таких ознак, серед яких, наприклад, є крапка, одинарна і подвійна 
петелька, корона догори і корона донизу, місток і подвійний місток і цілий ряд інших. [378] 

Результати попереднього дослідження і вимірювань слідів губ людини фіксуються в 
nротоколі слідчого огляду, де повинно бути зазначено: 

1) найменування (nризначення) предмета, на поверхні якого знайдені чи виявлені 
сліди губ, його індивідуальні ознаки, форма і розміри; 

2) вид (глянцева , матова, чи забруднена, тощо) і колір поверхні предмета; 
3) місце знаходження (виявлення) слідів губ на поверхні (їхні координати щодо не

рухомих орієнтирів, яких повинно бути не менш двох); 
4) вид сліду в залежності від виду поверхні предмета (видимі, слабовидимі чи неви

димі; поверхневі, що утворилися в результаті нашарування чи відшарування, тощо) ; 
5) метод знаходження (візуально при звичайному освітленні, якщо сліди видимі й 

утворилися в результаті нашарування барвника (губної помади); у косопадающих про
менях світла чи при огляді на просвіт, якщо сліди слабковидимі тощо); 

6) метод виявлення (запилення поверхні об'єкта, на якому передбачається наявність 
слідів губ спеціальними дактилоскопічними порошками відповідного кольору і їхнє най
менування); 

7) форма і розміри (довжина і ширина) слідів; 
8) окремі приватні ознаки і їхнє місцезнаходження в сліді; 
9) методи інших видів фіксації (фотографування масштабним методом; перекопію

вання на дактилоскопічну плівку в тих випадках, коли не представляється можливим 
вилучення предмета зі слідами губ в оригіналі, наприклад, через його громіздкість 

тощо; вилучення предмета зі слідами в оригіналі); 
1 0) засоби, використані з метою збереження слідів, спосіб їхнього упакування. 
Зразковий опис слідів губ людини в nротоколі слідчого огляду може мати наступ

ний зміст: " ... На кухонному столі була виявлена чайна чашка, виготовлена приблизно з 
фаянсу. Висота чашки - 60 мм, діаметр денця - 50 мм. Діаметр окружності у верхнього 
краю стінки чашки - 93 мм, ручка чашки овальної форми розміром 35 х 25 мм, діаметр 
ручки - 6 мм. Колір зовнішньої стінки чашки червоний, на фоні якого по окружності 
нанесено 5 кілець білого кольору діаметром 25 мм кожний. Відстань між кільцями - 20 
мм, а в місці кріплення ручки відстань між кільцями -50 мм, ручка прикріплена в центрі 
між останніми кільцями. Від верхнього краю стінки зазначені кільця розташовані на відстані 
18 мм до верха кілець. Поверхня стінки чашки глянцева, чиста, суха. При огляді по
верхні зовнішньоїстінки чашки в косопадающих променях світла був виявлений слабови
димий поверхневий слід губ людини, ujo утворився в результаті нашарування потожиро
вих видіпень організму людини. Слід має форму подовженого по горизонталі овалу роз
міром 35 х 10 мм, верхня сторона якого збігається з верхнім краєм стінки чашки, а 
відстань від правої сторони сліду до лівої сторони ручки чашки- 45 мм. 

Слід губ був виявлений за допомогою дактилоскопічного порошку алюмінію (ар
гентората) білого· кольору методом запилення поверхні стінки чашки. 

Попереднім дослідженням виявленого сліду були встановлені окремі ознаки, серед 
яких необхідно виділити вертикально розташовану лінію у вигляді відсутності барвника 
порошку по всій ширині сліду, ширина цієї лінії 2 мм, ліворуч зазначеної лінії є три 
відгалуження довжиною 5 мм кожне і розташовані під кутом 9(JJ до неі~ відстані між 
ними по З мм; ця лінія розташована на відстані 1 О мм від лівого краю сліду. 

Після виявлення сліди губ були сфотографовані масштабним методом, а після опи
су чашка звиявленим слідом губ була вилучена й упакована у фанерну коробку таким 
чином, щоб виявлений слід губ людини не був знищений при транспортуванні. Коробка 
перев'язана шпагатом, кінці якого скріплені сургучевою печаткою слідчого. На ко
робці є напис: "Чайна чашка зі слідами губ людини, виявлена на кухонному столі 
будинку N! 25 по вул. Світлій 21 грудня 2002 р. 

Підписи понятих і слідчого". 
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6.5. Попереднє дослідження слідів нігтів людини 

Поряд з перерахованими вище слідами людини на місці події або в інших місцях 
можуть бути виявлені сліди нігтів людини. Ці сліди можуть бути залишені людиною і 
виявлені при проведенні попереднього дослідження в процесі слідчого огляду у виг
ляді: 1) слідів-трас (подряпин) або відображень рогової поверхні нігтя; 2) окремих фраг
ментів пластинок нігтів. 

Криміналістичне дослідження виявлених фрагментів нігтьових пластинок, а також 
слідів нігтів людини дозволяє ідентифікувати конкретну особу й одержати відомості 
про механізм і динрміку протиправної події. 

Фрагменти нігтьових пластинок можна використовувати з метою ідентифікації осо
би тому, що рогову речовина, яка покриває пластинку нігтя, утворює своєрідний рельєф 
у вигляді помітних неозброєним оком подовжніх валиків і борозенок. В міру росту, що 
відбувається з "швидкістю" 4-5 мм на місяць, пластинка як би сковзає по гребінцях 
ложа, тому на протязі всього нігтя і на його обрізках зберігається однаковий рельєф. 
Він індивідуальний для кожного пальця руки (ноги) людини, не повторюється в різних 
людей, стійкий протягом усього життя і має здатність до слідоутворення, тобто має ті 
самі властивості, що і папілярні лінії (узори). [433, 47] 

Фрагменти нігтів людини можна знайти як на місці події, так і за місцем проживан
ня, наприклад, потерпіло чи підозрювного. 

Набагато складніше знайти сліди нігтів у вигляді відображень поверхні нігтя чи у 
вигляді трас (подряпин). Вони утворюються при зіткненні пальців рук із предметами і 
речовинами, що мають м'яку поверхню і здатність легко деформуватися (пластилін, 
глина, віконна замазка, вершкове масло, маргарин і т.ін.), на якій відображається рельєф 
нігтьової пластинки, що дозволяє ідентифікувати людини. Такі сліди вдається знайти на 
місці скоєння крадіжки, грабежу чи розбою в приміщенні, пошук яких здійснюється в 
косопадающих променях світла. Для проведення майбутнього експертного досліджен
ня необхідно вилучати предмет (чи частину його) разом зі слідом. 

При виявленні слідів нігтів на тілі трупа (наприклад, у вигляді подряпин), що утвори
лися у вигляді трас, які багато в чому залежать від форми стрижки нігтів - округлени
ми, підстриженими кутами і борознисті, 'іхнє дослідження на наступному етапі здійснюєть
ся судово-медичними експертами і зкспертами-трасологами. Експертне дослідження 

таких слідів нігтів може сприяти у встановленні особи підозрюваногq. 
Трасалогічна експертиза фрагментів нігтів проводиться з метою вф'тановлення 'іхньої 

належності єдиному цілому. Для цього виявляється тотожність рельєфів досліджува
них нігтів. Якщо слідчого цікавить, яким способом чи знаряддям відділені фрагменти 
нігтів, ці питання можуть вирішуватися трасологами. Якщо виникає необхідність в одер
жанні висновків про захворювання людини, його професію (судячи з обрізків нігтів чи 
за змістом речовин, які знаходиться на них), то можуть призначатися судово-медична, 
ЕРМВ чи комплексна експертиза. 

Об' єктами дослідження трасалага можуть бути обрізки нігтів, виявлені і вилучені в 
ході розслідування, зразки для порівняння (нігтьові пластинки пальців рук (ніг) осіб, що 
перевіряються, чи трупів), а також матеріали справи, у яких зафіксований час і місце 
виявлення нігтів, умови отримання зразків і т. ін. 

За допомогою слідів нігтів можна встановити конкретну особу і конкретний палець 
відповідної руки (ноги). · 

Можливість призначення дано'і експертизи повинна враховуватися слідчим ще на 
етапі попереднього дослідження слідів нігтів при проведенні слідчого огляду. Якщо, 
наприклад, особа трупа не встановлена, то по завершенню огляду з кожного нігтя 
трупа зрізується по фрагменту нігтьової пластинки, які строго роздільно упаковуються 
в паперові пакети (чи пробірки) із зазначенням найменування пальця і руки. 

Упаковані фрагменти нігтьових пластинок до направлення на експертне досліджен
ня повинні зберігатися в затемненому прохолодному місці, тому що на світлі й у теплі 
вони висихають, утрачаючи свої природні властивості. 

Для проведення експертного дослідження досить мати фрагменти нігтьових плас
тинок шириною близько 1 мм. 
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Трасологическая експертиза слідів нігтів людини дозволяє встановити: конкретний 
ніготь (палець, кисть, стопу), що відобразилася в сліді; кількість осіб (якщо слідів де
кілька), що залишили сліди; механізм і умови елідоутворення (характер дій, що викону
валися; вид слідів, що утворилися і т. ін.). 

Якщо в слідах виявлені дрібні пластинки лакового покриття нігтя, що відокремили
ся, то вони в наступному можуть використовуватися для ідентифікації людини за допо

могою: 1) установлення їхньої належності за ознаками зовнішньої будови до єдиного 
цілого шару, що залишився, на нігтях осіб, які перевіряються, (трупів чи підозрюва
них), тобто проведення трасалогічної експертизи з метою встановлення цілого за його 
частинами; 2) призначення експертизи лакофарбових покриттів (ЕРМВ) для визначення 
виду і складу барвника по виявленій ділянці і встановлення єдиної належності з лаком, 
що використовувався підозрюваною особою. 

Результати попереднього дослідження і виміру слідів нігтів людини фіксуються в 
протоколі слідчого огляду, де повинно бути зазначено: 

1) найменування (призначення) предмета (об' єкта) на поверхні якого знайдені (ви
явлені) сліди нігтів людини, його індивідуальні ознаки, форма і розміри (якщо виявлені 
сліди нігтів у вигляді окремих фрагментів нігтьових пластинок, то вказується поверхня 
і місце (координати) виявлення); 

2) вид поверхні (еластична, що має здатність до І:іеоборотної деформації і т . ін. для 
слідів нігтів у вигляді подряпин чи відображення рогової поверхні нігтя); 

3) місце виявлення слідів нігтів на поверхні (їхні координати відносно не менш чим 
двох нерухомих орієнтирів). Якщо зрізуються фрагменти нігтьових пластинок, наприк
лад, з кожного нігтя пальців рук невпізнаного трупа, то вони повинні бути уоаковані 
кожен фрагмент в окремому пакеті з написом на ньому: з нігтя якого пальця і якої руки 
вони зрізані; 

4) вид сліду (об' ємний, у вигляді заглиблених подряпин чи відображень рогової 
поверхні нігтя; у вигляді окремих фрагментів пластинок нігтя); 

5) форма сліду нігтя (у вигляді прямих смуг, розташованих паралельно один одно
му - для подряпин; овальна або інша - для відображення рогової поверхні нігтя; на
півмісячна, кутаста, тощо - для окремих фрагментів нігтьових пластинок); 

6) розміри сліду (загальна довжина і ширина подряпин, кількість і відстань між 
ними; довжина і ширина відбитка рогової поверхні нігтя; довжина і ширина фрагмента 
нігтьової пластинки); 

7) метод виявлення (візуально при звичайному освітленні у випадку виявлення ок
ремих фрагментів нігтьових пластинок; візуально при освітленні косопадающими про
менями світла у випадку виявлення відображень рельєфу рогової поверхні нігтя тощо); 

8) методи інших видів фіксації (фотографування масштабним методом; виготов
лення зліпків (у виняткових випадках) з об'ємних слідів у вигляді подряпин, що мають 
визначене поглиблення чи об'ємних відображень рогової поверхні нігтя; вилучення пред
мета (об'єкта) зі слідами в оригіналі); 

9) заходи, здійснені з метою збереження слідів, спосіб їхнього упакування. 

6.6. Попереднє дослідження слідів крові людини 
При огляді місця події, поряд зі слідами-відображеннями, можуть бути виявлені і так 

названі сліди-залишки яких-небудь речовин. До подібного роду слідів можна віднести 
сліди речовин, які виділються організмом людини або є складовими компонентами, які 
підтримують життєдіяльність організму людини. Найчастіше на місці події можуть бути 
знайдені чи виявлені сліди крові, сперми, слини, сліди запаху люди тощо . 

Сліди крові є важливим джерелом доказової інформації при розслідувСІнні таких 
злочинів, як убивство, розбійні напади, згвалтування, нанесення тілесних ушкоджень, 
автотранспортні події тощо. 

Сліди крові служать важливим матеріалом для криміналістичних і судово-медичних 
досліджень. Експертне дослідження цих слідів проводиться в двох напрямках. По-пер
ше, досліджується форма слідів крові, що дозволяє вирішvпи ряд питань, пов'язаних з 
відновленням обставин події. По-друге, визначається природа виявленої речовини, ус
тановлюється наявність, вид, групові фактори, статева належність, регіональне поход-
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Напрямок удару 

А 

Б 

-
в 

' 

ження крові, а в окремих випадках встанов
люється належність крові конкретній людині. 
[ 149; 528; 529] 

Поряд з цим, сліди крові, виявлені при Про
веденні слідчого огляду, можуть нести й іншу, 
не менш важливу кримналістично значиму 

інформацію. При nроведенні поnереднього дос
лідження з форми слідів крові і малюнку nери
феричного краю слідів крові, а також у залеж
ності від характеру, форми, положення і кута 
нахилу поверхні, на яку падала кров, можна 
судити, наприклад, про висоту, з якої падала 

кров, про характер поранення, про положення 

тіла, яке губило кров (рухалося воно чи знахо
дилося в спокої тощо). 

Сліди крові, у залежності від деталей меха
нізму утворення, можна розділити на: сліди, 

утворені краплями крові, бризками, патьока
ми, калюжами; сліди-відбитки; помарки і маз
ки. 

Мал. 96. Кров, що nадає на площину 

Краплі крові виникають при уповільненій 
кровотечі з ран і каплеподібному стіканні з nред
метів, насичених кров'ю. В усіх випадках краnлі 
крові на основі закону тяжіння падають верти
кально. Розмір і форма плям, утворених пада
ючими краплями крові, залежить від висоти 
падіння і кута нахилу поверхні, на яку падають 

краплі крові, характеру об'єкта, на який попа-

перпендикулярно, утворює бризки мо

нетоподібної (А), зубцеnодібної (Б) і 

nроменеподібної (8) форми. 
дає кров, інтенсивності кровотечі. 

Мал. 97. Патьоки крові. 

Бризки, як правило, виникають із краnель, що володіють 
значно великою кінетичною енергією в nорівнянні з кінетич
ною енергією вільно падаючої краплі. 

Бризки крові найчастіше виникають при ураженні вели
ких, переважно артеріальних судин. У залежності від сили 
тиску, струмінь крові розприскується на безліч окремих кра
пель, що летять на різні відстані. При ураженні сонно·і чи 

підключичної артерії можна спостерігати бризки крові, вики
нуті до 1,5-2 метрів. 

Нерідко бризки виникають у результаті ударів по скуп
ченню крові, а також вони можуть виникнути в результаті 
струшування крові, що зібралася, зі знаряддя скоєння зло
чину, nри пораненні рук у жертви, коли поранений оборо
няється руками. 

Досліджуючи бризки крові, необхідно пам'ятати, що їхня 
форма залежить від сили удару і від напрямку кута падіння. 

Патьоки крові мають форму струмків, що у силу тяжін
ня сnрямовуються вниз і, переборюючи рельєф поверхні, 
здобувають самий різноманітний напрямок. Нижня частина 
патьоків буває закруглена і більш інтенсивно пофарбована. 

Патьоки крові утворюються у відрізки часу, які безпосе
редньо слідують за моментом нанесення поранення чи від 

зіткнення з джерелом кровотечі, коли кров, не встигнувши 

всотатися чи згорнутися на поверхні, спрямовується вни~. 
За положенням, формою і конфігурацією патьоків на 

особі й одязі жертви можна судити багато лро що . Наприклад, чи не змінювал;:~ся 
первісна поза. У цих випадках особливу увагу варто звертати на nерехресні патьо.ки 
свіжої і засохлої крові. У місцях перехрещування патьоків спостерігається розшир.ення 
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струмків чи зміна їхнього напрямку. Звичайно подібні картини спостерігаються, якщо 
злочинець з якою-небудь метою перевертає тіло своєї жертви. 

Вивчення патьоків крові на місці події при огляді одягу і тіла потерпілих та підозрю

ваних осіб дозволяє судити про те, у якому положенні була жертва й обвинувачуваний 
у відрізки часу, які безпосередньо_ слідують за моментом нанесення поранення. 

Мал. 98. Калюжі крові на постелі і на підлозі. 

Сліди у вигляді калюж крові виникають від сильної кровотечі. Величина калюжі 
залежить від кількості крові, що витікає з ран, а також від властивостей і якості середо
вища, на якій вона утворилася. На невпитуючих поверхнях (фарбована підлога. ас
фальт, водонепроникна тканина) утворюються калюжі крові значних розмірів. На впи
туючи.х поверхнях часто залишаються тільки невеличкі калюжі зсілої крові. 

КаЛюжі крові сприяють виникненню додаткових слідів, що утворюються від зіткнення 
з нею. Поблизу калюж можуть знаходитися сліди босих ніг чи взуття, а при переїзді 
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транспортних засобів через ка
люжі крові можуть залишитися 
сліди коліс, протекторів шин. 

Якщо через калюжі крові 

буде протягнений який-небудь 
предмет, наприклад, тіло потер

пілого, одяг тощо, утвориться 
слід волочіння, у якому змен
шення інтенсивності фарбуван
ня сліду і кількості крові будуть 
указувати напрямок волочіння. 
Додаткові сліди мають істотне 
значення для встановлення пред

мета, яким вони залишені. Тому 

вони ретельно досліджуються 
попередньо при проведенні 
слідчого огляду і фіксуються. 

По наявності і розташуван
ню калюж крові на місці події 
можна встановити сам факт 

скоєного злочину, який викли

кав сильну кровотечу, а також 

встановити місце, де трапила
ся кровотеча. Чіткі границі ка
люжі крові можуть указувати 
на незмінність первісного по
ложення потерпілого. 

Якщо на трупі рани, які вик
ликають сильну кровотечу, а 

поруч із трупом або під ним 
крові немає, така негативна об
ставина вказує на те, що зло

чин було скоєно у іншім місці; 
а труп було перенесено на дос
ліджуване місце. 

Мал. 99. Сліди волочіння через калюжу крові. 

Мал. 1 ОО. Чіткі межі калюжі крові свідчать про те, що поза потерпілого не змінювалася. 

Оперативні і слідчі працівники повинні знати, що в дорослої людини кров складає 
близько 7% ваги його тіла, однак не завжди на місці виявлення трупа може бути сильне 
зовнішнє виділення крові з наявних на трупі ран . Кількість виділення крові багато в 
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чому залежить як від місця поранення на тілі потерпілого (трупа), так і від температури 
зовнішнього середовища, а в деяких випадках і від пази трупа. Тому, у всіх випадках, 
коли на місці виявлення трупа крові виявиться незначна кількість, а передбачається, 
що їІ повинно бути більше, необхідно це питання вирішити разом зі спеціалістом в 
області судової медицини, який обов'язково повинен брати участь в огляді місця події. 

Якщо під трупом виявлені сліди крові, то варто визначити глибину їІ проникнення в 
фунт, сніг тощо. 

Криваві відбитки утворюються в результаті зіткнення предмета, на якому є кров, з 
іншим предметом. Нерідко у відбитках передаються особливості і форма слідоутворю
ючого предмета . 

Мал. 101. Місця найчастішого виявлення слідів крові. 

Мазки крові появляються внаслідок обтирання чи торкання предметів, на яких є 
кров. (80; 459, 35-48] 

Наряду з перечисленими вище видами слідів крові, на окремих об'єктах можуть 
утворюватися одночасно декілька різних видів слідів, які таким чином створюють ком
біновані сліди крові. 

Точна фіксація місця розташування і характеру слідів крові суттєво допомагає відтво
ренню картини злочину . Тому результати попереднього дослідження і В"имірювань слідів 
крові людини фіксуються в протоколі слідчого огляду, де повинно бути зазнач.ено: 

1) найменування (призначення) предмета (об'єкта), на поверхні якого знайдені (ви
явлені) сліди крові людини, його індивідуальні ознаки, форма і розміr:>и (якщо сліди 
крові виявлені, наприклад, на підлозі, стінах, стелі кімнати, то описується ця кімната); 

2) вид повsрхні (рівна, гладка, глянцева, матова, шорсткувата, ребриста; знахо
диться під визначеним кутом до горизонталі, який виміряється тощо; 

3) місце знаходження (виявлення) слідів крові на поверхні (їхні координати відносно 
не менш як двох нерухомих орієнтирів; якщо на місці огляду буде виявлений труп, то 
вказується місце розташування слідів крові по відношенню і до нього, як об'єкта, що 
передбачається слідоутворюючим); 
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Мал. 102. Комбіновані сліди крові на каnоті автомобіля (краnлі, nатьоки, мазки) . 

4) кількість слідів; 
5) розміри слідів (довжина і ширина) і розміри займаної ними площі; 
6) форма слідів крові (монетоподібні (круглі), грушоподібні (овальн і ), булавоподібні , 

зубцеоподібні тощо); 
7) види слідів крові (краплі, бризки, патьоки, калюжі, сліди-відбитки ; у вигляді ріди 

ни чи висохлої речовини, желеподібні); 
8) особливості, виявлені в слідах крові, пза допомогою яких можна міркувати про 

механізм їхнього утворення (зазубреність , напрямок у патьоках тощо); 
9) метод знаходження (виявлення) слідів (виявлені візуально при звичайному освіт

ленні - для видимих слідів крові ; виявлення з використанням спеціальних техніко-кри 
міналістичних засобів невидимих слідів крові, у тому числі і запраних , наприклад, при 
освітленні ультрафіолетовими променями тощо); 

1 0) види інших методів ф і ксації (фотографування масштабним методом; вилучен
ня (по можливості) об ' єктів зі сл ідами крові в оригіналі; вилучення слідів крові у вигляд і 
зіскрібів); 

11) заходи, які здійснені з метою збереження слідів, спосіб їхнього упакування. 
Зразковий опис слідів крові людини в протоколі слідчого огляду може мати наступ 

ний зміст: 
" ... На кухонному столі було виявлено фінський ніж. Клинок ножа виготовлений із 

блискучого металу сірого кольору, рукоятка з полірованого дерева темно-коричнево
го кольору., у передній частині рукоятки є кільце овальної форми з блискучого металу 
жовтого кольору, задня частина рукоятки закінчується наконечником у вигляді кулі 
діаметром ЗО мм, що виготовлений із блискучого металу жовтого кольору. Загальна 
довжина ножа - 250 мм, довжина клинка - 150 мм, довжина рукоятки - 1 ОО мм, 
дерев'яна частина рукоятки має овальну форму розміром 25 х 20 мм, ширина кільця 
на рукоятці- 15 мм, а діаметр його овалу- 25 х 20 мм. Довжина обуха клинка ножа 
- 110 мм, товщина обуха- 4 мм, скіс обуха має довжину 40 мм, форма скосу обуха 
напівмісячна з заточенням. Лезо клинка гостро відточено, його довжина від вістря до 
підстави клинка (борідки) - 1 З5 мм, вістря клинка підняте нагору щодо лінії леза до 
рівня середини бічноїповерхні клинка . На відстані 1 О мм від обуха на бічних поверхнях 
клинка ножа маються виточення (доли) довжиною 90 мм, які починаються на відстані 
15 мм від кільця рукоятки. Форма виточень напівкругла, їхня ширина - 5 мм. 

При ретельному огляді рукоятки ножа в променях косопадающого світла, на ії 
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дерев 'яні й поверхні, з лівого боку було виявлено два слід а у виді мазків, залишених речо
виною червоно-бурого кольору, схожою на висохлу кров. Перший слід мав овальну фор
му розміром 25 х 10 мм, що розташований на відстані 5мм від кільця рукоятки таким 
чином, що сторона цього сліда який має розміри 25 мм перекривав ширину лівого боку 
рукоятки ножа. ДругИй слід мав форму кола діаметром 1 О мм і був розташований у центрі 
лівого боку рукоятки ножа на відстані 10 мм від початк41 наконечника рукоятки. 

Після виявлення слідів червоно-бурого кольору, схожих на висохлу кров, що зна
ходилися на лівому боці рукоятки ножа, ніж із зазначеної сторони був сфотографова
ний масштабним методом .. Приймаючи до уваги те, що колір рукоятки ножа майже 
однаковий з кольором слідів, тільки . поверхня слідів матова, а поверхня рукоятки -
глянцева -для відносного виділення їх на поверхні рукоятки, освітлення здійснювалося 
за допомогою ламп накалювання під таким кутом~ який сприяв утворенню на поверхні 
рукоятки блиску. Матова поверхня слідів, їхня форма, розміри і розташування віднос
но виділялися на блискучій поверхні рукоятки ножа. 

Після опису виявлених слідів крові ніж був вилучений і упакований у фанерну ко
робку таким чином, Ідоб виявлені на ньому сліди крові не були знищені при транспор
туванні. Коробк_сr :перев'язана шпагатом, кінці якого опечатані сургучевою печаткою 
слідчого. f-la коробці є напис: "Фінський ніж зі слідами червоно-бурого кольору, розта
шованими на лівму.боці поверхні рукоятки, виявлений на кухонному столі квартИри N!! 
25 по вул .. Світлій . 1~4 березня 1998 р . 

. Підписи понятих/ слідчого". 
Якщо будуть виявлені сліди крові в приміщенні на поверхні, наприклад, підлоги, 

стін, стелі, дверей, тощо або на поверхні rрунту, стовбурах дерев , огорожах тощо- на 
відкритій місцевості , то зразковий опис їх у протоколі слідчого огляду може мати на
ступний зміст: 

" . . . На поверхні підлоги і правої стіни спальної кімнати, де був виявлений труп, 
знаходилися кілька слідів червоно-бурого кольору, різної форми і розмірів, схожих на 

висохлу кров . 
. Стіни кімнати пофарбовані речовиною білого кольору у вигляді крейди чи вапна. 

Підлога кімнати покрита лінолеумом світло-сріблистого кольору. 
На правій стіні спальної кімнати було виявлено два сліди. Перший слід у вигляді 

патьоку булавов-идной форми з по товщенням зверху займає площу 25 х 20 см. Відстань 
від нижнього краю слід а до підлоги - 1 ОО см, а від правого краю слід а до правого 
ближнього кута кімнати - 150 см (цей слід позначений N!! 1 ). Другий слід у вигляді 
патьоку розташований ліворуч від сліда. N!! 1 і має форму струмка довжиною 20 см і 
шириною - 1 см. Нижня частина цього сліду більш інтенсивно пофарбована, відстань 
від нижньої боку слід а до підлоги - 105 см, а від його правого бо'Ку до лівого боку слід а 
N!! 1 - 5 см (це слід N!! 2). На підлозі в ближньому правому куті спальної кімнати на 
відстані 50 см від правої стіни кімнати і ЗО см від стіни, у яку вмонтовані двері, що 
ведуть у спальну кімнату, був виявлений слід у вигляді калюжі круглої форми діамет
ром - 40 см (це слід N!! 3). Відстань від калюжі, утвореної речовиною червоно-бурого 
кольору, схожого на висохлу кров до голови трупа (правого вуха) - 25 см. 

Сліди, виявлені на правій стіні спальної кімнати і на підлозі були сфотографовані 
масштабним методом. Спочатку було сфотографовано взаємне розташування слідів 
на правій стіні кімнати (слід N12 1 і N!! 2), а також взаємне розташування калюжі (слід 
N!! 3), розташованої на полу і голови трупа. Після чого було сфотографовано кожен 
слід окремо великим планом, масштабним методом. При фотографуванні кожного 

сліду окремо поруч з ним прикріплювалася (розташовувалася) бирка з привласненим 
йому при описі відповідним умовним номером (N!! 1, N12 2, N12 3). 

Після фотографування й опису слідів їхній вміст у вигляді висохлоїречовини черво
но-бурого кольору було вилучено шляхом зіскобів з кожного сліду, які вмістили в 
окремі скляні пробірки. На кожній пробірці наклеєна бирка з написом: 

1) "Речовина червоно-бураго кольору зі сліду N!! 1, виявленого на правій стіні спальної 
кімнати в квартирі N!! 25 по вул; Світлій 14 березня 1998р. 

Підписи понятих і слідчого. Печатка слідчого.". 

2) "Речовина червоно-бурого кольору зі сліду N!! 2, виявленого на правій стіні спальної 
кімна~и в квартирі N12 25 по вул. Сві.тлій 14 березня 1998 р. 
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Підписи понятих і слідчого. Печатка слідчого". 
3) "Речовина червоно-бурого кольору зі сліду N!2 З, виявленого на підлозі в правому 

ближньому куті спальної кімнати в квартирі N!2 25 по вул. Світлій 14 березня 1998р. 
Підписи понятих і слідчого. Печатка слідчого". 
Кожна пробірка окремо загорнена в сірий аркуш паперу. Усі пробірки упаковані в 

картонну коробку. Коробка перев'язана шпагатом, кінці якого скріплені сургучевою 
печаткою слідчого. На коробці є напис: "Три пробірки з речовиною червоно-бурого 
кольору, виявленого на правій стіні спальної кімнати ( пробірка N!2 1 і N!2 2) і на підлозів 
правому ближньому куті ( пробірка N!2 3) спальні кімнати в квартирі N!2 25 по вул. Світлій 
14 березня 1998 р. 

Підписи понятих і слідчого. Печатка слідчого". 

6. 7. Попереднє дослідження слідів сперми, слини 
і виділень з носа 

При проведенні слідчого огляду, пов'язаного зі здійсненням статевих злочинів , на 
тілі й одязі потерпілих, їхніх статевих органах можуть бути виявлені сліди сперми. 
Знайти їх при звичайних умовах освітлення значно складніше, ніж, наприклад, сліди 
крові. Тому пошук, знаходження і виявлення слідів сперми при проведенні їхнього 

попереднього дослідження бажано проводити з залученням спеціаліста в галузі судової 
медицини і за допомогою спеціальних приладів чи інших техніко-криміналістичних за

собів. Насамперед, з цією метою використовують ультрафіолетовий освітлювач, який 
не змінює (не руйнує) слідів сперми в процесі їхнього виявлення. 

Успіх пошуку слідів сперми багато в чому залежить також від фону, тобто від 
кольору тих речей чи предметів (об'єктів), на яких виявляють плями сперми. На світлих 
тканинах (простирадла, нижні сорочки, труси, плаття, тощо) вони мають сіруватий чи 

жовтуватий колір, найбільш інтенсивний в периферичних частинах . Кра'І таких плям 
часто нерівні. На темних тканинах плями сперми звичайно мають білуватий колір . 
Крізь них іноді проступає колір тканини. 

Після підсихання сперма, що потрапила на тканину з ворсинками, наприклад, на 
грубошерсте сукно і т.ін., здобуває вид білувато-сіруватих часток. Ті місця тканини, на 
які потрапила сперма, стають жорсткуватими, як би накрохмаленими . 

Якщо, наприклад, зr'валтування супроводжувалося надривами незайманої пліви , у 
плямах сперми може бути домішка крові. Унаслідок цього плями здобувають червону
ватий чи рожево-червоний колір. 

На предметах з невпитуючою чи слабовпитуючою поверхнею сперма утворює білу
вато-сіруваті, а іноді жовтуваті скоринки . На шкірі трупа плями сперми часто блестят, 
начебто вони покриті лаком, особливо якщо приміщення затемнене й огляд проводить
ся в косопадающих променях світла, які виходять від електричного ліхтаря чи іншого 
джерела світла. Свіжі плями сперми можуть випускати специфічний запах, властивий 
сімені біологічного походження, що чимось нагадує частково запах білка курячих яєць. 

Плями сперми можуть бути також виявлені на животі, навколо заднього проходу, 
між грудними залозами потерпілої. При підсиханні сперма може склеювати волосся 

лобкової області жіночого статевого органа. 
Виявлення сперми в мазках і тампонах є доказом статевих зносин у природній чи 

не природній формі. Перебування сперми на тілі й одязі осіб, що не живуть статевим 
ЖИТТF\М, може бути важливим доказом при розкритті обставин статевого злочину. Слідам 
сперми на тілі й одязі жінки, що живе статевим життям, раніше не надавали великого 
значення. Зараз це положення змінилося, тому що судово-медична експертиза дозво
ляє визначити не тільки наявність сперми, але і можливість їІ походження від визначе
них осіб за допомогою групових антигенних факторів, а в окремих випадках з викорис
танням методів молекулярно-генетичної ідентифікації представляється можливим ус

тановлення конкретного виділителя. [ 143] 
Раніше не надавали великого значення також і елідам сперми, виявленим на одязі 

обвинувачуваних, вважаючи, що ці сліди можуть бути не пов'язані зі статевим злочи
ном. В даний час і ці сліди підлягають дослідженню. Виявлення групових антигенів, не 
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властивих обвинувачуваному, може вказувати на домішку сперми іншої особи, що 
свідчить про здійснення групового статевого акта. Крім того, у слідах сперми можуть 
виявлятися групові антигени за рахунок піхвових видіпень потерпілої, наявність яких у 
спермі може бути доведено спеціальним дослідженням . Ця обставина підтверджує 
здійснення статевого акта з жінкою визначеної групи крові. 

При виявленні слідів, підозрілих на сперму, на місці події ніяких попередніх проб 
не застосовують . Тому на судово -медичну експертизу речових доказів необхідно на
правляти всі предмети зі слідами, схожими на сперму, а також предмети без видимих 
слідів, але на який за обставинами події можуть бути знайдені сліди сперми. [459, 
48- 49] 

Поряд зі слідами сперми, на різних предметах і одязі , на недокурках, носових хуст

ках і т . ін. можуть бути виявлені сліди слини, видіпень з носа, а також сліди потожиро
вих видіпень організму людини. Наступне судово-медичне дослідженнF,І цих слідів доз
воляє визначити групу крові їхньої особи, що залишила, а в окремих випадках і кон
кретну особу, а також вирішити питання - однією чи декількома особами залишені 
сліди. Виявлені предмети, на яких передбачається наявність слідів слини, потрібно зби
рати тільки пінцетом, тому що інакше на них можуть потрапити "чужі " групові антиге

ни за рахунок потожирових видіпень особи, що вилучає речові докази. Якщо, наприк
лад, недокурки вологі, то їх потрібно просушити, але тільки при кімнатній температурі. 
Якщо недокурки мають особливості, пов'язані з триманням цигарки в роті, заломом 
мундштука чи способом гасіння, то це повинно бути відображене в протоколі і шляхом 
фотографування. Кожен недокурок поміщається в окремий пакет. 

Сліди слини можуть знаходитися на ганчірках, рушниках та ін . Предметах, якими 
злочинець, наприклад, закривав рот жертві. Виявлення слідів слини допомагає довести 
використання цих предметів як кляп . 

Визначене значення для встановлення автора анонімних листів можуть мати сліди 
слини на клапанах конверті в і поштових марках . Можливе виявлення слідів слини на 
посуді, використаної для питва, і нав іть на залишках їжі в місцях відкуса . 1459, 49] 

Тому при проведенні попереднього дослідження об ' єктів з метою пошуку і вияв
лення подібних слідів необхідно приділяти особлива увага таким предметам (об'єктам), 
на поверхні яких можуть найчастіше залишатися розглянуті сліди. Якщо ці сліди ви
димі, то вони описуються в протоколі слідчого огляду, фотографуються і вилучають
ся (по можливості) разом з об'єктами. У тих випадках, коли сліди невидимі, але є 
припущення, що вони можуть бути на цих об'єктах, описуються тільки загальні озна
ки цих об'єктів, об'єкти фотографуються і вилучаються з метою наступного експерт
ного дослідження. Експертне дослідження в подібних випадках спрямовано на пошук , 

знаходження чи виявлення розглянутих слідів, встановлення їхньої групової належ
ності, а при сприятливих умовах і з метою встановлення конкретної особи, виділите
ля цих слідів. 

У тих випадках, коли будуть виявлені предмети (об'єкти) з видимими слідами сперми, 

слини, видіпень з носа, потожирових виділень, то результати попереднього дослідження і 
вимірювання фіксуються в протоколі слідчого огляду, де повинно бути зазначено: 

1) найменування (призначення) предмета (об' єкта) на поверхні якого знайдені (ви
явлені) сліди (вказати які: сперми, слини, видіпень з носа, потожирові виділення), його 
індивідуальн і ознаки , форма і розміри (якщо сліди сперми виявлені, наприклад, на 
підлозі кімнати, то описується ця кімната); 

2) вид поверхні предмета (глянцева, матова, пориста тощо); 
3) місце виявлення слідів на поверхні предмета (їхні координати відносно не менш 

двох нерухомих орієнтирів); 
4) кількість сліді в; 
5) розміри слідів (довжина і ширина); 
6) форма слідів (кругла, овальна, грушоподібна тощо); 
7) метод знаходження (виявлення) слідів (виявлені візуально при звичайному освіт

ленні чи в косопадающих променях світла, або виявлені при освітленн і ультрафіолето
вими освітлювачами, тощо); 

8) методи інших видів фіксації (фотографування видимих слідів масштабним мето
дом; якщо сліди сперми, наприклад, виявлені на одязі, то місця їхнього розташування 
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намічаються шляхом прошивання навколо слідів нитками іншого кольору чим колір 

одежі, що виділяється на фоні кольору тканини одягу і ці об'єктів зі слідами вилучають
ся в оригіналі, якщо ж не представляється можливим вилучити об'єкт зі слідами, у 
такому випадку робляться зіскріби слідів, які упаковуються в пробірки); 

9) заходи, які забезпечують збереження слідів, спосіб їхнього упакування . 

6.8. Попереднє дослідження волосся 
Волосся відіграє велику роль як носій доказової інформації. При проведенні слідчо

го огляду воно найчастіше виявляється в процесі розслідування таких злочинів, як убив
ство, згвалтування, крадіжки, автотранспортні події. Найбільше часто волосся знахо
дять при огляді приміщень, де передбачається здійснення того чи іншого злочину, а 
також при огляді місця події, автомашин і інших транспортних засобів. Нерідко волос
ся виявляється на знаряддях скоєння злочину (знаряддях травми), у руках трупа, на 

одягу і тілі підозрюваних і потерпілих, на гребінцях, знайдених на місці подій тощо. 
Значення волосся як носія доказової інформації визначається колом питань, що 

можуть бути вирішені судово-медичним дослідженням їх: чи є об'єкти, виявлені при 
огляді волосс; чи належать волосся чи людині тварині; з якої області тіла людині відбу
ваються волоссям; яким способом вони відділені від тіла; наявність захворювань і уш

коджень волосся; установлення змін волосся з косметичною метою; визначення мож

ливості чи неможливості належності волоссям визначеній людині шляхом установлен
ня розходження чи подібності з волоссям визначених осіб. Вирішенню останнього пи
тання допомагає встановлення у волосся групових антигенів системи АВО. За допомо
гою вирваного волосся, при наявності голівок волосся, можливе визначення їхньої 
статевої належності. 

Однак у практиці судово-медичної експертизи речових доказів питання встановлен
ня походження волосся від визначеної особи часто виявляється одним з найбільш склад
них і таким, що важко вирішується. Суть проблеми складається в тому, що традиційні 
методи судово-медичного дослідження речових доказів здатні установити не тотожність 
волосся, а тільки визначити їхню подібність і відмінність, що порозумівається істотни
ми обмеженнями цих методів. [6З9, 269-287] 

Традиційні труднощі експертного дослідження волосся можуть бути переборені за 
допомогою використання методів молекулярно-генетического аналізу, що оперують 
на рівні ДНК. По-перше, оскільки у всіх клітках одного організму ДНК ідентична, для 
порівняльного дослідження можна використовувати волосся різного регіонального по
ходження й у свою чергу проводити їхнє доказове порівняння з препаратами ДНК із 
будь-яких доступних кліток даного організму. По-друге, і це головне, ці методи, а саме 
полимеразна ланцюгова реакція (ПЛР) у сполученні про молекулярним типуванням 
аллельних варіантів поліморфних локусів ДНК дозволяє працювати з дуже малими 
кількостями матеріалу й одержати результати в об'ективизованій формі, що має прин
ципове значення для експертизи волосся. [189, 17; 510, 21-2З] 

У багатьох випадках виявлення волосся на місці проведення слідчого огляду не 
представляє особливих утруднень, однак, для цього вимагається велика акуратність і 
цілеспрямованість дій. Під час пошуку волосся необхідно використовувати добре ос
вітлення і лупу із широким полем зору. 

Усі підозрілі об'єкти, що мають подібність з волоссям, вилучають пінцетом з гумо
вими наконечниками (стерильними), щоб не пошкодити їх . Вилучені об'єкти поміща
ють у паперові пакети. Волосся, виявлене в різних місцях, обов'язково поміщають в 
окремі пакети, на яких роблять написи, з якого саме місця вони вилучені. Не слід 
задовольнятися знаходженням одного-двох волосин, необхідно збирати можливо більше 
їхнє число з кожного місця. Невелике число волосся, направлених на експертне дос
лідження, значно обмежує його можливості, робить висновки експерта недостатньо 
конкретними, особливо при вирішенні головного питання експертизи - про ідентичність 
волосся. 

Результати попереднього дослідження і вимірювань слідів у вигляді волосся люди
ни фіксуються в протоколі слідчого огляду, де повинне бути зазначено: 

1) найменування (призначення) предмета (об' єкта) на поверхні якого виявлено во-
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ласея , його індивідуальн і ознаки , форма і розміри (якщо волосся виявлено у визначе
ному місці кімнати - описується дана кімната); 

2) вид поверх ні предмета (чиста; забруднена червоно-бурою речовиною, схожою 
на висохлу кров, тощо) ; 

3) місце виявлення волосся на поверхні предмета (об' єкта) і його координати; 
4) кількість виявленого волосся (якщо волосся одиничні - їхнє точне число; пучок 

чи пасмо); 
5) вид відділення волосся від тіла (зрізані; вирвані з голівками коренів тощо); 
6) колір волосся (якщо його можна встановити); 
7) розміри волосся (довжина); 
8) метод виявлення (візуально при звичайному освітленні або при освітленні косо

падающими променями світла; ' із застщ;ування_м лупи тощо); 

9) методи інших видів фіксації (фотографування масштабним методом; вилучення 
волосся окремо або вилучення волосся з об'єктом, наприклад, знаряддям нанесення 
тілесних ушкоджень, на поверхні якого виявлено волосся, що прилипло за допомогою 

висохлої речовини червоно-бурого кольору, схожоГо на кров); 
1 0) заходи , які забезпечують збер~ення волосбЯ, спосіб їхнього упакування. 

6.9. Попереднє дослідження слідів запаху людини 
Криміналістичним дослідженням слідів запаху людини займається одорологія - наука· 

про природу і механізм утворення запахів, про способи 'іхнього розпізнавання і викорис
тання. Одорологія в криміналістиці уявляє собою систему науково розроблених ме
тодів і техн ічних засобів виявлення, вилучення, збереження й експертного дослідження 
слідів запаху людини з метою наступного їхнього використання для вирішення іденти
фікаційних задач у процесі розслідування і розкриття злочинів. [551; 552, 277 -290] 
Науковими основами криміналістичної Одорології є сучасні досягнення науки про запа
хи, похідні від досліджень в області хімії, біолог.ії, фізіології, біоніки, кінології та ін. 
Природничих наук . Виявлення таких важливих властивостей запаху людини, як індиві
дуальність і відносна ст і йкість, дозволило вченим розробити спочатку теоретичні осно
ви криміналістичної одорологїі, а потім і методику практичної реалізації науки про за
пахи людини в ідносно до задач розслідування злочинів . 

Запахові елідоутворення відбуваються практично безупинно і продовжуються доти, 
поки існує джерело запаху й умови його формування . 

Індивідуальність запаху , що виходить від людини, визначена генетично. Експери
менти, проведен і англійским ученим Калмуном, показали, що індивідуальність запаху 
людини не залежить ні від його харчування, ні від одягу, що він носить. 

Дані вітчизняних і закордонних криміналістів і кінологів, що застосовують метод 
криміналістичної одорелогії в практичній діяльності, свідчать, що в непровітрюваних, 
закритих приміщеннях запахові сліди зберігаються на слідоносіях з високою адсорбцій-
ною (поглинаючою) здатністю до декількох років. · 

Крім того, установлено, що, застосовуючи відповіДні методи і засоби, можна знай
ти, вилучити , закріпити і тривалий час зберігати молекули запаху людини без змін їхніх 
властивостей . 

Як фонові запахи, так і заnахи різних осіб не змішуються і не утворюють у резуль
таті цього новий запах. 

У залежності від способів вилучення і фіксації запахів криміналістичну Одорологію 
розділяють на к і нологічну Одорологію й інструментальну одорологію. 

У кінологічній одорології як аналізатор запаху використовується орган нюху служ
бової собаки . 

В інструментальній одорелогії як аналізатори застосовуються фізико-хімічні прила
ди, здатні виділяти спектр пахучих речовин, реєструвати його у вигляді альфактограм 
і детектувати з високою чутливістю окремі компоненти запаху. 

Службові собаки досить точно роблять вибірку людей за пробами пахучих речовин 
з повітря приміщень, навіть якщо ці пахучі речовини знаходилися в приміщенні 1 0-1 5 
хвилин. Наявність у приміщенні запахів інших осіб не робить істотного впливу на ви::
бірку конкретної особи. Пахучі речовини людини в повітрі приміщень зберігаютьсR 
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тривалий час . Короткочасні провітрювання приміщень не роблять істотного впливу на 
їхню збереженість. 

Основними питаннями, які розробляються криміналістична·! одорелагією є: 1) гру
пова й індивідуальна ідентифікація слідів запаху людини; 2) групова й індивідуальна 
ідентифікація різних речовин, пов'язаних з розслідуваним злочином. 

Головними, найбільш актуальними, важливими й істотними для практики боротьби 

зі злочинністю є питання ідентифікації людини за запахом. 
На жаль, через відсутність технічної бази вирішувати ці питання в криміналістичних 

підрозділах повсюдно поки не можна. В Україні такі можливості поки є тільки в кримі
налістичних одорелогічних лабораторіях УМВС Віницької і Житомирської областей. 

У нашій країні розробкою технічної бази для проведення даних досліджень займа
ються науково-дослідні центри аналітичного приладобудування. В даний час такі робо
ти здійснюються на кафедрі криміналістики Української академії внутрішніх справ. 
Співробітники кафедри разом зі співробітниками Інституту напівпровідників і Інституту 
кібернетики АН України, а також Науково-криміналістичного центра і Науково-дослід
ного інституту МВС Росії проводять пошукові дослідження, розробляючи технічні засо
би і методи діагностики слідів запаху . [50, 9] 

Оскільки запах людини недоступний візуальному і нюхавому сприйняттю дослідни
ка, то можливий лише його пошук об' єктів-носіїв, у якості яких, як свідчать узагальнен
ня судово-слідчої практики і дослідження в цій галузі знань, можуть виступати: 

1) знаряддя скоєння злочину, об'єкти злочинного зазіхання та ін. Об'єкти, що зна
ходилися в короткочасному (до ЗО хв) контакті з ідентифікованою особою і які зберіга
ють його запахи протягом декількох годин або (більш ЗО хв), що ~онтактували з ним і 
зберегли його запах не більш двох з половиною діб; 

2) особисті речі (ношений одяг, взуття - спеціальними дослідженнями встановлено, 
що нове взуття вже після добового носіння перетворюється в джерело індивідуального 
запаху господаря; недокурки сигарет; предмети туалету тощо) ідентифікованої люди

ни, можуть зберігати його запах кілька місяців; 
З) повітря закритого приміщення, що займає площу до 20 м2 , у якому ідентифіко

вана особа знаходилася не менше 15-20 хв, - зберігає їі запах до 4 годин; 
4) сліди взуття (босих ніг) ідентифікованої особи зберігають запах до 1 О годин, а в 

зимових умовах до доби; 
5) кров і потожирові виділення організму людини, у тому числі в сухих слідах, що 

висохнули без гнильних змін частки тіла ідентифікованої особи, зрізи нігтів, волосся і 
засохлі виділення, що зберігають запах даної особи протягом десятків років. 

У зазначених вище випадках мова йде про збереження запаху ідентифікованої осо
би при перебуванні ймовірних об'єктів-носіїв у нормальних умовах, відхилення від 
який істотно впливають на тривалість збереження запаху. Так, наприклад, наявність 
вітру й опадів значно їх скорочує, а консервація їхніх об' єктів-носіїв - продовжує. 

Саме тому основні особливості збирання запаху людини полягають в пошуку його 
ймовірних об' єктів-носіїв і надійної консервації останніх (або запаху з них). При цьому 
наявність на них індивідуального запаху ідентифікованої особи тільки передбачається. 
Вибираючи джерело запаху, варто пам'ятати, що краще впитують і довше зберігають 
запах людини вовняні тканини, взуття, головні убори, дерев'яні предмети, вологий Грунт, 
сніг, трава, а гірше- гладенькі поверхні, кам'янистий Грунт, асфальтні покриття, мета
леві вироби. 

Сутність вилучення запаху людини складається в передбачуваній адсорбції з ймо
вірних його об'єктів-носіїв уніфікованими запахоносіями . У якості таких із найбільше 
доступних і цілком таких, які відповідають, як показали спеціальні дослідження, пропо
нованим вимогам можуть бути рекомендовані стандартизовані ( 1 0-1 5 см) шматки 
байки чи фланелі (АУТ) і активні гранульовані вугілля (АУ). Останні володіють більш 
високою адсорбційною здатністю, що ефективно у відношенні "старих" об'єктів-носіїв 
запаху, але q разом з тим, і вимагають для запобігання адсорбції запаху дослідника й 
інших сторонніх запахів особливої обережності і кваліфікованих дій. 

Усі маніпуляції по вилученню слідів запаху здійснюються стерильними технічними 
засобами: адсорбентами, гумовими рукавичками, пінцетом, корнцангами чи іншими 
пристосуваннями для утримання ємкостей, ножицями, скляними ємкостями, шматком 
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фольги (поліетилена), липкою стрічкою та іншими пристосуваннями. Відповідні технічні 
засоби попередньо стерилізуються. 

При пошуку запахових слідів, як і інших мікрослідів, першорядне значення для 
визначення їхньої локалізації має значення знання наступних моментів: мотивів злочи
ну і механізму його здійснення; послідовності розвитку подій; шляхів приходу злочинця 
на місце здійснення злочину і відходу з нйого; дій і пересування злочинця на місці 
здійснення злочину; яких предметів (об' єктів) він міг торкатися; якими знаряддями скоєно 
злочин; чи залишилися на місці події особисті речі злочинця, які саме. 

Насамперед необхідно ретельно оглянути місце події з метою виявлення місць, де 
міг знаходитися злочинець, і предметів, яких він міг торкатися. 

Огляд місця події (як і інші невідкладні слідчі дії, у процесі яких здійснюється пошук 
і вилучення матеріальних слідів злочину) проводиться за загальними правилами, пе
редбаченими законом і розробленими слідчою тактикою, з урахуванням особливос
тей, характерних для кожної категорії розслідуваних злочинів, і специфіки конкретних 
задач пошуку мікрослідів, до яких відносяться і сліди запаху. Першорядним є створен
ня умов, при яких може бути забезпечена максимальна збереженість запахових слідів, 
що, у першу чергу, припускає: 

1) обмеження числа учасників огляду особами, без яких ця дія може втратити про
цесуальне значення або виявитися малоефективною; 

2) дотримання правил поведінки і пересування, що виключають руйнування слідів 
чи їхнє забруднення сторонніми пахучими речовинами (учасники огляду повинні знахо
дитися в суворо в ідведеному місці, пересуваючись тільки з дозволу слідчого або іншо
го керівника огляду, не курити і якщо огляд провадиться в приміщенні, не створювати 
протягів). 

Збереження в недоторканності слідів і об' єктів-носіїв запахів є найважливішим чин
ником. Сучасна технико-криміналістична база криміналістичної адаралогії дозволяє 
ефективно використовувати і малопомітні (і навіть невидимі) сліди, наприклад, сліди 
незначної прим'ятості трави, розмазані сліди пальців рук, сліди слини, крові, лотожи
рових та ін . Видіпень організму людини і т.ін. Тому до консервації адаралогічної інфор
мації і застосування службово-пошукавої собаки необхідно уникати дотику до об' єктів 

8 

і І 

Мал. 103. Вилучення слідів заnаху: а) відбір запаху за допомогою 
шприца; б) вміщення воздуху з молекулами запаху в скляну 

банку; в) способи упаковки джерел запаху. 
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огляду. Всі учасники 
огляду (по можли
вості) повинні перебу
вати за межами місця 

події. 
Пошук і вилучення 

запахових слідів по
винні передувати ро

боті з іншими слідами 
і речовими доказами. 

Для участі в пошуку і 
вилученні слідів запа
ху необхідно залучати 
спеціаліста, що має 

навички роботи з 
мікрослідами (траса
лаг, одоролог, кінолог 

тощо) . 

Виявлення, вилу

чення і консервацію за
пахових слідів необхід
но проводити негайно 
по приїзду на місце 
події. 

Вилучення запахо

вих слідів повинно про
вадитися так, щоб не 



пошкодити інші матеріальні сліди злочину (особливо це відноситься до слідів рук, утво
рених у результаті нашарування потожирових видіпень організму людини, а також і 

інших мікрослідів тощо). 
Найбільше значення у якості джерела запахової інформації мають сліди рук і ніг 

людини, а також особисті, як правило, ношені речі. 
Особливу увагу необхідно звертати на такі джерела запаху людини , як кров, спер

ма, слина, виділення з носа та ін. Виділення, пов'язані з фізіологічною діяльністю орга
нізму людини. 

У тих випадках, коли будуть виявлені предмети (об' єкти), на поверхні яких є видимі 
сліди-носії запаху людини або об'єкти, на яких передбачається наявність слідів запаху 
людини й вони вилучаються (консервуються) або з їхньої поверхні адсорбірюється за
пах людини, то результати попереднього дослідження фіксуються в протоколі слідчого 
огляду, де повинно бути зазначене наступне: 

1) найменування (призначення) предмета (об'єкта), на поверхні якого виявлені ви
димі або передбачається наявність слідів-носіїв запаху людини (якщо виявлені сліди
носії запаху людини і вони помітні при звичайних умовах освітлення, указується 'іхнє 
найменування: червоно-бура речовина, схожа на кров (висохла чи у вигляді рідини); 
речовина сірого кольору, схожа на висохлі виділення з носа, сперму чи слину; слабо
видимі сліди рук людини тощо), його індивідуальні ознаки, форма і розміри; 

2) вид поверхні предмета, на якому виявлені сліди-носії запаху людини (глянцева, 
матова, пориста, чиста, забруднена тощо); 

3) місце виявлення слідів-носіїв запаху людини на поверхні предмета (об'єкта) -
(якщо сліди будуть видимі чи слабовидимі, то вказуються їхні координати відносно не 
менш двох орієнтирів, розташованих постійно); 

4) кількість видимих чи слабовидимих слідів; 
5) розміри слідів; 
6) форма слідів; 
7) метод знаходження (виявлення) слідів (виявлені візуально видимі сліди при зви

чайному освітленні або в косопадающих променях світла - слабовидимі; виявлені не
видимі з використанням ультрафіолетового освітлення тощо); 

8) методи інших видів фіксації (фотографування предметів (об'єктів) з невидимими 
слідами масштабним методом або фотографування видимих слідів-носіїв запаху лю
дини на поверхні предметів (об'єктіе) масштабним методом; вилучення предметів 
(об'єктів) з передбачу~Заною наявністю на них невидимих слідів запаху людини і кон
сервація їх у скляні й банці; вилучення слідів запаху шляхом забору повітря безпосеред
ньо з поверхні сліду-носія запаху людини за допомогою, наприклад, шприца з наступ
ною його консервацією в скляній банці; вилучення видимих слідів-носіїв запаху людини 
з поверхні громіздких предметів (об'єктів) шляхом зіскрібів тощо); 

9) заходи, які забезпечують збереження слідів запаху людини, спосіб їхнього упаку
вання. 

6.1 О. Попереднє дослідження слідів у вигляді кала і сечі 
Нерідко на місці події виявляють сліди, що є результатом фізіологічної життєдіяль

ності організму людини у вигляді калу і сечі, що можуть належати як потерпілому, так 
і злочинцю. Випорожнення людського організма у вигляді калу і сечі досить рідко є 
предметом судово-медичного дослідження. У той же час, як свідчать матеріали судо
во-слідчої практики, вони можуть мати визначене доказове значення і в окремих випад
ках використовуватися як носії доказової інформації . 

Так, наприкГJад, за допомогою слідів у вигляді калу можна судити про те , яку їжу 
приймала особу по наявності їі неперетравлених залишків у калі, про наявність у калі 
визначеного ЕІИдУ глистів або їхніх яєць. У калі можуть бути виявлені патологічні скла
дові частини і домішки крові людини через різні захворювань як внутрішнього характе
ру, так і захворювань зовнішніх органів у результаті якого під час випорожнення виді
ляється кров і попадає в кал. За допомогою слідів калу можна визначити час дефекації, 
а звідси і відносний час здійснення злочину. І нарешті, за слідами калу можна визначити 
групову належність по системі АВО(Н) його виділителя. [459, 50] 
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Відносно використання слідів у вигляді калу як у сучасних працях з судової меди
цини, так і з криміналістики не приділяється відповідна увага таким можливостям цих 

слідів, за допомогою яких можливо категорично ідентифікувати особу, що залишила 
подібні сліди, як ідентифікація особи за допомогою кишкової палички. Цьому питан
ню вперше було приділено увагу одним із піонерів української криміналістики профе
сором Геном Ервіном Юліусовичам, який працював з 1925 по 1937 роки завідуючим 
біологічним відділом Одеського інституту науково-судової експертизи і займався роз
робкою проблеми у зв ' язку з ідентифікац ією особи за допомогою кишкової палички, 
яка може міститися у слідах калу. В результаті цих досліджень у 1928 р. Він опубліку
вав працю присвячену питанням ідентифікації особи за допомогою кишкової палички 
[100]. 

В цій праці вперше у вітчизняній і зарубіжній криміналістичній і судово-експертній 
практиці було піднято питання про можливість ідентифікаці'і особи за допомогою киш
кової палички, яка може знаходитися в таких слідах, як кал людини, які нерідко злочин
цями залишалися на місці скоєння злочину. 

Бактеріологічне дослідження кала,- як зазначав Е. Ю. Ген, -до того часу використо
вувалося в судовій практиці, головним чином, з метою ідентифікації кала по знаход
женню в ньому різних хвороботворних збудників- тифу, дизентерії та інших. 

Кишковій паличці, як звичайному кишковому організму, людини і тварин не при
ділялася належна увага, хоча вона за аглютинацією різних штамів виявляла сувору 
індивідуальність, аглютинуючи тільки так званою гомологічною сироваткою, тобто си
роваткою, виготовленою із даного штаму . 

Аглютинуючі сироватки, які були виготовлені із одного штаму кишкової палички якої
небудь людини, могли аглютинувати і всі інші штами кишкової палички, які були виділені 
із кишечнику того ж суб'єкта або в крайньому разі, більшість із них, залишаючись цілком 
недіючими у відношенні культур кишкових паличок, виділених у інших осіб . 

Нерідко в слідчій практиці зустрічалися випадки, коли в силу тих чи інших причин 
злочинці залишали свої фекальні маси на місці скоєння злочину, і в таких випадках 
ідентифікація кала могла бути використана з метою ідентифікації особи злочинця . 

Часто залишення фекальних мас злочинцями могло бути розглянуто як вираження 
глузування над потерпілими і як знак зневаги до слідчих, який підкреслював думку 
злочинців про те, що вони не будуть знайдені ніколи. Крім того, часто відчуття страху 
могло викликати у злочинців дефекацію на місці скоєння злочину. Нарешті, серед зло
чинців існувало повір'я, що їх не можна буде виявити, якщо вони будуть залишати що
небудь "своє" на місці скоєння злочину. Калові маси могли бути виявлені на ліжку, на 
підвіконні, на столі, на стільці та в інших місцях. 

Таким чином, проведене Е. Ю. Геном дослідження відносно використання слідів у 
вигляді калових мас людини в якості речових доказів дало можливість йому визнати, 
що індивідуальні властивості кишкової палички за їі аглютинабільністю могли давали 
можливість досить точної ідентифікації особи, і що така ідентифікація була можлива не 
тільки при дослідженні свіжого калу, але й того, що пролежало деякий час . 

Про можливість використання кишкової палички з метою ідентифікації особи, тео
рію про що було вперше обr'рунтовано Е . Ю. Геном, було підтверджено ін . Вітчизняни
ми мікробіологами. Вони, наприклад, підкреслювали, що кишкова паличка може во
лодіти надто різко вираженою індивідуальністю. Це проявлялося як в реакції аглюти
нації, так і в в ідношенні їі до бактеріофагу і в ступені антагоністичної спроможності 
[414, 305]. 

Тому при виявленні калу і проведенні , його попереднього дослідження результати 
необхідно фіксувати в протоколі слідчого огляду, де повинне бути зазначено: 

1) місце виявлення калу (указується вид поверхні: піщаний r'рунт, чорнозем, ас
фальт, бетонне покриття, дерев'яна підлога тощо); 

2) вид поверхні, на якій виявлено кал (гладенька невпитуюча, пориста впитуюча, 
пухка тощо); 

3) місце виявлення слідів у вигляді калу (їхні координати відносно не менш двох 
Постійних орієнтирів); 

4) кількість слідів калу (якщо є поруч слід сечі, те описується їх взаєморозположення); 
5) розміри слідів; 
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6) форма слІдІв (круглої, овальної форми у вигляді однорідної маси або у вигляді 
частин циліндричної форми визначеного діаметра і довжини); 

7) колір калу (ясно-жовтий, темно-коричневий тощо); 
8) консистенція (густота) калу (рідка консистенція, середньої густоти або у вигляді 

збитих густих частин, тощо); 
9) метод вияв.ІJення слідів калу; 
1 0) методи інших видів фіксаЦії (фотографування масштабним методом; вилучен

ня предметів, на поверхні яких було виявлено кал разом з останнім; вилучення калу з 
виявленої поверхні і вміщення його в скляний посуд); 

11) заходи, які забезпечують збереження слідів калу, спосіб їхнього упакування. 
У судово-медичних лабораторіях може досліджуватися і сеча, як носій визначеної 

доказової інформації про особу виділителя. Сучасні методи аналізу в окремих випад
ках дозволяють вирішити питання про те, наприклад, чи належить вона вагітній жінці чи 

жінці, яка за сім-десять днів до того, як була узята на аналіз їі сеча, зробила аборт. У 
сечі також можуть бути виявлені різні патологічні складові частини, наприклад, білок, 
кров, цукор, гонококки і т.ін. Сеча, як і інші виділення організму людини, містить гру
пові антигени системи АВО(Н), що відповідають їх групі крові. Однак ступінь виділення 
їх із сечею в різних людей неоднакова. У більшості людей групові антигени в сечі добре 
виражені і легко виявляються, хоча зустрічаються випадки слабкої виразності їхніх 
антигенів, при яких визначення групи сечі затруднено. З огляду на це, необхідно у всіх 

випадках в якості контролю по можливості направляти на судово-медичну експертизу 
речових доказів сечу осіб, від яких підозрюється походження слідів сечі, виявлених на 
місці події. Слідчий повинний мати на увазі, що кількість матеріалу, необхідного для 
судово-медичного дослідження, залежить від інтенсивності слідів сечі і від давнини їхнього 

утворення. З насичених слідів сечі давниною кілька тижнів для досягнення позитивного 
результату при проведенні судово-медичного дослідження досить 1 0-15 мг речовини 
сечі з виявленого сліду (плями). Для одержання позитивного результату при судово

медичному дослідженні старих слідів сечі (один рік і більше) потрібно ЗО-40 мг дос
ліджуваної висохлої речовини зі сліду сечі. 

Сліди (плями) сечі на різнихпредметахі тканині можуть мати різне забарвлення (від 
блідо- до яскраво-жовтої чи жовтої з червонуватим відтінком). При огляді місця події 
варто звертати увагу на кількість, яка виявляється в тому чи іншому місці рідини, 
схожої на сечу, і їі колір, що повинний бути зазначений потім при їі описі в протоколі 
слідчого огляду. [459, 50; 622, 25З-254] 

Результати попереднього дослідження слідів сечі фіксуються в протоколі слідчого 
огляду, де повинно бути зазначене те ж, що фіксується і рекомендовано вище у випад
ку виявлення слідів, схожих на кров. При цьому додатково повинні бути описані питан
ня, що стосуються кольору сечі і їі кількості, якщо вона буде виявлена у виді рідини. 

Такі основні і найбільш розповсюджені види спідів людини, що можуть бути вияв
лені при проведенні слідчого огляду і коло основних питань, яким повинно бути при
ділено увага при фіксації цих слідів вврбальним методом. Необхідно також відзначити, 
що всі розглянуті вище сліди людини (за винятком слідів взуття) є безпосередніми 
слідами людини, тому що за допомогою цих слідів представляється можливість іденти
фікувати конкретну людину, що залишила їх. Всі інші сліди, що виявляються при про
веденні слідчого огляду, є опосередкованими слідами людини, тому що переважна 
більшість слідів на місці здійснення злочину й в інших місцях не можуть утворитися 
інакше, як за допомогою або з волі людини. Однак за допомогою опосередкованих 
слідів людини не можна відразу визначити і вказати на конкретну особу (за допомогою) 
якої були залишені ці сліди. Для цього необхідно додатково одержати проміжний лан
цюжок доказової інформації. І довжина цього проміжного ланцюжка багато в чому 
залежить від виду опосередкованих слідів людини. Так, наприклад, щоб довести, що 
сліди взуття, виявлені на місці події, залишені конкретною людиною, необхідно використо
вувати результати дослідження потожирових виділень, наявних усередині взуття чи 

результати одоролагічного дослідження запаху людини. До опосередкованих слідів 
людини можна віднести сліди транспортних засобів; сліди, пов'язані зі зломом чи з 
застосуванням вогнепальної зброї; та інші види слідів, що можуть бути виявлені при 
проведенні слідчого огляду й утворені за допомогою чи з волі людини. 
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6.11. Попереднє дослідження слідів 
біологічного походження, що мають відношення 
до організму людини, з метою підготовки їх 

до подальшого судово-медичного молекулярно

генетичного експертного дослідження 
Встановлення за допомогою слідів крові (а також і слідів інших речовин біологічно

го походження, що є частками організму людини, у яких є клітки ДНК (дезоксирибо
нуклеїнова кислота), яка відіграє найважливішу біологічну роль, зберігаючи і передаю
чи в спадщину індивідуальні ознаки і властивості організму), виявлених на місці події, 
конкретної людини здійснюється за допомогою метода генетичної ідентифікації [5, 2З5] 
чи, як його ще називають інші криміналісти, генотипаскапічного аналізу. [З06, 195-
199] У судовій медицині цей метод називають ще: ДНК-генотипоскопія, геномна дакти
лоскопія чи "ДНК- відбитками пальців". [529, 1 0] За допомогою цього методу, назва
ного за рубежем генетичною "дактилоскопією", можна однозначно встановити джере
ло походження як крові, так і інших об'єктів біологічного походження і які мають відно
шення до організму людини, від конкретної особи. 

Наприкінці 1987 р. Британський кримінальний суд вперше у світовій історІі прий
няв а якості доказів генетичне "посвідчення особи". 

Встановлення можливості походження крові від конкретної особи маЄ велике зна
чення для розслідування і розкриття злочинів. Вирішення цього питання грунтується 
переважно на спадкаємному антигенному і ферментному поліморфізмі організму 
людини. Основними носіями спадкаємної інформації є молекули дезоксирибонуклеї
ной кислоти (ДНК), що представляють собою речовину в хромосомах, яка зберігає 
генетичний код людини. У молекулах ДНК "записані" спадкоємні ознаки, що визнача
ють біологічну будову кожної людини, їхньої характеристики, що передаються з поко
ління в покоління. 

ДНК - це свого роду гігантська молекула, що .знаходиться в ядрах людських кліток 
у формі 46 окремих ниток, кожна з який згорнута в клубок, названий хромосомою. 
ДНК складена в подвійну спіраль, схожу на скручені мотузкові сходи, бічні сторони 
якої складаються з цукрів і фосфатів. Їх щільно з'єднують поперечини, названі парами 
основ, оскільки вони складаються з двох хімічних сполук азотистих основ. 

Кожна з основ представляє букву в генетичному коді. Трибуквенні "слова", що нук
леотіди (органічні речовини, що грають важливу роль в обміні речовин в організмі люди
ни) утворюють послідовно уздовж кожної сторони "сходів", це інструкції для клітки про 
те, як збирати амінокислоти і білки, необхідні для життєдіяльності їхнього власника. Кож
на повна "пропозиція" у ДНК - це ген, відокремлений сегмент їі нитки, що відповідаль
ний за організацію синтезу специфічного білка, наприклад, для очей, м'язів, кісток. 

Уздовж молекули ДНК розташовуються послідовності основ, що повторюються кілька 
разів. Ці послідовності розташовані в так званих інтронах - частинах генів, які не не
суть корисної інформації. Складаються вони з нуклеотидів, що повторюються від З до 
ЗО разів і розподілених по довжині всієї ДНК. У людини можна знайти однакову по
слідовність нуклеотидів, повтерену 1 О разів в одному місці, потім 20 разів в іншому, 
потім ЗО разів у третьому. В іншого суб'єкта ці послідовності будуть складатися з 
іншого числа нуклеотидів і займуть інші ділянки. [З06, 195-196] 

Таким чином вчені знайшли, що в ДНК є індивідуальні ділянки, які служать як би 
особистим знаком людини, тобто вони неповторні, у різних людей вони різні. 

Одна з таких ділянок була виділена в Англії А. Джеффресом з колегами, у резуль
таті чого вони відкрили в генів молекули ДНК одну повторювану особливість, унікаль
ну для кожної людини. У результаті цього А. Джеффрес запропонував використовува
ти відбитки ДНК для ідентифікації особи. Дослідження, проведені в лабораторії генети
ки колишнього Всесоюзного наукового центра психічного здоров'я АМН СРСР і інших 

лабораторіях світу, показали, що повних збігів не буває. Перевірялися ділянки ДНК, 
взяті з клітин людей, що не мали відношення один до одного, і близьких родичів: у всіх 
випадках окремі ділянки ДНК були різними. І в той же час у тієї самої людини у всіх 
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клітках будь-яких його органів - мозку, серця, легень, крові, шкіри - ці ділянки ДНК 
абсолютно однакові. 

Це значить, що людина може nостаріти, вік, хвороби і життєві стреси змінять їІ фігу
ру й обличчя, але кожна клітка організму, nочинаючи з внутрішньоутробного nеріоду і до 
самої смерті буде зберігати свій, строго незмінний вид індивідуальних елементів ДНК . 
Ймовірність того, що генетичний відбиток чи індИвідуальний код ДНК у двох людей 
виnадково збіжиться, нижче однієї ЗО-мільярдної. 

Отже, індивідуальні ділянки ДНК можуть стати безnомилковим маркером, що доз
воляє відрізнити одну людини від іншої: досить мати для цього краnлю крові, сnерми , 
невеликий шматочок шкіри чи голівку волосся. [ 14З; 51 О; 528] 

У деяких ситуаціях відбиток ДНК може виявитися єдиним засобом, що дозволяє 
установити особу. Адже відомі виnадки, коли злочинцю вдавалося змінити візерунок на 
nальцях рук шляхом, наnриклад, трансnлантації на них шматочків шкіри з інших діля
нок тіла. А сnадкоємну інформацію в клітках ні стерти, і змінити неможливо. 

Перевага генетичного методу ідентифікації в nорівнянні з всіма іншими методами 
складається ще й у тім, що для .його застосування не обов'язково мати чіткі, наnриклад, 
відбитки слідів nальців рук чи nроби крові. Оскільки ДНК є nрисутнім у кожній живій 
клітці людського організму, їі можна витягти з будь-якого зразка людської тканини чи 
рідини. Західні сnеціалісти вважають, якщо навіть nідозрюваний діяв на місці скоєння 
злочину в рукавичках і не залишив слідів власної крові або слідів nальців рук у вигляді 
нашарування на nоверхні визначених об'єктів nотожирових видіпень організму людини, 
то його все рівно можна буде nізнати, знайшовши, наnриклад, найменші сліди шкірних 
nокривів чи голівки волосся на одязі жертви чи nоблизу від місця скоєння злочину. 

Метод генетИчної дактилоскоnії за кордоном широко застосовується з метою роз
слідування злочинів. 

Перше генотиnічне дослідження зі сnрави про убивство в Росії було nроведено в 
1988 р. [ЗО6, 198] 

Тепер розглянутий метод ідентифікаційної ексnертизи, що називається - судово
медична молекулярно-генетична ексnертиза, - став достуnним і в нашій країні. 

В Україні дослідження nодібного роду nроводять у Головному бюро судово- медич
ної ексnертизи України і Державному науково-дослідному ексnертно-криміналістично
му центрі МВС України - м . Київ, Одеському обласному бюро судово-медичної екс
nертизи, Полтавському обласному бюро судово-медичної ексnертизи, а також в ос
танній час nочали nроводити в Донецькому обласному бюро судово-медичної ексnер
тизи. В Одеському обласному бюро судово-медичної ексnертизи молекулярно-гене
тична ексnертиза nроводиться з листоnада 1992 р. Під керівництвом начальника Бюро 
кандидата медичних наук, доцента Кривди Г . Ф. разом із завідувачем відділом генної 
інженерії Одеського селекційно-генетичного інституту УААН доктором біологічних наук, 
nрофесором, академіком Сиволаn Ю . М. і на базі цього інституту. 

З метою nідвищення ефективності ідентифікації слідів біологічного nоходження, які 
мають відношення до організму людини, як речових доказів та створення умов для 
використання сучасних методів досліджень (ДНК-технологій) nри nроведенні судово
медичних ексnертиз та на виконання розnорядження Одеської обласної адміністрації 
від 5 травня 1998 р. Ng З67 /А-98, наказом начальника уnравління охорони здоров'я 
Одеської обласної державної адміністрації від 6 травня 1998 р . за Ng 1 З4 було створе
но nри Одеському обласному бюро судово-медичної ексnертизи Центр судово-медич
них молекулярно-генетичних ексnертиз. 

За термін сnільної роботи сnеціалістів з судової медицини Одеського бюро судово
медичної ексnертизи і відділу генної інженерії Одеського селекційно-генетичного інсти
туту УААН, в Центрі судово-медичних молекулярно-генетичних ексnертиз на базі Одесь
кому обласному бюро судово-медичної ексnертизи, за nостановами судово-слідчих 
органів 17 областей України (за станом на кінець 2002 р.), nроведено 255 судово
медичних молекулярно-генетичних ексnертиз, в т.ч. 177 судово-медичних молекуляр
но-генетичних досліджень було nроведено відносно речових доказів з кримінальних 
сnрав, а решта 78 - з цивільних сnрав з метою встановлення батьківства . Про якість 
роботи і тіє'і доnомоги, яку надають результати цієї ексnертизи nри розслідуванні тяж
ких злочинів nроти особи, свідчать листи і відгуки в nеріодичній пресі . 
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Так, наприклад, при розслідуванні убивства, сполученого зі зІваптуванням мало
літньої Большакової Є. М . , скоєного в 1997 р . На території Дніпропетровської області , 
тільки завдяки висновку судово-медичної молекулярно-генетичної експертизи був вик
ритий і притягнутий до кримінальної відповідальності злочинець, який скоїв цей тяжкий 
злочин. [691] 

Незважаючи на те, що розглянута експертиза є дуже дорогою у матеріальному 

змісті і затрачується багато часу на одержання результатів одного дослідження (макси
мум 6 експертиз на місяць може провести один експерт [439 , 39] ), висновки цієї 
експертизи, що сприяють проведенню успішного розслідування і розкриття тяжких зло

чинів проти особи, окупляться завжди зі сторицеє. 
Судово-медичні експерти Одеського обласного бюро судово-медичної експертизи, що 

працюють з біологічними об'єктами, які підлягають дослідженню методами судово-медич
ної молекулярно-генетичної експертизи , висловлюють наступні рекомендації для слідчих 
при роботі на місці події з подібними об'єктами з метою їх вилучення і збереження: 

1) пошук, знаходження, виявлення, фіксацію і вилучення слідів біологічного поход
ження, які будуть направлені на судово-медичне молекулярно-генетитчне дослідження 
обов'язково проводжити з залученням спеціаліста в області судової медицини; 

2) бажано, якщо є можливість, сліди біологічного походження вилучати цілком з 
об'єктом-носієм, не піддаючи ці сліди впливу високих температур, прямих сонячних 
променів, сильних реагентів тощо; 

3) найкраще сліди біологічного походження зберігати при низьких температурах в 
умовах холодильника; 

4) у випадку вилучення вологих слідів біологічного походження оптимальним ва
ріантом є просушування цих слідів в умовах холодильної чи морозильної камери (ДНК 
у таких випадках практично не руйнується) ; 

5) категорично забороняється вилучення біологічних слідів шляхом змивів, крім 
змивів за допомогою фізіологічних розчингів чи дистильованою· водою !:f!У!інуєТься ДНК), 
якщо не можна вилучити об'єкт цілVn'vІ;-кр-аще робити зіскріб розглянутих слідів; 

6) вилучені об'єкти в оперативному порядку разом зі зразками повинні бути на
правлені на експертне дослідження. 

Взагалі, умови пошуку, відбору й збереження біологічного матеріалу мають велике 
значення для успішного проведення судово-медичної молекулярно-генетичної експертизи. 

Робота з метою пошуку, знаходження, виявлення і фіксації об' єктів біологічного 
походження на місці події обов'язково повинна проводитися за участю спеціаліста в 
області судової медицини . 

Якщо сліди будуть знайдені чи виявлені не на громіздких предметах (знаряддя ско
єння злочину, одяг тощо), то вилучення подібних об'єктів здійснюється цілком. У тих 
випадках, коли предмет не має великої матеріальної цінності і піддається обробці, а 
також громіздких предметах, від них відрізується ділянка з передбачуваними слідами 
біологічного походження. Якщо об'єкт-носій слідів б іологічного походження знаходить
ся у вологих умовах, його висушують при кімнатній температурі без доступу прямих 
сонячних променів (можливе використання вентилятора без підігріву). 

Якщо предмети з біологічними слідами уявляють матеріальну цінність, громіздк і за 
обсягом чи не піддаються обробці (кам'яні сходинки чи підлога, кузов автомашини 
тощо), зі слід-ів можна робити зіскріби чи змиви . 

Зіскріби здійснюються таким чином, щоб вилучити плями біологічного походження 
з мінімальною домішкою об'єкта-носія . Отримані мікрочастки поміщають в паперовий 
конверт і упаковуються в поліетиленовий пакет. Ні в якому разі не можна заклеювати 
конверт з використанням слини. Якщо не можна зроби'fи зіскріб, то пляму вилучають 
за допомогою фільтрувального паперу, змоченого фізіолоtічним розчиfюМ чи дистильова
ною водою. Фільтрувальний папір висушують при кімнатній температурі на чаьuці Петрі 
без впливу прямих сонячних променів і упаковують в поліетиленові пакеl'и . Зберігання 
допустиме при кімнатній температурі. 

При виявленні біологічного матеріалу (кро-ві) на сні·гу вилучають ЙОГО' з мінімаль
ною кількістю снігу у чашкиПетріна стерильну марлю, складену в чоfири шари. Пїеля 
танення снігу марлю, просочену кров'ю, висушують при кімн~тній температурі й упа
ковують в поліетиленовий пакет з послідуючим зберіганням при кімнатній темпера'І"урі . 
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Плями крові на землі вилучають з мінімальною кількістю грунту в поліетиленовий 
пакет і негайно відправляють в судово-експертну установу, тому що тривале збере

ження подібної суміші може негативно позначитися на стані крові. 
При наявності людини, ідентифікація якої буде здійснюватися з використанням мож

ливостей ДНК типувань, проводиться відбір зразків рідкої крові обсягом не менше 0,5 
мл шляхом відбору з ліктьової вени в одноразову пробірку, яка містить антикоагулянт 
2, 1 М розчин цитрату натрію чи 5 М ЕДТ А (у розрахунку 1 І 1 О обсягу крові) і зберіга
ють при температурі + 4° С . 

При відсутності антикоагулянта свіжу кров в кількості не менше 0,5 мл поміщають 
на стерильну марлю, складену в чотири шари, І.JИ фільтрувальний папір, потім висушу
ють при кімнатній температурі на чашці Петрі без дії прямих сонячних променів з 
послідуючою упаковкою в поліетиленовий пакет. Висушена на марлі чи фільтруваль
ному папері кров з метою одержання препарату ДНК краще зсілої крові . Зберігають 
при кімнатній температурі . 

Аналогічно проводиться відбір зразків трупно'і крові, яка береться з порожнини сер
ця чи великих судин, поміщається на стерильну марлю, складену в чотири шари, вису
шується, упаковується і зберігається при кімнатній температурі. 

Відбір зразків слини здійснюється в кількості 2-З мл в центрифужну про6ірку і 
піддається центрифугуванню, після чого надосадову рідину виливають на стерильну 
марлю, складену в чотири шари, висушують в аналогічних умовах, описаних вище, 

упаковують в поліетиленові пакети і . зберігають при кімнатній температурі. 
У залежності від обставин згвалтування плями сперми виявляються: а) на одЯзі 

потерпілої, у т. ч. і верхньому; б) на тілі потерпілої, у т . ч. у піхві, на шкірі в області 
статевих органів, у задньому проході, у ротовій порожнині; в)на місці події; г) на одязі 
підозрюваних. Плями з передбачуваною наявністю сперми на речах потерпілої вирізу
ють і поміщають між двома предметними стеклами, які фіксують липкою стрічкою і 

упаковують в поліетиленовий пакет. 
Тампони зі стерильної марлі з умістом піхви, ротової порожнини чи заднього про

ходу висушують при кімнатній температурі, поміщають між двома предметними стек
лами й упаковують в поліетиленовий пакет. 

Мазки-відбитки з голівки статевого члена підозрюваного чи піхви потерпілої не фіксу
ються і не забарвлюються, щоб мінімально зменшити деградацію ДНК, їх зберігають 
при температурі + 4° С . 

Відбір органів і тканин у вигляді кісток здійснюється у випадках, коли відсутня мож
ливість аналізувати інші тканини. З метою ДНК аналізу використовуються "свіжі" кістки 
або добре висушені, губчастої структури. Труднощі при виділенні ДНК виникають при 
аналізі кісток, які знаходилися під впливом різних зовнішніх агресивних чи відньсно 
агресивних реагентів, наприклад, після піддання їх впливу високих температур, зна
ходження тривалий час у воді чи валогій землі. 

Відбір м'язових тканин здійснюється методом "відбитка". З цією метою, з глибини 
розрізу м'яза шляхом промокування робили "відбиток" крові і тканевого вмісту на 
стерильну марлю, складену в чотири шари. Марлю висушують на чашці Петрі при 
кімнатній температурі, упаковують в поліетиленовий пакет і зберігають при темпера
турі + 4° С. Іншим методом відбору м'язової тканини може бути приготування препа
рату з глибини шарів м'язової тканини. Препарат упаковують в поліетиленовий пакет і 
зберігають при температурі -20° С. 

З метою ДНК-типування може відбиратися і волосся у випадку присутності в нього 
голівок і піхвових оболонок. Волосся, яке має перераховані утворення, як правило, 
буває вирваним. Волосся, яке випало, має залишки волосяної піхви тільки в області 
кореневої частини стовбура волосся, голівка такого волосся буває ороговілою і су
хою, що затрудняє виділення ДНК. Волосся стрижені або відділені іншим механічним 

способом від кореневої частини не може бути об' є ктом судово-медичної молекулярно
генетичної експертизи, тому що не містить голівок і піхвових оболонок - носіїв ДНК. 

Волосся із волосяною голівкою і піхвовою оболонкою висушують на чашці Петрі 
при кімнатній температурі, упаковують в паперовий конверт, а потім в поліетиленоЕfий 
пакет і зберігають при кімнатній температурі. 

Такі основні вимоги відносно пошуку, знаходження, виявлення і фіксації об'єктів-

303 



носіїв доказової інформації біологічного походження, які в послідуючому будуть на
правлятися на судово-медичне молекулярно-генетичне дослідження з метою ідентифі-
кації особи, яка залишала подібні сліди. · 

Таким чином велике значення для одержання якісних результатів за допомогою 
судово-медичної молекулярно-генетичної експертизи відіграють умови вилучення і збе
реження об' єктів-носіїв речових доказів біологічного походження. На цю можливість 

· можуть негативно впливати наступні фактори: деградація макромолекул ДНК під впли
вом клітинних ферментів і таких факторів зовнішнього середовища як температура, 
вологість, а також тривалість збереження експертних зразків, вплив продуктів життє
діяльності мікроорганізмів'. Особливістю об'єктів виявлених у зв'язку зі скоєнням зло
чинів може бути їхня значна деградація, контамінація іншими біологічними об'єктами 
чи речовинами, інгібируючими полімеразну ланцюгову реакцію (ПЛР). Деградація ДНК 
може бути пов'язана з дією нуклеаз мікробіологічного походження чи механічним уш
кодженням. Фіксація об'єктів біологічного походження за допомогою, наприклад, та
ких розчинів, як 4% формалін також приводить до порушення полімерності молекули. 
Істотною проблемою може бути модифікація ДНК під впливом УФ-випромінювання чи 
хімічних реакцій. Можлива контамінація ДНК аналізованого об'єкта чужорідною ДНК, 
елементами об'єкта-носія. Недостатня кількість ДНК у зразках може також негативно 
позначитися на результатах аналізу. 

Теоретично, невеликі кількості деградованої ДНК можуть бути відоцтво за умови, 
що існує інтактний ланцюг ДНК, що містить послідовність-мішень для ампліфікації. 
Наприклад, у світовій практиці здійснено ПЛР-аналіз ДНК із сигаретних недокурків 15-
літньої давнини, слідів слини на конверті, залишкових кліток під нігтями, із фінгерп
ринтів, залишених на шкіряній ручці валізи, олівці, ключі від автомобіля, слухавці, ручці 

\ персональної шафки. 
Необхідно відмітити, що всі ті об'єкти на яких можуть бути знайдені чи виявлені 

сліди біологічного походження на місці події вилучаються, упаковуються і скріпляють
ся підписами понятих, слідчого і спеціаліста в установленому кримінально-процесу
альним законом порядку і загальному для всіх речових доказів, які підлягають вилучен
ню і фіксації. А описана вище робота з висушування і зберігання цих об'єктів здійснюється 
уже в лабораторних умовах бюро судово-медичної експертизи зразу ж після вилучення 
зазначених об' єктів, і після того як слідчий винесе постанову про призначення судово
медичної молекулярно-генетичної експертизи, яка носить підготовчий характер до про
ведення призначеної судової експертизи. 
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Розділ сьомий 

ПОПЕРЕДНЄ ДОСЛІДЖЕННЯ 

ОПОСЕРЕДКОВАНИХ СЛІДІВ ЛЮДИНИ 

І ОКРЕМИХ ОБ'ЄКТІВ-НОСІЇВ ДОКАЗОВОЇ 
ІНФОРМАЦІЇ З МЕТОЮ ВЕРБАЛЬНОІ ФІКСАЦІЇ 
7. 1 . Попереднє дослідження слідів транспортних засобів 

Трансnортні засоби nри взаємодії з навколишнім середовищем утворюють різні 
матеріальні зміни, і насамnеред сліди шин. [595; 596] 

Розглянуті сліди виникають у різних умовах і тому можуть бути джерелами інфор
мації про самі трансnортні засоби, а також про деякі обставини, що nідлягають з'ясу
ванню nри розслідуванні злочинів, nов'язаних з цими трансnортними засобами. Найбільш 
істотними nередумовами утворення слідів шин є властивості слідосnриймаючого об'єкта 
(ділянки дороги чи поверхня Ірунту тощо), стан коліс і трансnортного засобу. 

Властивостями елідосприймаючої nоверхні обумовлене виникнення nоверхневих і 
об'ємних слідів шин. Поверхневі сліди шин залишаються на твердому дорожньому 
nокритті, що від вnливу коліс не дає залишкової деформації. Ці сліди найчастіше утво
рюються в результаті нашарування на слідосnриймаючу nоверхню часток сторонніх 
речовин, які знаходяться на виступаючих елементах nротектора (nил, бруд, мастила 
тощо), чи часток гуми, що відокремлюються від шини. 

Виникнення об'ємних слідів шин nов'язано з наявністю залишкової деформації опор
ної nоверхні чи відбувається в результаті формування часток якої-небудь речовини при 
вnливі на неї контактною nоверхнею шин. 

У залежності від стану коліс у момент елідоутворення розрізняють сліди кочення і 
сліди ковзання. Сліди ковзання утворюються nри nовному блокуванні коліс у nроцесі 
гальмування чи їх пробуксовка, а сліди кочення - внаслідок поступального-оберталь
ного руху коліс по опорній поверхні. Процес елідоутворення сnолучений з визначеною 
деформацією об'ємних слідів, що, однак, nрактично не перешкоджає встановленню 
моделей шин і їхнього ототожнення за доnомогою слідів. 

Криміналістичне значення слідів шин визначається обсягом і цінністю інформації, отри
мано'і nри огляді їх на місці виявлення й у результаті сnеціального (експертного) дослід
ження, а також характером розслідуваної події, до якої nричетний транспортний засіб. 

Перелічити коло злочинів, при розслідуванні яких як докази можуть бути використані 
сліди шин, досить складно. Тому можна лише рекомендувати, щоб при огляді місця тієї 
чи іншої події з урахуванням конкретних обставин була на увазі можлива nричетність 
трансnортного засобу до цієї nодії, приймалися міри до виявлення, фіксації, вилучення 
слідів шин і настуnному їхньому використанню як джерела доказової інформації. 

Сліди шин можуть бути використані для встановлення різних обставин розслідува-
ної nодії, з числа яких доцільно виділити дві основні груnи : 

1) обставини, що відносяться безпосередньо до транспортного засобу; 
2) обставини, що характеризують механізм події. [595, 6 - 8] 
До обставин nершої груnи відносять сам факт "nричетності" транспортного засобу 

до розслідуваної події, а також сукупність ознак, що можуть бути встановлені за доnо

могою слідів шин і використані для визначення груnової належності транспортного 
засобу і надалі його ототожнення . 

Необхідність виявлення nерерахованих обставин (ознак) виникає в зв'язку з розсліду
ванням будь-яких злочинів, якщо при цьому nовинно бути встановлено транспортний 
засіб . При розслідуванні дорожньо-транспортних подій і злочинів, nри здійсненні яких 
трансnортний засіб використовувався як знаряддя здійснення злочину (убивства чи на
несення тілесних ушкоджень), повинні бути встановлені обставини, що характеризують 
механізм цієї події. До них, зокрема, відносяться настуnні: наnрямок і режим руху 
трансnортного засобу (чи мало місце гальмування, швидкість до гальмування), місце 
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зіткнення чи наїзду, взаєморозташування потерпілого і транспортного засобу в момент 
наїзду транспортних засобів чи коли вони зштовхнулися. З'ясування механізму події 
має важливе значення для пра·вильного визначення його характеру (нещасливий випа
док, злочинне порушення правил руху тощо). 

Сліди шин є джерелом інформації про ознаки транспортних засобів, що у них відо
бражаються. До цих ознак відносяться: 

1) техКічні характеристики (дані) транспортного засобу і його шин, а також інші 
ознаки, на підставі яких встановлюється групова наЛежність цих об'єктів; 

2) ознаки, що індивідуалізують шини і можуть бути використані для_ їхньої ідентифі
кації. 

Належність трансгюртних засобів до визначеної стандартної групи ви~начається на 
основі таких технічни-х даних, як величина колії і база, кількість коліс і осей. 

У слідах шин відображаються також ознаки, сукупність яких дозволяє ідентифіку
вати конкретну шину. Ці ознаки виникають у процесі експлуатації і ремонту шин і 
уявляють собою різні ушкодження і дефекти на біговій доріжці, зокрема тріщини і вик
ришування г'уми на виступаючих елементах малюнка протектора; ділянки без рельєф
ного малюнка, що утворилися в результаті відриву (відшарування) частини протектор
ної гуми від внутрішнього (брекерного) шару; окремі ділянки шини зі зношеним ма

люнком протектора (так називані лисини): латки, накладені при ремонті тощо. 
Ділянки слідів шин з відображенням названих ознак повинні бути не тільки описані в 

протоколі огляду, але й сфотографовані масштабним методом. Крім того, поверхневі 
сліди необхідно скопіювати на слідокопіювальну плівку, а з об'ємних- виготовити зліпки. 

При проведенні попереднього дослідження слідів шин слідчий і спеціаліст, який 

надає йому допомогу на місці виявлення слідів, повинні прагнути установити макси
мум ознак, що дозволить до мінімуму звузити групу, до якої може бути віднесено 
транспортний засіб, який підлягає розшуку. 

Модель шини визначається за будовою малюнка, який відобразився в сліді протек
тора і по ширині його бігової доріжки. 

Будова малюнка гіj:ютектора характеризується кон

фігурацією і розмірами складових його елементів, 
їхньою кількістю, положенням на біговій доріжці і 
ВіДНОСНО ОДИН ОДНОГО. 

Ширину бігової доріжки шини встановлюють шля
хом виміру ширини сліду. 

Однією з ознак шини, яка може бути встановлена 
за допомогою їі сліду, є зовнішній діаметр шини. Для 

цього необхідно знайти в сліді два однакових відобра
ження однієї і тієї ж особливості шини (наприклад, 
тріщини, викришування і т.ін.) чи два пофарбованих 
відбитки тієї ж самої ділянки бігової доріжки (наприк
лад, відбитки, утворені в результаті зафарбування 
ділянки шини при переїзді якої-небудь плями) і вимі
рІпи відстань між ними. Установивши довжину окруж
ності шини, за допомогою відомо'Іформули можна 
обчислити .,,,зовнішній діаметр. 

Крім зазначених технічних характеристик (ознак), 
що є обов'язковими, шини можуть мати й інші озна
ки, зокрема порушення елементів малюнка протек
тора, шипи проти ковзання, ступінь зношеності малюн
ка протектора, наявність речовин, винесених з місця 
поді'і, помітні дефекти бігової доріжки. Відносно шин, 
які знаходяться на спарених колесах, варто назвати і 

такі ознаки, як предмет, затиснутий між ними (наприк

лад, невеликий камінь чи шматок цегли). Про цю оз
наку можна судити за наявністю між суміжними гра-

- ницями слідів спарених шин ділянки, ширина якої 
збільшена, а контур близький до овалу. 

ЗОб 

Мал. 104. Вимірювання ширини 
бігової доріжки шини. 



До ознак ходово'і частини транспортного засобу відносяться: колія, база транспорт
ного засобу і кількість коліс (осей) транспортного засобу, що також можна визначити 
за допомогою слідів шин . 
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Мал. 105. Вимірювання довжини окружності колеса. 
А - відстань між відображеннями однієї і тієї ж ознаки протектора шини . 

Мал. 106. Вимірювання коліі автомобіля. 

Колія - це відстань між середніми лініями бігових доріжок одинарних кол і с чи між 
середніми лініями проміжків спарених коліс, розташованих на одній осі. За допомогою 
слідів коліс колія може бути визначена шляхом вимірювань однієї із наступних відста
ней: 

- між відповідними середніми лініями слідів; 
- між однойменними (лівими чи правими) бічними межами відбитків бігових дорі-

жок шин одинарних коліс; 
- між середніми лініями відбитків бігових доріжок шин внутрішнього і зовнішнього 

колеса, розташованих на протилежних кінцях осі. 
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Мал. 107. Вимірювання колії автомобіля зі спареними задніми колесами. 

Лп База транспортного засобу -
це відстань між його передньою 

і задньою осями. У тривісних 
транспортних засобів базою 
вважають відстані між nере
дньою і середньою , а також 
між задньою і середньою ося

ми. У довідниках ця база по
значається двома числами, 

з'єднаних знаком "плюс". Базу 
можна визначити за допомогою 

СЛідіВ ШИН , ЯКЩО В НИХ відо
браЖено взаємне положення 
осей, тобто, якщо є можливість 
встановити за допомогою цих 

слідів відстань між осями. Та

кими слідами є сліди шин, ут

ворені під час стоянки (зуnин
ки), при розвороті з застосу

ванням заднього ходу, а також 

при про-буксовуванні коліс . 

На місці стоянки (навіть не 
дуже тривалої) транспортного 
засобу утворюються сліди , що 
фіксують взаємне розташуван

ня коліс на осях, а значить і 
самих осей. 

При розвороті з застосуван

ням заднього ходу для руху в 

зворотному напрямку водій зу
пиняє автомобіль мінімум двічі. 
Оскільки nри цьому напрямок 
руху щоразу змінюється, гра

ниці (кінці) слідів передніх і 
задніх кол і с , що утворилися 

Мал. 108. Визначення бази автомобіля за допомогою слідів розвороту з використанням заднього 
ходу: Лп - ліІ-jія передньої осі (колія передн іх коліс) ; Лз - лін ія задньої осі; Б - база автомобіля. 
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при кожній зупинці, не руйнуються і можуть бути використані для визначення бази. 
База визначається в таким чином. Середини слідів - вм'ятин (таловин), ділянок, 

обмежених частками бруду, що упали з коліс, -чи кінці (границі) слідів коліс, розташо
ваних на одній осі, з'єднують прямими лініями, що будуть відповідати положенню осей. 
Потім із середини лінії передніх коліс опускають перпендикуляр на лінію задніх коліс. 
Довжина перпендикуляра і буде дорівнювати базі транспортного засобу. 

Кількість коліс транспортного засобу визначається за кількостю їхніх слідів. Це 
положення без усяких виключень може бути застосовно тільки до двох-трьох- і чотирьохко
лісних транспортних засобів: мотоциклів, мотоколясок, легкових автомобілів, мікро
автобусів, вантажівам малої вантажопідйомності. Відносно інших транспортних засобів, 
наприклад, трьох- чи двохосьових зі спареними колісьми на задній осі, необхідно мати 
на виду наступні обставини. 

По-перше, сліди коліс середньої осі тривісного автомобіля, утворені при прямоліній
ному русі, цілком руйнуються колісьми задньої (третьої) осі, і тому про наявність се
редньої осі (а значить і про кількість коліс) у даному випадку судити неможливо. Зазна
чена ознака може бути встановлена за допомогою слідів коліс, що утворилися під час 
стоянки автомобіля чи при розвороті його з застосуванням заднього ходу. 

По-друге, вантажні автомобілі зі спареними колісьми на задній осі тимчасово (з 
різних причин) можуть експлуатуватися з неповним комплектом, тобто на задній осі 
два колеса замість чотирьох. Таким чином, при огляді слідів шин необхідно не тільки 
установити їхню кількість, але і визначити, чи не утворені вони транспортним засобом 
з неповним комплектом коліс. При вирішенні цього питання варто враховувати величи
ну колії передніх і задніх коліс. Колія передніх і задніх коліс збігається у вантажних 
автомобілів підвищеної прохідності, що на :_іадній осі мають одинарні колеса. Якщо на 
автомобілі замість спарених задніх коліс встановлені одинарні, їх колії не збігаються. 

Такі основні ознаки транспортних засобів, що можуть бути встановлені за допомо
гою слідів шин, виявлених на місці події. 

При фіксації слідів транспортних засобів, залишених шинами (автомобіль, мото
цикл, велосипед), у протоколі слідчого огляду варто відображати: · 

1) вид і стан поверхні, на якій виявлені сліди шин (асфальтоване чи бетоноване 
покриття дороги (вулиці); rрунтова дорога; глинистий, чорноземний, піщаний rрунт; 
rрунт вологий, сухий тощо); 

2) місцезнаходження слідів шин на ділянці прямолінійного руху, на повороті, на проїзній 
час-тині, на узбіччі (виявлені сліди повинні бу-ти nрив'язані до наявних орієн-тирів на цій 
ділянці або їх орієнтують за сторонами світу, як і наnрямок ділянки дороги чи вулиці); 

З)вид слідів (поверхневі, об'ємні); 
4) кількість слідів; 
5) співвідношення між слідами передніх і задніх коліс (повністю перекриті сліди 

передніх коліс чи частина цих слідів збереглася у вигляді смужки (варто вказати їі 
ширину); 

6) розмір колії; 
7) ширина відображення бігової доріжки протектора; 
8) максимальна глибина об'ємних слідів відносно поверхні дороги (Грунту); 
9) будова малюнка протектора (що складається з квадратів, звивистих ліній і т.ін.) 

розміри його повторюваних елементів; 
1 0) форма, розміри і розташування відбитків індивідуальних особливостей поверхні 

шин (наявність тріщини, латок, вибоїни, стертих ділянок тощо); 
11) довжина сліду одного повного обороту колеса (визначається по одній з повто-

рІОваних індивідуальних особливостей); 
12) довжина сліду гальмування, радіус повороту; 
1 3) ознаки, що характеризують напрямок руху; 
14) частини (деталі), а також речовини, що відокремилися від того чи іншого тран

спортного засобу, їхнє розташування відносно слідів коліс транспортного засобу або 
інших орієнтирів; 

15) методи інших видів фіксацїі (фотозйомка сліду протектора шини протягом довжи
ни, рівному одному обороту колеса, масштабним методом; виготовлення гіпсового зліпка 
з об'ємних слідів шин; перекопіювання поверхневих слідів шин на липку стрічку тощо); 

309 



16) заходи, які застосовані з метою збереження слідів, спосіб їхнього упакування. 
При визначенні напрямку руху транспортного засобу необхідно враховувати на

ступне: 

1) у слідах шин підвищеної прохідності вершини кутів малюнка, як правило, спря
мовані убік, протилежний напрямку руху; 

2) у випадках переїзду забрудненої місцевості, калюж тощо, напрямок руху тран
спортного засобу визначається за слідами, залишеним забрудненими шинами; 

3) витягнуті кінці крапель рідини, оливи, що стікають із транспортного засобу, при 
його русі звернені убік руху; 

. 4) кінці зламаних при їхньому переїзді транспортним засобом гілок, ціпків, соло
мин звернені (зрушені) убік руху; 

5) кут сходження слідів на поваратах менше кута їхньої розбіжності; 
6) дно сліду іноді складається з уступів, положисті сторони яких звернені у бік 

руху; 

7) біля слідів у пилу утворюються валики, що складають зі слідом гострий кут, 
вершина якого спрямована убік руху; 

8) шматочки Ірунту переміщаються колісьми убік, протилежний напрямку руху; 
9) трава пригладжується колісьми, що буксують, убік, зворотний напрямку руху; 
1 0) трава, пригладжена гальмуючими (ковзними) колісьми убік напрямку руху; 
11) біля втиснених у Грунт транспортним засобом каменів утвориться зазор з боку, 

що відповідає напрямку руху. [583, 141-154; 662, 93-95] 
Зразковий опис слідів шин транспортних засобів у протоколі слідчого огляду може 

· мати наступний зміст: 
.._/ " ... На 120 км автотраси Одеса - Київ, яка прокладена у напрямку з півдня на 

північ, на її правому узбіччі (якщо дивитися на північ), на ділянці, де був виявлений труп, 
на відстані 50 м від кілометрового стовпчика з покажчином "120" і на відстані 1 м від 
бордюру були виявлені виразні об'ємні сліди шин транспортного засобу. Поверхня 
узбіччя пасипана шаром жовтого ліску, волога. Сліди шин складаються з двох пара
лельних бігових доріжок і спостерігаються на ділянці узбіччя довжиною 25 м (до цієї 
ділянки і після неї узбіччя пасипане дрібним щебенем). Труп людини було виявлено на 
правому узбіччі, на відстані 45 м від кілометрового стовпчика з покажчином "120" до 
його правого вуха й у З м від правоїбіговоїдоріжки, залишеноїшинами транспортного 
засобу, до носка правої ноги трупа. Ширина кожної біговоїдоріжки дорівнює 765 мм. 
Максимальна глибина слідів ЗО мм. Розмір колії передніх і задніх коліс однаковий і 
дорівнює 140 см. У слідах відобразився малюнок протектора шин, який складається з 
боків доріжки із прямокутних вьtступів розміром 15 х ЗО мм і розташованих на відстані 
один від одного 15 мм. Велика сторона цих прямокутників розташована перпендику
лярно осьовоїлінії бігової доріжки. У середині сліду шин малюнок hротектора відобра
зився у виГляді ромбів з розміром сторін - ЗО мм і розташованих у три ряди, відстані 
між сторонами ромбів - 15 мм. На окремих ділянках слідів добре виражені сходинки, 
положисті сторони яких звернені на північ. На одній з ділянок правої біговоїдоріжки є 
втиснений камінчик, біля якого з південної сторони утворився зазор. На лівій біговій 
доріжці виявлена повторювана особливість у вигляді відсутності частини одного з пря

мокутних елементів малюнка протектора, розміром 15 х 15 мм і відображеного з 
правої сторони цієї бігової доріжки. Відстань між сусідніми аналогічними особливостя
ми- 2ЗО см. Усі виміри здійснювалися за допомогою металевоїрулетки довжиною 10 
м і лінійки з міліметровими розподілами довжиною ЗО см. 

ВиЯвлені сліди шин транспортного засобу були сфотографовані масштабними ме
тодом на відстані, рівній одному обороту колеса - 2ЗО см фотоапаратом "Київ-76" з 
об'єктивом 'Теліос-44" при витримці 1/60 і діафрагмі 8 на фотоплівку "Фото~65" при 
ПРІ(ІРОдному освітленні в ясну сонячну погоду. Після опису сліду з нього було виготов
лено гіпсовий зліпок (на ділянці, рівній довжині окружності колеса- 2ЗО см). Гіпсовий 
зліпок загорнуто у сірий аркуш паперу і перев'язано шпагатом, кінці якого скріплені 
сургучевою печаткою слідчого. На упакуванні є напис: "Гіпсовий зЛіпок сліду шин 
транспортного засобу, виявленого на правому узбіччі автотраси Одеса - Київ на 120 
км 1 7 березня 19.98 р. 

Підписи понятих і слідчого". 
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7 .2. Попереднє дослідження слідів злому 
Для проникнення на місце скоєння злочину (місце збереження цінностей тощо) зло

чинці іноді переборюють усілякі перешкоди. До числа перешкод відносяться Ірати, 
двері, стелі, підлоги, стіни, замки тощо . 

Злом переШкоди полягає в їі руйнуванні чи деформації, що пов'язано з утворенням 
різних слідів. У результаті контакту знаряддя і перешкоди слідосприймаюча поверхня 
може відображати зовнішню будову поверхні знаряддя злому. Однак у цьому випадку 
мо·жуть виникнути і сліди іншого роду . Так, наприклад, при досить сильному ударі по 
дошці вона ламається, і на ній, крім слідів, що виникли в місці контакту зі знаряддям 
злому, утворяться сліди на торцях розчленованого предмета . . 

Таким чином, при зламі сліди можуть появитися в результаті контакту знаряддя з 
перешкодою і в результаті розчленовування предмета на частини без безпосереднього 
контакту знаряддя зі елідосnриймаючою поверхнею. Тому, усі сліди злому можна роз
ділити на дві великі групи; 1) сліди знарядь злому; 2) сліди розлому (тобто місце, де 
предмет (об'єкт) розломлений, переломлений) . [448, 562] 

У силу того, що формування сліДів розламу (розриву чи руйнування) відбувається 
у випадку без участі безпосереднього контакту знаряддя зі слідами, що виникають при 
зломі, процес формування слідів розлому залежить не від зовнішньої будівлі знаряддя 
злому, а від тих факторів, які відносяться до зовнішніх сил, що викликали розрив й 

руйнування, і до властивостей матеріалу перешкоди . 
Під дією зовнішньої сили елементи перешкоди змінюють свої розміри і форму, у 

результаті чого тверде тіло деформується. Ці зміни в стані елементів перешкоди зрос
тають зі збільшенням зовнішньої сили і можна сказати, що величина деформації, за 
наявнісю інших рівних умов залежить від величини прикладеної сили. 

Дії зовнішніх сил, що руйнують, протистоять внутрішні сили міжмолекулярного 
зче,плення кожного твердого тіла, що ХСІрактеризують міцність матеріалу. Тому вели
чина деформації обернено пропорційна міцності об' єкта, що руйнується чи розривається. 

Міцність твердого тіла у свою чергу залежить від ряду його механічних властивос
тей: однорідності, ізотропності,·крихкості, пружності і пластичності. Ці основні власти
вості матеріалів у своїй сукупності визначають межу міцності твердого тіла. Якщо ве
личина зовнішньої сили перевищує межу міцності перешкоди, то настає їі руйнування. 

У залежності від місця прикладання зовнішніх сил, що викликали руйнування, і 
напрямку їхньої дії поділу предмета на частини передують наступні основні види де

формації: а) розтягання; б) вигин; в) крутіння; г) зрушення . 
Вид деформації визначає характер наступного руйнування і, отже, зовнішню будо

ву сліду розлому (розриву). Тому диференціація слідів розлому може бути зроблена за 
тими деформаціями, у результаті яких вони виникли. 

Деформація розтягання виникає тоді, коли до кінцевих перетинів, що розчлено
вується ( що розривається) предмета прикладені дві рівні і протилежні сили, спрямо
вані уздовж їі осі, назовні від кінцевих перетинів. Наслідком руйнування перешкоди при 
деформації розтягання є утворення слідів розриву. 

Наслідком руйнування, якому передувала деформація вигин у, є утворення слідів 
перелому. Ця деформація має місце в наступних випадках: 1) коли до кінцевих пере
тинів перещкод\'1 прикладені дві рівні сили, що діють назустріч одна одній, уЗдовж їі 
подовжньої осі; 2) коли до перешкоди прикладено кілька зовнішніх сил, що діють на
зустріч одна одній в площині, подовжній осі перешкоди, і перпендикулярно цій осі. 

Наслідком руйнування перешкоди при деформації крутіння є сліди крутіння. Ця 
деформація виникає, якщо до перешкоди прикладені зовнішні сили, перпендикулярні їі 
осі, але не перетинають їі. 

При · крутінні перешкоди відбувається поворот поперечних переріз навколо їі осі. 
Руйнування перешкоди починається завжди з поверхні і лежить на ділянці предмета, 
яка володіЄ найменшою силою опору. 

Якщо на перешкоду діють дві рівні зовнішні сили, дуже близько розташовані одна 
від іншої, перпендикулярні до осі перешкоди, що лежать у площині осі і спрямовані в 
протилежні сторони, то відбувається зрушення. [562, 3-14; 735, 45-53] 

За характером утворення сліди знарядь злому поділяють на поверхневі і втиснені 
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(об'ємні). Серед об'ємних СЛІДІВ розрізняють: сліди удару і натиску (віджиму); сліди 
тертя і ковзання; сліди розрубу, розрізу і розриву; сліди розпилу; сліди свердління. 

Огляд місця події по справах, які пов'язані зі зломом перешкод, до яких відносяться 
і злом замикаючих пристроїв і пристосувань, повинен мати своєю метою попереднє 
дослідження слід і в злому за допомогою їхнього пошуку, знаходження, виявлення, вив
чення і фіксації, а також правильного їх вилучення і підготовки матеріалів для призна

чення відповідної судової експертизи. До об' єктів, що найбільше часто піддаються зло
му, варто віднести: 1) пломби; 2) замки і замикаючі пристосування; 3) вікна і двері; 4) 
стіни, стелі тощо . [422, 7-8] 

При розслідуванні розкрадань з опломбованих сховищ, великого значення набуває 
встановлення способу і виду знарядь, використаних для розкриття і повторного вико
ристання пломб. 

Попереднє дослідження пломб доцільно робити в наступній послідовності. Спочат
ку перевіряється правильність навішення пломб на запірний пристрій дверей сховища, 
установлюється, чи не порушений пломбіровочний дріт у місцях Ті проходу через отво
ри дверної накладки і вушка сtjйки (дв~рі, наприклад, вагона), чи немає поверхневих 
пошкоджень пломб. · ,:__ · · ', 

При виявленні порушення цілісності пломбіровочного дроту необхідно сфотографу
вати положення вузла пломбіровочного дроту маштабним методом. Потім пломба 
знімається шляхом перерізання піюмбір~вочного дроту в середині петлі й упаковується. 

Якщо пломба, що оглядається, навішена .повторно, то при ретельному вивченні Ті з 
застосуванням техніко-криміналістичних засобів шляхом виявлення зовнішніх пошкоджень 
і вивчення механизму їхнього утворення можливо установити спосіб розкриття пломби. 

Якщо пломбіровочний дріт раніше був роз'єднаний і знову скріплений, то огля
дається й описується в протоколі будова вузла скріплення дроту і характерні слідів на 
кінцях дроту в місці його скріплення. 

Якщо дріт був перерізаний яким-небудь гостроріжущим інструментом (ножем, но
жицями тощо), то на торцях його повинні бути специфічні сліди розрізу у вигляді пара
лельно розташованих борозенок і валиків. 

При роз'єднанні шляхом розриву дріт, витягується в місці розриву, зменшується в 
діаметрі, а поверхня металу на торцях буде нерівною. У випадку, коли пломбіровочний 
дріт перерубаний чи перебитий яким-небудь твердим предметом , кінці його в місці 
роз'єднання будуть приплющені. 

Характер слідів на пломбіровочному дроті і механізм їхнього утворення дозволя
ють у процесі попереднього дослідження отримати необхідні відомості про спосіб роз- . 
криття пломби і про вид знаряддя, що застосовувалося. 

Після вивчення пломбіровочного дроту ретельно досліджується корпус пломби, 
вимірюються 'й діаметр, товщина, виявляються зовнішні ушкодження у вигляді вм'ятин, 
опуклостей на бічних поверхнях, слідів здавлювання, ударів, наявність свіжих чи по
темнілих подряпин, розширенність вхідних і вихідних отворів тощо. 

Оглядаючи бічні поверхні пломби по окружності, особливу увагу необхідно зверта
ти на вхідні і вихідні отвори камери пломби. Якщо пломба раніше розкривалася спосо
бом зрізу пломбровочного дроту впритул до корпуса пломби, потім яким-небудь гострим 
предметом розширювався вхідний отвір, у який вставлявся кінець дроту, і корпус пломби 
стискувався, то · в цьому місці можна знайти сліди цього предмета у вигляді подряпин і 
тріщин, а також сліди на торці пломбір'овочного дроту, що знаходяться в корпусі плом
би. Крім того, на поверхнях пломби чи на одному із боків у місці вхідних отворів можна 
знайти вм'ятини від дій якого-небудь інструмента чи предмета, який використовувався 
для стиску пломби. 

У випадках неякісного опломбування, коли площини пломби, що обмежують вхідні 
і вихідні отвори, нещільно стикаються і пломбіровочний дріт слабко утримується арміро
вочною скобою, злочинці, розширивши вхідний отвір, витягають з камери пломбіро
вочний дріт, розкручують вузол і знімають пломбу, а після здійснення крадіжки знову 
навішують Ті на той же чи заздалегідь nідготовлений пломбіровочний дріт. 

В усіх випадках при навішенні раніШе розкритої пломби вона підлягає стиску плос
когубцями чи підробленими пломбіровочними тисками, із застосуваннЯм різних про
кладок чи без них . Коли злочинець між пломбою і плоскогубцями застосовує тверді чи 
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м'які, частіше з гуми, прокладки, то на поверхні пломби все рівно залишаються сліди 
повторного їі стиску. У цих випадках на пломб і можуть бути залишені чи знищені відбитки 
пломбіровочних тисків або забиті перші рельєфні відбитки іншими, від підроблених 
тисків. [668, 44-47] 

в останні роки в практиці особливо залізничних перевезень почали використовува
ти модифіковані замикаючі пристрої - пломби циліндрично'і форми, які за зовнішнім 
виглядом напоминають нависні замки невеликої форми, в конструкції якої - циліндрі 
знаходиться замикаючий пристрій, що фіксує сталевий трос діаметром 5-8 мм, інший 
кінець якого монолітно з'єднаний з протилежного боку пломби штоком, перпендику
лярно прикріпленого до циліндра. В останніх окремих модифікаціях ці пломби мають 
зовнішній вигляд навісного замка невеликої форми, приблизно 50 х 50 х 20 мм, роль 
дужки в якому виконує трос, який одним кінцем монолітно з'єднаний з пломбою, а 
другим входить в отвір замикаючого пристрою. 

При спробі повторного використання таких пломб (післі їх розкриття і особливо на
вішування) обов'язково залишаються сліди на їх корпусі, які свідчать про це. В судово
слідчій практиці були випадки, коли подібні пломби злочинці за допомогою підручних 
засобів виготовили просте пристосування, яким розкривали відносно легко хитромудрі 
замикаючі пристрої на товарних вагонах і неодноразово екаювали розкрадання на великі 
суми, і знову навішували 'іх. [92] Спеціалісти заводу-виробника пломб навіть слухати не 
хотіли про можливості злому, вироблених ними замикаючих пристроїв-пломб. На одно
му із підприємств, яке постраждало від розкрадань подібним чином, було проведено 
експеримент на можливість розкривання пломб способом, який використовували зло
чинці. Підчас експерименту старі замикаючі пристрої-пломби (з вересня 2001 р. на за
лізницях України використовуються замикаючі пристрої-пломби з удосконаленим меха
нізмом) були розкриті за три хвилини. Цікавим моментом в цьому було те, що із 25 
зразків пломб одніє'і і тієї ж партії спостерігалася в 23 різниця зазорів. Тобто, 23 замика
ючих пломб-пристосувань були випущені із заводу з технічними недоробками. 

Результати попереднього дослідження і вимірювань пломб фіксуються в протоколі 
слідчого огляду, де повинно бути зазначено наступне : 

1) найменування (призначення) предмета (об'єкта), двері якого опломбовані, його 
індивідуальні ознаки, форма і розміри; 

2) форма пломби і матеріал (пластмаса, метал тощо) з який вона виготовлена і з 
указівкою кольору матеріалу; 

3) наявність, стан і розташування пломбіровочного дроту (колір металу дроту, роз
міри петлі і кінців дроту); 

4) форма країв вхідних і вихідних отворів, характер закріплення в них пломбіровеч
ного дроту; 

5) стан і зміст зображення відбитків пломбіровочних тисків; 
6) наявність слідів на пломбі й у місцях кріплення пломбіровочного дроту, а також 

на самому дроті; 
7) види інших методів фіксації (фотографування масштабним методом; вилучення 

пломби в оригіналі); 
8) заходи, які здійснено з метою збереження слідів порушення пломби, спосіб їхнього 

упакування. 

Найбільш розповсюдженими перешкодами при проникненні в сховища є також зам
ки і замикаючі пристосування. У зв'язку з цим по справах про крадіжки зі зломом дуже 
часто дані об'єкти є важливими дл·я встановлення способу злому й осіб, що зробили 
його, і ідентифікації знарядь, які використовувались при зломі. 

До замикаючого пристосування відносять: кільця, накладки, засувки, клямки тощо. 
Замикаючі пристосування застосовуються, а основному, разом із замками. Усі замки, 
що використовуються, за їхнім призначенням можна класифікувати на такі види: J 

1) замки начіпні (навісний); 2) замки урізні; 3) замки прирізні; 4) замки накладні. 
[422, 9-10] 

Найбільше поширені наступні способи виламування замків: а) віджим рігеля; б) '-
виривання, перекусування, перепилювання, розруб дужки навісного замка; в) руйну
вання корпуса замка; г) ушкодження замикаючого механізму за допомогою відмичок 
чи підібраних ключів. 
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Віджим рігеля замка може бути зроблений шляхом натискання на рігель замка 
плоским чи загостреним знаряддям через щілину між дверима і коробкою дверей . У 
цьому випадку на ригелі можуть бути виявлені сліди знарядь злому у вигляді ліній чи 
насічок. При проведенні попереднього дослідження варто звертати увагу на наявність 
слідів на коробці і полотні дверей . Якщо представляється можливість віджати двері від 
коробки дверей на проміжок, що дорівнює розміру висунутого рігеля, двері з урізним 
замком можуть бути відкриті і без віджиму рігеля. Перепилювання і перекусування 
дужки замка проводиться в тих випадках, коли замок (навісний) навішений на масивне 
пристосування. У цьому випадку криміналістичного значення набуває не тільки харак
тер пошкодження, але й наявність обпилювань, а також інших слідів використання зна
рядь злому . 

Виривання дужки проводиться у навісних замках . При цьому використовують мета

левий предмет, який виконує роль важіля і таким чином відривається дужка від рігеля. 
У цьому випадку може деформуватися дужка, пошкодитися рігель, появляться сліди 
на замикаючому кінці дужки і корпусі замка . У місцях кріплення замикаючих пристосу
вань можуть бути виявлені сліди від знаряддя злому . При огляді замків, розкритих з 
використанням відмичок чи підібраних ключів, у ряді випадків неможливо знайти слідів 
злому, тому що вони залишаються на внутрішніх частинах короба замка і механізму . 
Однак при цьому спостерігається порушення розташування штифта; він може бути 
розхитаний чи зламаний . У випадках інсценування крадіжки зі зломом на замках мо
жуть бути виявлені сліди, що не відповідають механізму і способу злому. При інцену
ванні крадіжки, злочинці наносять не тільки невідповідну кількість слідів, але й залиша
ють їх у місцях, де вони не повинні бути. Питання про інсценування можна вирішити у 
випадку правильної фіксації результатів огляду і при чіткому знанні, що необхідно ви
лучати з місця події. 

При фіксації слідів злому замків у протоколі необхідно вказати наступне: 
1 )·місцезнаходження замка (висить, укріплений у двері, знаходиться на підлозі тощо); 
2) вид замка (за способом кріплення і пристроєм - навісний, урізний, накладний); 
3) форма і розміри (довжина, ширина, товщина, діаметр дужки нависного замка; 

довжина нависного замка вимірюється разом з дужкою ); 
4) колір металу, з якого виготовлений замок, чи фарби, яка його покриває, наявність 

на ньому заводських маркірувальних знаків та інших індивідуальних особливостей; 
5) положення дужки нависного замка, наявність на ній пошкоджень; 
6) положення замикаючого кінця рігеля урізного чи накладного замка (висунутий, 

утоплений у короб замка), пошкодження, що є на ньому, стан інших зовнішніх частин 
замка (пошкодження короба тощо); При наявності думок припускати, що урізний чи 
накладний замок був відкритий підробленим ключем чи відмичкою, його необхідно 
вилучити з метою направлення на судово-експертне трасалогічне дослідження; 

7) форму, розмір і розташування слідів знарядь злому, а також інших слідів (пальців 
рук, фарби, сторонніх часток тощо); 

8) стан пов'язаних із замком запірних пристосувань (накладок, кілець тощо); 
9) види інших методів фіксації (фотографування маштабним методом; вилучення 

замка в оригіналі); 

1 0) заходи, які здійснено ·з метою збереження слідів злому замків, спосіб їхнього 
упакування . 

Зразковий опис слідів злому замка в протоколі слідчого огляду може мати наступ
' ний зміст: 

" ... На бетонній площадці при вході в будинок N! 25 по вул. Світлій на відстані 50 см 
від правого нижнього кута коробки вхідних дверей і 70 см від півого нижнього кута цієї 
ж коробки лежить навісний сувапьдний замок. Короб замка суцільнометалевий, круг
лої форми діаметром - 1 ОО мм і товщиною ЗО мм. Довжина замка з дужкою - 150 
мм, діаметр дужки - 15 мм. Короб замка пофарбований у сірий колір, дужка замка 
непофарбована і має колір металу з блискучою сріблистою поверхнею. На лицьовій 
стороні замка, де розташований отвір для ключа, на відстані 70 мм від верхньої сторо
ни отвору по центру є три знаки "ОКЗ" - висота цих знаків - 5 мм. Дужка замка 

1 знаходиться в закритому положенні, але в центрі окружності вона розпиляна і таким 
чином вона є розкритою. На порозі дверей у тім місці, де був навішений замок, вияв-
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лені металеві обпилювання, що за кольором подібні з кольором торців розпиляноїдуж
ки замка. Замок був сфотографований масштабним методом, а після опису вилуче
ний. Вилучені були й обпилювання металу, що також перед, цим фотографувалися 
масштабним методом. Замок загорнуто v сірий аркуш паперу, перев'язаний шпага
том, кінці якого скріплені сургучевою печаткою слідчого. На упакуванні є напис: "На
вісний сувальдний замок з розпиляною дужкою, виявлений на підлозі біля вхідних две
рей в будинок N!! 25 по вул. Світлій 17 березня 1998 р. 

Підписи слідчого і понятих. Печатка слідчого". 
При фіксації слідів злому на таких перешкодах, як двері, вікна, у протоколі слідчо

го огляду необхідно вказати наступне: 
1) вид перешкоди, що піддавалася злому і на яких частинах їі виявлені сліди злому 

(на полотні дверей, коробці дверей, на коробці вікна тощо); 
2) матеріал, з якого виготовлена перешкода (дерево, пофарбоване у визначений 

колір; дерево обшите металевим листом тощо) і його особливості. Необхідність відоб
раження індивідуальних особливостей матеріалу зламаної перешкоди обумовлена тим, 
що сліди матеріалу можуть залишитися на знарядді злому чи на одязі підозрюваного; 

3) вид слідів (об'ємні, поверхневі, сліди тиску, тертя, різання, розпилу, свердління); 
4) місця розташування слідів (указується на яких елементах перешкоди вони розта

шовані; їхні координати відносно не менш двох постійних орієнтирів); 
5) форма, розміри слідів і їхні характерні риси. При описі форми сліди злому 

можуть мати таку форму: прямокутну, овальну, круглу, трапецієподібну тощо. Роз
міри слідів вимірюються по їх найбільшій довжині, ширині і глибині. Відзначаються 
опуклості, поглиблення, а також стан матеріалу перешкоди, на поверхні якої утворили
ся описувані сліди; 6) наявність у слідах сторонніх часток (фарби, іржі тощо); 

7) види інших методів фіксації (фотографування маштабним методом; виготовлен
ня зліпків з об' ємних слідів; вилучення об' єктів з виявленими на них слідами в оригіналі 
(по можливості); 

8) заходи, які застосовані з метою збереження слідів злому, спосіб їхнього упакування. 
Нерідко злочинці проникають у приміщення, роблячи пролом у стінах, стелі, розби

ваючи стекла в вікнах чи дверях. 
При фіксації подібних слідів у протоколі слідчого огляду необхідно вказувати на

ступне : 

1) місцезнаходження пролому (у стіні, стелі тощо) . При цьому указується в ідстань 
від пролому до не менше двох постійних орієнтирів. Якщо пролом знаходиться на 
вертикальній поверхні, наприклад, у стіні, варто обов'язково указувати відстані від 
нього до землі чи підлоги і до одного з кутів тієї стіни, у якій виявлено пролом; 

2) матеріал зламаної перешкоди з указівкою його особливостей. Зразки матеріалу 
(крихти цегли, штукатурки тощо) необхідно вилучати, оскільки вони можуть знадоби

тися для встановлення їхньої ідентичності з частками, що можуть бути виявлені на одязі 
(у кишенях одягу) підозрюваного чи знаряддях злому; 

3) форму і розміри пролому. При встановленні розмірів визначається довжина і 
ширина пролому по найбільших відстанях. Якщо пролом проводився за допомогою 
висвердлювання отвору через який злочинець проникнув у сховище, необхідно зробити 
вимірювання діаметра одиничного сліду, залишеного свердлом; 

4) сліди знарядь, що відобразилися по краях пролому, злому, а також ознаки, за 
допомогою яких можна визначити, з якого боку (зсередини чи ззовні приміщення) про
водився пролом. При цьому варто враховувати, що арматура сухої штукатурки (кар
тон, між яким заливається гіпсовий розчин), як правило, розривається з боку злому, їі 
розриви спрямовані усередину; отвір з боку початку пролому в шлакобетонній пере
шкоді найчастіше буває ширше, ніж з боку його закінчення; уламків найчастіше буває 
більше з того боку, відкіля проводився злом; при зломі дошки, обидва кінці якої укріп
лені, частини торців 'іі розлому з більш рівним рельєфом знаходяться на тому боці, 
відкіля проводився злом; відщепи волокон деревини звичайно бувають на боці, проти
лежному тому, відкіля прикладалася сила; відщепи крайового шару деревини при роз
пилі будуть на боці, протилежному тому, відкіля проводився розпил, там само звичай
но буває більше обпилювань; у наскрізних отворах, утворених свердлінням, відщепи і 
волокна деревини, що відшарувалися, знаходяться на протилежному від початку сверд-
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ління боці, а стружка - на тому боці, з якого проводилося свердління; при руйнуванні 
стекол початок утворення концентричних ліній виявляється на тій стороні, відкіля при-· 
кладалася сила, а самі стекла виявляються, як правило, з тієї сторони перешкоди, куди 
передбачалося проникнення; 

5} види інших методів фіксації (фотографування місця пролому, що орієнтує, огля
довим, вузловим і детальним видом зйомки, а якщо розміщення пролому не дозволяє 

зробити усі види фотозйомки, то проводиться хоча б вузлова і детальна фотозйомка 
пролому. Останній вид фотозйомки проводиться маштабним методом. Якщо будуть 
виявлені сліди знарядь злому, то вони також фотографуються маштабним методом і 
по можливості з них виготовляють зліпки. Вилучаються також частки матеріалу, з яко
го виготовлена- перешкода в місці пролому}; 

6} заходи, які застосовані з метою збереження слідів ЗJ:ІОМУ і речовин, вилучених з 
місця пролому, спосіб їхнього упакування. 

7 .3. Попереднє доспідження вогнепальної зброї" 
і слідів, пов'язаних з "іі застосуванням 

У справах про злочини, пов'язані із застосуванням вогнепальної зброї, огляд місця 
події є однією з найважл11віших і обов'язкових слідчих дій, у ході якої слідчий лавинний 
не тільки з'ясувати питання, що дозволяються при огляді будь-якого іншого місця події 
(відкіля nрийшов злочинець, що він зробив, час перебування злочинця на місці здійснення 
злочину тощо}. Він лавинний · також прагнути знайти і зібрати матеріали про те: чи 
зроблене убивство на тому місці, де виявлений труп чи в іншім місці; чи дійсно як 
знаряддя здійснення злочину застосовувалася вогнепальна зброя; яка кількість пострілів 
було зроблено на місці скоєння злочину; з якого виду чи системи зброї були зроблені 
постріли; у якому напрямку і з якого місця і відстані були зроблені постріли; яка була 
поза потерпілого в момент пострілу тощо. Усі ці й інші питання з успіхом можуть бути 
вирішені вже при проведенні попереднього дослідження на місці події за допомогою 
спеціалістів в області судової балістики і судової медицини. 

Відсутність слідів крові під трупом чи біля нього може свідчити про те, що місце 
виявлення трупа не є місцем настання насильницької смерті. Однак необхідно мати у 
виду, що при пораненнях з вогнепальної зброї виділення крові з ран не завжди може бути 
сильним. Так, наприклад, при пораненнях з малокаліберної зброї з ран, у тому випадку 
якщо не ушкоджені великі кровоносні судини, виділяється незначна кількість крові . 

Відсутність кулі в одязі чи в предметах навколишнього оточення (у приміщеннях} 
при наскрізному пораненні також може вказувати на те, що насильницька смерть на

ступила в іншім місці. 
Характерними ознаками того, що смерть чи поранення появилося в результаті зас

тосування саме вогнепальної зброї, є перебування поруч із трупом зброї, куль, гільз, 
пижів тощо. 

Однак варто пам'ятати, що перебування на місці події зазначених об'єктів не може 
служити підставою для категоричного висновку . про те, що насильницька смерть чи 
поран·ення стало результатом застосування вогнепальної зброї, тому що на місці події 
можуть бути виявлені боєприпаси, зброя, а також кулі, гіньзи і т.ін., які не відносяться 
до розслідуваної події чи не були знаряддям убивства. 

Найбільше достовірними і доказовими ознаками, ·за доnомогою яких можна судити 
про те, що причиною насильницької смерті було застосування вогнепальної зброї, бу
дуть характерні ушкодження на одязі і тілі людини. Тому на місці події необхідно уваж
но за допомогою спеціаліста в області судової медицини робити огляд трупа й ушкод
жень на ньому. 

Визначити кількість зроблених пострілів на місці події можливо за наявністю стріля
них гільз, куль, пижів, кульових пробаїн у предметах навколишнього оточення й ут
коджень на тілі живих осіб (поранених} чи трупів. Усі ці ознаки порівняно легко можуть 

бути виявлені, якщо злочин мав місце в закритому приміщенні. 
Набагато складніше це зробити на відкритій місцевості, тому що ряд ознак, що 

вказують на кількість зроблених пострілів, не завжди можливо відШукати. Так, наприк-
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лад, при пострілі на відкритій місцевості куля, не потрапивши в яку-небудь перешкоду 
(потерпілого), може полетіти на значну відстань і не бути знайденою. 

Найбільше ймовірною ознакою, за допомогою якої можна міркувати про кількість 
зроблених пострілів на відкритій місцевості, є кількість стріляних гільз на місці перебу
вання стрілявшого при здійсненні пострілів з автоматичної зброї, а також кількість пижів 
при постріпах з мисливської зброї. Сприяти одержанню відповіді на це питання буде 
встановлення в ході огляду місця події місця, з якого були здійснені постріли. 

Для виявлення особи злочинця особливо важливим моментом буде встановлення зброї, 
з якої були зроблені постріли, розшук якої (якщо вона не була виявлена на місці події) і 
наступна ідентифікація здійснюється за допомогою слідів, які були залишені окремими 
механізмами вогнепальної зброї на гільзах і кулях, знайдених при огляді місця події. 

ФІКСАЦІЯ ЗНАЙДЕНИХ (виявлених) ВОГНЕПАЛЬН/1/Х ПОШКОДЖЕНЬ 
При виявленні предметів (об'єктів) зі слідами влучення в них куль чи дробу прово

диться їхнє попереднє дослідження з метою встановлення напрямку польоту куль чи 

дробу, а внаслідок, результатом цього може бути встановлення місця, відкіля був зроб
лений постріл. При вивченні предметів 

А (об'єктів), уражених кулею чи дробом у 
них можуть бути виявлені і вилучені кулі 
чи дріб. 

в 

Мал. 109. Схема утворення пробаїни в склі 
і ознаки напрямку польоту кулі: А- скло; Б -
куля; В - лійкоподібна форма пробо·іни, яка 
утворюється за · рахунок сколів скла з проти-
лежної сторони від вхідного отвору; стрілкою 
зазначено напрямок польоту кулі. 
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Результати попереднього досліджен
ня знайдених (виявлених) вогнепальних 

пошкоджень фіксуються в протоколі 
слідчого огляду, де повинно бути зазна
чено наступне: 

1) найменування(призначення)пред
мета (об' єкта), на поверхні якого знай
дені (виявлені) сліди вогнепального по

шкодження, його індивідуальні ознаки, 
форма і розміри; 

2) місце знаходження (виявлення) 
сліду вогнепального пошкодження на 

поверхні предмета (об' єкта) (їхні коор
динати відносно не менше. двох постійних 
орієнтирів); 

3) кількість і взаємне розташування 
слідів вогнепального пошкодження (ви
міряється відстань між цими пошкоджен
нями - ЯКЩО ЇХ більше ОДНОГО і ЇХНЯ ПрИ
в'язка відносно не менше двох постійних 
орієнтирів); 

4) вид слідів вогнепального пошкод
ження (наскрізні отвори, подряпини, 
вм'ятини тощо); 

5) форма слідів вогнепального по
шкодження (кругла, овальна, щілинопо
дібна тощо); 

6) характер країв сліду вогнепально
го пошкодження (вхідний отвір і вихід
ний - рівні, нерівні, рвані, Т-подібні, 
зіркоподібні, хрестоподібні тощо); 

7) розміри сліду вогнепального пошкод
ження (довжина, ширина, якщо куля, на

прикл_ад, застрягне в стіні, то і глибина); 
8) наявність навколо слідів вогне

пального пошкодження (вхідного отв_о
ру) ознак пострілу з близької відстані 
чи в упор (кіптяви, обпалювання, 



незгорілих порошинок, слідів змащення зброї, відбитків дулового зрізу зброї); 
9) форма зони відкладення кіптяви (коло, пляма неправильної форми, кругла пля

ма, оточена ліворуч і праворуч сегментаподібними плямами; кільця і промені); 
1 0) розміри закопченої зони (довжина і ширина в двох взаємноперпендикулярних 

напрямках); 
11) колір зони відкладення кіптяви і ступінь їі задимленності; 
12) матеріал (тканина, дерево, метал, бетон, цегла, скло, тіло трупа тощо), з якого 

виготовлена пробита перешкода, і їі товщина; 
13) ознаки напрямку пострілу (напрямок каналу впровадження кулі в перешкоду 

(пробоїну) і його глибина); 
14) характер пошкоджень у склі (наявність отвору, пояска довкола нього з поруше

ною структурою скла, про що свідчить його помутніння, наявність радіальних і концен
тричних тріщин - рівних, із плавними вигинами чи ламаних); 

15) наявність (відсутність) блиску в країв ушкоджень у металі, чи є відщепи воло
кон по краях ушкоджень у дереві свіжими; 

:1.~6) .- розташування осколків скла (віконного) у приміщенні чи поза ним; 
17) методи інших видів фіксації слідів вогнепальних ушкоджень (фотографування 

масштабним методом; вилучення предмета (об'єкта) з виявленими слідами вагнепаль

них ушкоджень в оригіналі тощо); 
-18) заходи, які здійснені з метою збереження слідів вогнепальних ушкоджень, спо

соби їхнього упакування. 
Фіксація гільз, куль, дробу, картечі і пижів. 
У результаті застосування вогнепальної зброї на місці події найчастіше можуть бути 

виявлені гільзи, кулі, дріб, картеч чи пижі. При постріпах з автоматичної вогнепальної 
зброї (пістолетів, автоматів тощо) гільзи викидаються автоматично після кожного зроб
леного пострілу, незалежно від того, чи буде зроблений наступний постріл. Тому при 
використанні автоматичної зброї для здійснення злочинів у більшості випадків на місці 
події виявляються стріляні гільзи, за допомогою яких можна одержати відповідь на ряд 
питань, що мають значення для розслідування цих злочинів. 

Мал. 110. Розміщення концентричних і радіальних тріщин при попаданні кулі в стекло 
під гострим кутом (ліворуч) і прямим (праворуч) кутами: А - концентричні тріщини; 

Б - радіальні; стрілкою вкеазано напрямок польоту кулі. 
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Мал. 111. Ознаки, я.кі вказують на послідовність виникнення двох пробоїн в одному листі 
скла: радіальні тріщини пробоїни, розміщеної праворуч, закінчуються в місцях пробоїни, 
розміщеної ліворуч (відмічено цифрами 1-4). Ці ознаки вказують на те, що пробоїна, яка 

розміщена праворуч, була зроблена пізніше пробоїни, яка розміщена ліворуч. 

а б в 

Мал. 112. Форма і будова гільзи: а, б - циліндричної форми; в, г - пляшкової: 

- дуль це гільзи; 2 - скат; З - корпус (тіло); 4 - кільцева проточка; 5 - закраїна; 

6 - шляпка; 7 -денце; 8 - місце, де залишається сліда ежектора (викидача); 9 -дно; 
1 О - маркірувальні завоські знаки; 11 - капсюль; 

а, в - гільза з невиступаючою закраїною; б, г - гільза з виступаючаю закраїною. 
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Мал . 113 . Послідовність утворення слідів ударно-епускового механізму на гільзі 
під час досилки патрона в патронник, пострілі і викиданні гільзи із патронника: 

- канал ствола, 2 -затвор, З -патрон, 4 - досилатель, зацеп ежектора (викидача), 
5 - ударник, 6 - відбивач, 7 - патронний упор, 8 - задній зріз патронника, 9 - гільза. 

Якщо виявлено кілька гільз, їх варто пронумерувати. Після чого необхідно зафіксу
вати їхнє місце розташування і відстань між ними (якщо їх декілька). При проведенні 
попереднього дослідження гільзи, брати їІ рекомендується за край денця і дульца, та

ким чином, щоб не знищити сліди пальців рук на їІ корпусі (тілі), що могли утворитися 
в результаті, наприклад, зарядки магазина зброї. Для збереження незгорілих пораши
нок і порохового запаху дульце гільзи рекомендується закрити шматком чистої вати чи 
пробкою тощо. 

При проведенні попереднього дослідження гільзи, виявленої в результаті огляду 
місця події, їІ вихідні дані фіксуються в протоколі, де повинно бути зазначено наступне: 
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1) місце виявлення гільзи (координати відносно не менше двох послиних орієн
тирів, а якщо на місці події буде виявлений труп, то і відстань від гільзи до якої-небудь 
частини тіла трупа); 

2) вид гільзи (указується приблизно: пістолетна, гвинтівкова, рушнична тощо); 
3) форма корпуса (тіла) гільзи (пляшкова, циліндрична); 
4) конструкція шляпки гільзи (з виступаючаю закраїною, без виступаючої закраїни 

(з кільцевою проточкою) тощо) 
5) довжина гільзи; · 
6) діаметр корпуса (тіла) гільзи, а якщо гільза з виступаючаю закраїною шляпки, то 

і діаметр шляпки; 
7) діаметр кільцевої проточки в гільзі з невиступаючою закраїною; 
8) зовнішній і внутрішній діаметр дульца гільзи; 
9) глибина гільзи; 
1 0) найменування матеріалу і його колір, з якого виготовлені корпус (тіло) гільзи і 

капсюль (з металу коричнюватого, жовтуватого, червонуватого кольору; корпус (тіло) 
гільзи з картону сірого кольору, а шляпка з металу жовтуватого кольору; корпус (тіло) 
гільзи з пластмаси чорного кольору, а шляпка з металу червонуватого кольору тощо); 
діаметр капсюля; 

11) наявність маркіровальних заводських позначень на денці шляпки гільзи (ука
зується їхнє буквальне вираження без розшифровки можливого змісту, використовую
чи при цьому їхню прив'язку за допомогою методу умовного циферблата годинника 
(див. в розділі 6.1 опис і мал . 87); 

2 

а 4 

Мал . 114. Маркірувальні заводські знаки на денці гільзи вітчизняного виробництва: 
а - патронів кільцевого запалення ; б, в - патронів центрального запалення до гладкостволь

них гвинтівок; г - патронів центрального запалення до нарізнолї вогнепальної зброї: 
1 - "V" ( "Vostok") - вітчизняний зовнішньоторговельний символ. 2 - Позначення 
підприємства-виробника . З - калібр. 4 - Рік випуску. 5 - Місце виготовлення. 

12) чи немає на корпусі (тілі) гільзи і денці слідів пальців рук; 
1 3) ознаки способу кріплення кулі в гільзі (обтиск, кернення); 

_____. 14) наявність, форма (кругла, овальна, грушоподібна) і розміри (довжина, ширина, 
глибина) сліду бойка ударника на капсюлі; 

15) чи мають сліди бойка ударника блиск; 
16) дефекти гільзи (тріщини, ум'ятини, розриви дульца, роздуття); 
17) наявність слідів патронного упора (прямолінійні, концентричні, дугоподібні чи 

безладно розташовані борозенкиівалики навколо капсюля на денці шляпки), відбивача 
на краю окружності шляпки з боку денця гільзи (вм'ятини у вигляді трикутника, півкола 
тощо) і екстрактора ( атоматичного викидача вистріленої гільзи із патронника), розта
шованого на закраїні шляпки гільзи з протилежного боку від денця і приблизно на 1 50-
1800 відносно слді відбивача (у вигляді спабковираженої насічки), а також слідів мага
зина і патранника (у вигляді подряпин на корпусі (тілі) гіпьзи); 
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18) чи немає на корпусі (тілі) гільзи слідів у вигляді подряпин, що є результатом 

сточування (зменшення) діаметра гільзи з метою їІ пристосуt;~ання до патранника зброї 
меншого діаметра (калібру); 

19) чи відчувається з порожнини гільзи запах згоріJ;Jого пороху; 
20) наявність нагару ззовні й усередині корпуса гільзи; 
21) наявність чи відсутність усередині гільзи незгорілих порошинок; 
22) наявність (відсутність) на гільзі слідів корозії, їІ інтенсивність і колір; 
23) наявність (відсутність) інших індивідуальних ознак на корпусі (тілі) гільзи чи 

денці (слідів крові, фарби з указівкою їІ кольору тощо); 
24) види інших методів фіксації (фотографування корпуса (тіла) гільзи і їІ денця 

масштабним методом;_ вилучення гільзи і т. ін.); • 
25) заходи, які забезпечують збереження гільзи і слідів на ній, спосіб уnакування 

гільзи. 
Зразковий опис гіnьзи і виявлених на ній слідів у протоколі слідчого огляду, може 

мати наступний зміст: _ 
" . . . На підлозі спальної кімнати, де був виявлений труп, у правому ближньому куті 

на відстані ЗО Сі\1 від правої стіни і 50 см від зазначеного кута виявлена стріляна гільза 
з металу коричнюватого кольору, циліндричної форми, з невиступаючою закраїною. 

Довжина гільзи - 20 мм, зовнішній діаметр дульця, корпуса (тіла) і шляпки гільзи - 9 
мм, внутріщній діаметр гільзи - 8 мм, глибина гільзи - 15 мм. Куля в гільзі кріпилася 
методом загального обтиску. Діаметр кільцевої проточки - 7 мм. 

На денці гільзи в центрі розташований капсюль із металу жовтуватого кольору 
діаметром - 5 мм, у центрі якого є слід бойка ударника круглої форми, діаметр цього 
сліду дорівнює 2 мм, а глибина- 1 мм. Слід бойка ударника має блиск. По окружності 
денця гільзи є ряд маркірувальних заводських знаків . Якщо умовитися, що знак "38" 
розташований на 12 годин умовного циферблата, то знак "88" розташований на 6 
годин. При дослідженні денця гільзи за допомогою 4-кратноїлупи по краю його окруж
ності на 2 години умовного циферблата було виявлено слід відбивача трикутної фор
ми, а на закраїні шляпки на 8 годин умовного циферблата був виявлений слід екстрак
тора (викидача) у вигляді подряпини. 

Внутрішня части
на гільзи закопчена і 
з ії порожнини відчу
вається запах згорі
лого пороху. Слідів 
пальців рук, слідів 
корозії та інших при
ватних ознак на по-

верхні корпус~ (тіла) 
і денця гільзи не ви
явлено. 

Гільза загорнена 
в білий аркуш папе
ру і поміщена в сірни
кову коробку, остан
ня перев'язана шпа

гатом, кінці якого 
скріпленісургучевою 
печаткою слідчого. 
На наклеєному на ко
робці аркуші є напис: 
"Гільза, виявлена в 
спальній кімнаті кв. 
Ng 25 по вул. Світлій 
18 березня 1998 р. 

Підписи понятих і слідчого". 
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Мал. 115. Будова кулі за формою кінчика: 
- заокруглений; 2 - плоский; З - гострий. 
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2 

Мал . 116. Будова патронів і 

основні види куль за внутрішньою 

конструкцією, які в них викорис

товуються: А, Б - центрального 

бою, В - кільцевого запалюван

ня. Нарізна зброя (А): 1 - корпус 

гильзи, 2 - кільцева проточка, З 

- шляпка, 4 - капсюль, 5 - дуль

це, 6 - скат, 7 - метальний за
ряд, 8 - сердечник кулі, 9 - куля 

оболонкова, 1 О - канавка. Глад

коствольна зброя (Б): 1 - корпус 

гільзи, 2 -основа гільзи, З - шляп

ка, 4 - капсюль, 5 - пижі (із повсті 

і полімерний з концентратором), 

6 - прокладки, 7 - метальний за

ряд, 8 - дробовий снаряд, 9 - за

катка "зірочка". Кільцевого запа

лення (8) : 1 - корпус гільзи, 2 -
кишеня, З - шляпка, 4 - пресо

ваний порох, 5 - метальний за

ряд, 6 - куля безоболонкова, 7, 
8 - накатка і канавка. 

Мал. 117. Будова оболонко

вих куль, які використовуються 

в патранах з метою стрільби із 

нарізної вогнепальної зброї: а -
звичайна оболонкова куля із за

округленою вершиною (кінчи

ком); б - бронебійна з гострою 

вершиною (кінчиком); в - бро
небійна-запалювальна ; г - бро

небійна-запалювально-трасуюча 
куля . 1 - головна частина; 2 -
ведуча частина; З - хвостова 

частина ; 4 - канавt<а ; 5 - вершин

ка (кінчик); 6- оболонка; 7 - сер

дечник; 8 - сорочка; 9 - запа

лювальна суміш; 1 О - стаканчик; 
11 - трасуюча суміш; 12 - за
палювальна суміш; 13 - кільце. 

Мал . 118. Сліди на кулі: 
1 - дно сліда поля наріза ; 

2 - глибина сліда поля наріза ; 

З - ширина сліда поля наріза; 
4- слід бойової (ведучої) грані 

нарізу ствола зброї; 5 - слід 
холостої грані наріза; 6 -
відстань між nолями нарізів 
каналу ствола. 



2 

з 

Мал. 119. Елементи ствола вог
непальної зброї (переріз): 

1 - внутрішній діаметр ствола 

(калібр); 2 - виступи нарізів ство

ла; З - поля нарізів ствола. 
Мал. 120. Вигляд ствола вогнепальної зброї 

з правою нарізкою: А - поле, Б - наріз. 

6 

Мал. 121. Основні елементи пістолета: 1 - ствол з нарізами; 

2 - патрон в патроннику; З - пружина ударника; 4 - ударник; 

5 - курок; 6 - магазин; 7 - пружина вороття. 

У випадку виявлення кулі на місці події, результати їі попереднього дослідження 
фіксуються в протоколі, де повинно бути зазначено наступне: 

1) місце виявлення кулі (тіло трупа, вказується в якій частині тіла вона знаходилася 
і їі координати відносно не менш двох постійних орієнтирів; дерев'яна перешкода тощо); 

2) вид кулі за будовою (така, що має оболонку і без оболонки - виготовлена із 
однорідного металу, наприклад, свинець) і призначенню (приблизно: пїстолетна, ре
вольверна, гвинтівкова тощо); 

3) форма кінчика кулі (гострий, плоский, овальний) і хвістсвої частини (циліндрич
на, конусна); 

4) колір оболонки і колір сердечника, що проглядається з хвостової частини кулі; 
5) наявність деформації (розірвана, сплющена, із тріщиною); 

324 



6) розміри кулі (довжина; діаметр тіла кулі; діаметр хвостової частини; якщо кінчик 
кулі плоский, то вказується його діаметр); 

7) наявність на тілі кулі ближче до їІ кінчика маркірувальних заводських знаків у 
вигляді фарбування (наприклад: чорна, зелена, червона смуга по окружності кулі); 

8) ознаки способу кріплення кулі в гільзі (кільцевий жолобок, сліди кернення); 
9) кількість, напрямок і кут нахилу слідів полів нарізів каналу ствола зброї; 
1 0) наявність на кулі сторонніх часток (волокон, крові, часток мозкової речовини, 

пилу тощо); 
11) наявність і характер ознак пострілу кулею, що не відповідає зброї за калібром 

(витягування кулі, виривання сердечника з оболонки, занадто глибокі чи слабковира
жені сліди полів нарізів каналу ствола застосованої зброї); 

12) види інших методів фіксації (фотографування масштабним методом бокової 
поверхні кулі; вилучення кулі в оригіналі); 

13) заходи, які забезпечують збереження кулі і слідів на ній, спосіб упакування кулі. 
Зразковий опис кулі і виявлених на ній слідів у протоколі слідчого огляду може· 

мати наступний зміст : 
" ... В цегельній стіні спальної кімнати, розташованоїправоруч від вхідних дверей у цю 

кімнату, була виявлена застрягла куля на відстані 160 см від підлоги і 80 см від ближ
нього правого кута кімнати. Витягнута зі стіни куля не деформована, оболонкова, при
близно пістолетна, кінчик кулі овальний, хвостова частина кулі циліндрична, оболонка із 
металу коричневого кольору, а сердечник із металу сіруватого кольору. Якщо розгляда
ти кулю з денця хвостової частини, то в центрі ії видний сердечник діаметром - 7 мм. 
Довжина кулі - 14 мм, діаметр тіла кулі і ії хвостової частини -9 мм. По окружності кулі 
мається кільцевий жолобок шириною 1 мм і розташований на відстані від хвостової 
частини 5 мм. На бічній поверхні кулі добре видні чотири пари правонахилених чітких 
сліду від полів нарізів ствола зброі~ розташованих під кутом 7° до осьової ліНІЇ кулі. 
Довжина цих слідів - 8 мм, ширина між лініями в парі- 1 мм. Сліди нарізів у виді пар, 
розташовані на симетричній відстані друг від друга по окружності тіла кулі, рівному 90°. 

На кінчику кулі є декілька безладно розташованих дрібних подряпин різних розмірів. 
Інших ознак на кулі не виявлено. 

Бічна поверхня кулі з видом на сліди полів нарізів ствола зброї сфотографована 
масштабним методом. Куля загорнена в чистий білий аркуш паперу і поміщенав сірни
кову коробку, яка перев'язана шпагатом, а його кінці скріплені сургучевою печаткою 
слідчого. На наклеєному на коробці аркуші написано: "Куля, витягнута зі стіни спаль
ної кімнати кв. N<! 25 по вул. Світлій 15 грудня 2002 р. 

Підписи понятих і слідчого". 
У випадку виявлення на місці події дробу (картечі), результати попереднього дос

лідження їІ фіксуються в протоколі огляду, де повинн бути зазначене наступне: 
1) місце виявлення дробини (картечі) (що застрягла в дерев'яні двері, цегельну 

стіну, тіло трупа й інші предмети (об'єкти) або виявлена на підлозі, землі тощо) і за 
гальна характеристика предмета (об'єкта); 

2) розміри площі влучення (розсіювання) драбин (вимірюють велику і малу вісь 
еліпса в тих випадках, коли дробини чи картечі виявлені застряглими в якій-небудь 
перешкоді . При цьому враховуються наскрізні, сліпі пробаїни (застряглі) і сліди рико
шету від драбин, що відскочили. Підраховують їхню кількість і вимірюють відстань між 
сусідніми слідами драбин (картечі); 

3) найменування і колір матеріалу, з якого виготовлені дробини (картеч) - (з мета
лу сірого, червонуватого, жовтого кольору тощо); 

4) форма драбин (картечі) - (кругла, куляста, овальна, грушоподібна , каплеподіб
на, трубчаста; наявність кільцевого паска; неправильної форми з гострими краями -
"січка"; зі згладженими краями - "катанка"; рубаний дріт або цвяхи тощо); 

5) кількість виявлених (витягнутих) драбин (картечі); 
6) розміри драбин (картечі) - (діаметр, довжина і діаметр - для драбин неправиль

ної форми); 
7) вид поверхні драбин (картечі) - (глянцева, матова, пориста; наявність слідів 

інструментів; наявність нашарувань сторонніх речовин: крові, фарби з указівкою їІ 
кольору тощо); 
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8) наявність і характер деформації, у тому числі відбитків (рельєфу) перешкоди; 
9) види інших методів фіксації (фотографування масштабним методом місця роз

ташування драбин в перешкоді і драбин (картечі), витягнутої з перешкоди або виявле
ної на місці події і інших місцях; вилучення драбин (картечі) по можливості з перешко
дою (об'єктом), у якій вона застрягла або витягнення їх з перешкоди (об'єкта) і вилу
чення в оригіналі); 

1 0) заходи, які забезпечують збереження слідів попадання драбин (картечі) у пере
шкоду і самих драбин (картечі), витягнутих із перешкоди чи виявлених в інших місцях, 
спосіб упакування драбин, перешкоди зі слідами драбин (картечі). 

Зразковий опис драбин (картечі) у протоколі слідчого огляду може мати наступний 
зміст: 

" .. .Із внутрішньої сторони поверхні полотна дверей, що ведуть в спальну кімнату, 
було виявлено кілька слідів, утворених дробинами, що впровадилися. Полотно дверей 
виготовлено із суцільноїдерев'яноїдошки і пофарбована в білий колір. Його розміри: 
довжина (висота) - 21 О см, ширина - 80 см, товщина - 5 см. Площа місця влучення 
(розсіювання) дробин має форму еліпса, велика вісь якого дорівнює 60 см, а мала -
40 см. Велика вісь еліпса (осипу) розташована паралельно нижній стороні дверей. 
Відстань від центра еліпса до нижньої сторони дверей дорівнює 150 см, а до правої 
сторони дверей- 40 см. З місця впровадження було витягнуто за допомогою стамески 
ЗО дробин. Колір дробин - темно-сірий, форма дробин - куляста, діаметр дробин - З 
мм. Поверхня дробин матова, гладенька. Які-небудь нашарування на поверхні дробин 
на виявлені. 

Поверхня полотна дверей зі слідами впровадження дробин до їхнього витягування 
була сфотографована масштабним методом. Потім були сфотографовані масштаб
ним методом ЗО дробин, витягнутих з полотна зазначених дверей. Витягнуті дробини 
загорнені у білий аркуш паперу і поміщені у сірникову коробку, яка перев'язана шпага
том, а його кінці скріплені сургучевою печаткою слідчого. На наклеєному на коробку 
аркуші паперу написано: "Дріб у кількості ЗО штук, витягнутий з полотна дверей спальної 
кімнати в кв. М! 25 по вул. Світлій ЗО жовтня 2002 р. Підпис понятих і слідчого". 

У випадку виявлення на місці події пижів, результати їхнього попереднього дослід
ження повинні фіксуватися в протоколі, де вказується наступне: 

1) місце виявлення пижа (координати відносно не менш двох постійних орієнтирів); 
2) матеріал, з якого виготовлений пиж (вовна, картон, папір, коркове дерево, про

маслений повсть тощо); 

З) форма пижа (кругла з рівною окружністю; кругла з наявними в окремих місцях 
зазублинами тощо); 

4) розміри пижа (діаметр і товщина; якщо пиж виготовлений з тонкого паперу і 
складається з декількох шарів, то вказується по можливості їхня кількість); 

5) наявність і характер тексту на площі пижа (виготовленого, наприклад, з паперу, 
на якому надрукований текст газети чи книги, журналу тощо); 

6) наявність сторонніх часток на поверхні пижа (пилу, бруду, крові тощо); 
7) види інших методів фіксації (фотографування масштабним методом; вилучення 

пижів в оригіналі); 

8) заходи, які забезпечують збереження виЛучених nJt!жiв, спосіб упакування пижів. 
Основні правила попереднього дослідження вогнепальної зброї і його фіксації. 
Нерідко бувають випадки, коли на місці події виявляється вогнепальна зброя. Знайти 

їі можна при самогубствах, нещасливих випадках, убивствах, коли злочинці кидають 

його на місці скоєння злочину або поруч з ним, щоб позбутися від нього чи навмисно 
залишають зброю поруч з трупом чи вкладають його в руку трупа, з метою створити 
картину самогубства. 

Іноді злочинці, ховаючись з місця убивства, кидають зброю, з якої був зроблений 
постріл, де-небудь по шляху чи ховають їі неподалік від місця події для того, щоб 
згодом скористатися нею. Тому необхідно уважним чином оглядати не тільки місце, де 
виявлено труп, і місце, відкіля був зроблений постріл, але і прилягаючі до них ділянки, 
а також передбачувані шляхи, по яких злочинець міг піти з місця події. 

Якщо є підстава припустити, що зброя кинута злочинцем у яке-небудь визначене 
місце, то необхідно прийняти заходи до того, щоб якомога швидше відшукати їі. 
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У випадку виявлення вогнепальної зброї при проведенні попереднього дослідження 
його, необхідно: 

1) за положенням окремих частин зброї (курка, частин ударника, що виступають, 
затвора, кожуха затвора тощо) установити, чи знаходився курок (ударник) на бойово

му чи запобіжному взводі і чи є патрон у патраннику. При наявності патрона в патран
нику і положенні курка (ударника) на бойовеіму взводі, а також при неможливості виз

начити положен[Jя ударника і наявність патрона в патраннику, зі зброєю варто поводи
тися З ОСОБЛИВОЮ ОБЕРЕЖНІСТЮ: 

2) вжити заходи до відшукання на зброї слідів пальців рук і долонних поверхонь, а 
також слідів крові, часток мозкової рідини, волосся, інших. речовинних накладень і 
забруднень поверхні. При наявності подібних слідів, усі подальші дії зі зброєю здійсню
ються з особливою обережністю, для того щоб виявлені сліди не були знищені; 

3) вийняти магазин і оглянути його поверхню з метою виявлення слідів рук; 
4) розрядити зброю : а) 

взяти пістолет за рукоятку 
в праву руку; б) великим і 
вказівним пальцями лівої 
руки повільно відтягнути 

кожух затвора в крайнє 
заднє положення; в) пат

рон, що вийшов з патрон
ника, обережно витягти з 
пістолета; г) плавно опус
тити затвор у переднє по

ложення; д)спустити курок 
(звільнити ударник з бойо
вого взводу). 

Для витягнення патро
на з патранника гвинтівки, 
карабіна, автомата, пісто
лета-кулемета необхідно 
відвести назад ковзний зат
вор і витягти патрон через 

Мал. 122. Розрядження пістолета. вікно магазинної коробки 

(магазина). 
Якщо не представляється можливим витягнення патрона з патронника, його варто 

залишити в ньому, помістивши прокладку на денце патрона, що буде перешкоджати 
удару бойка. Вибивати патрони силою не потрібно; 

5) гільзи і патрони з камор барабана револьвера не виймати. Якщо курок револь
вера зведений, то його необхідно плавно спустити, уримуючи пальцем таким чином, 
щоб не відбувся удар бойком по капсюлю. 

Необхідно позначити камору барабана револьвера, що знаходилася -в момент 
огляду проти бойка ударника. Відповідно до цієї камори вказують (у протоколі) поря
док розташування стріляних гільз і невикористаних патронів у каморах барабана; 

6) оглянути внутрішню поверхню ствола для виявлення слідів нагару (пострілу), 
незгорілих порошинок, слідів чищення, змащення, наявності сторонніх часток (крих
ти хліба, тютюну, пил тощо). 

Для огляду каналу ствола кожух затвора (затвор) відвести в крайнє заднє поло
ження і з боку казенної частV1НИ ствола (патронника) помістити смужку білого папера 
під кутом 45 ° так, щоб світло, відбите від їі, йшло уздовж осі каналу ствола; 

7) встановити, чи немає на зброї яких-небудь ушкоджень, чи не відсутні які-не
будь частини тощо; 

8) визначити наявність (відсутність) запаху згорілого пороху в каналі ствола; 
9) занести усі встановлені дані до протоколу, указавши також у.сі клейма і мар

кіровальні заводські позначення. 
Оглядаючи мисливську зброю, мають на увазі, що ця зброя заводського виготов

ленtія, довгоствольна: 
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а) кульове, нарізне (снаряд - тільки куля) - карабіни (калібр 5,6 мм - 9 мм); 
нітраекспреси (калібр менше 16 мм); штуцера (калібр 16-28 мм); 

б) дробове, гладкоствольне (снаряд - дробини, картеч, куля) - одноствольне, 
двоствольне; 

в) комбіноване: нарізне і гладкоствольне (кульо-дробове) одноствольне, двоспюль
не, трьох (чотирьох) ствольне. 

Одноствольна мисливська зброя може мати затвор , а також заряджатися. шляхом 
"переломлювання" або автоматично. Двох- і більше ствопьна мисливська зброя ви
пус.кається такою, що коли необхідно їІ заряджати "переламується". Стволи в дво
ствольної зброї розташовуються горизонтально (поруч) чи вертикально (один над 

іншим). 

Мисливські карабіни можуть бути однозарядні, багатозарядні, у тому числі авто
матичні (самозарядні). 

РушниЦі , що переламуються, із зовнішніми курками називають курковими, а з 
внутрішніми (схованими) - безкурковими. При огляді мисливської зброї необхідно: 

1) звернути увагу на положення кнопки запобіжника (для безкуркових рушниць) 
чи положення курків (для куркових рушниць); 

2) натиснувши на гачок (важіль) затвора відкрити ("переломити") рушницю; 
3) вийняти зі ствопа гільзу (патрон) і переконатися, що ствоп (патронник) по

рожній; 
4) оглянути на просвіт ство л, відзначити його стан (наявність нага ру, слідів іржі, 

змащення тощо), - наявність запаху згорілого пороху; 
5) мисливська рушниця з ковзним затвором (автоматична) оглядається також і в 

такій же послідовності, як і бойова довгоствольна зброя. 
У випадку виявлення вогнепальної зброї, що спеціально виготовляється, як прави

ло, кустарним способом, або пристосовується для скоєння злочинів і тому вона ще 
називається кримінальною (у тому числі атипична) зброя, варто мати на увазі, що 

вона найчастіше буває короткоствольною. Ця вогнепальна зброя підрозділяється на : 
1) саморобну . - виготовлену цілком чи з використанням частин від заводської 

зброї: а) шомпольні пістолети, що заряджаються з дула (так називані "самопали"); б) 
казназарядні револьвери і пістолети. Пістолети можуть бути однозарядні, магазинні , 
автоматичні; 

2) обрізи: а) військових гвинтівок; б) мисливських рушниць; в) малокаліберних 
гвинтівок; г) іншої зброї; 

3) спеціальні пристрої, пристосовані для використання як вогнепальна зброя: а) 
сигнальні пістолети; б) пістолети будівельно-монтажні і для бурових робіт; в) стартові 
пістолети; 

4) заводська зброя, перероблена під патрони іншого капібра. 
Результати попереднього дослідження вогнепальної зброї фіксуються в протокопі 

спідчого огляду, де повинн бути зазначено наступне: . 
1) місце виявлення вогнепальної зброї (найменування місця і координати виявле

ної вогнепальної зброї відносно не менш двох постійних орієнтирів (виміри прова
дяться від дулового зрізу зброї), при наявності трупа - ви міряється також відстань від 
дулового зрізу зброї до найближчої частини трупа, якщо зброя, наприклад, розташо
вано ближче до правої руки трупа, то виміряються відстань до найближчої границі 
долоні цієї руки); 

2) вид збро'! (револьвер, пістолет, мисливська рушниця, обріз одноствольної мис
ливської рушниці тощо); 

3) напрямок осі каналу ствола (указується відносно нерухомих об ' єктів або орієн
тується за сторонами світу за допомогою компаса, а також відносно трупа); 

4) положення рукоятки затвора гвинтівки (автомата) чи вікна кожуха пістолета 
відносно поверхні, на якій знаходиться зброя (вверх рукояткою затвора чи вниз); 

5) характеристика поверхні, на якій знайдена зброя, і наявність слідів безпосеред
ньо під зброєю (вм'ятин, подряпин тощо); 

6) система зброї, модель, калібр (установлюється за допомогою спеціаліста із 
судової балістики); 

7) розміри зброї (довжина ствола зброї; діаметр (зовнішній і внутрішній) дулового 
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зрізу ствола; довжина, ширина, товщина рукоятки (приклада); загальна довжина зброї 
від дулового зрізу до заднього зрізу приклада тощо); 

8) маркіровальні заводські позначення, фірмовий знак, номер; 
9) чи маються ушкодження, дефекти деталей, якщо є, то які і на яких деталях; 
1 0) чи маються сліди папілярних візерунків, крові, волосся, мозкової речовини, 

порохової кіптяви, часток Грунту й інших речовин (вони описуються з дотриманням 
вимог, зазначених вище); 

11) положення курка (спущений, на бойовому, запобіжному взводі); 
12) наявність патрона в патроннику, кількість патронів, що залишилися в мага

зині, маркіровальні позначення на патранах (денці гільзи), сліди, що можуть свідчити 

про осічку; 
13) чи відчувається запах згорілого пороху, що виходить зі ствола; 
14) відомості про канал ствола (наявність нарізів, їхній напрямок, наявність зма

щення, порохового нагару, іржі, сторонніх часток тощо); 
15) наявність у каморах барабана револьвера патронів чи вистрілених гільз, по

слідовність їхнього розташування; чи порожня камора, яка розташована проти ство
ла чи в ній щось знаходиться (гільза, патрон); 

16) види інших методів фіксації (фотографування масштабним методом як усієї 
зброї, так і окремих його частин (маркірувальних позначень, клейма, номера, ушкод
жень і дефектів, різних слідів на ньому тощо, вилучення зброї в оригіналі); 

17) заходи, які забезпечують збереження вилученої зброї, спосіб упакування зброї 
(пістолет, револьвер тощо загортається в папір цілком, а довгоствольна зброя- мис
ливські рушниці, карабіни, автомати тощо при проведенні попереднього дослідження 
розбираються з метою виявлення індивідуальних ознак у тому числі і їхніх номерів, а 
потім загортаються в аркуші папера: окремо стволи, цівка, колодки ствола з ложею, 
після чого всі складові однієї зброї загортаються в загальний згорток, перев'язуються 
шпагатом, підписуються і скріплюються підписами понятих, слідчого й опечатуються 
печаткою слідчого). 

Зразковий опис виявленої вогнепальної зброї в протоколі огляду може мати на
ступний зміст: 

" ... На підпозі спальної кімнати на відстані 20 см від правої стіни кімнати, 95 см 
від ближнього правого кута кімнати і 40 см від нігтьової фаланги вказівного пальця 
правої руки трупа (усі виміри проводилися до дулового зрізу зброї) було виявлено 
пістолет. Вісь ствола пістолета спрямована убік правого ближнього кута кімнати. 
Пістолет лежить на лівому боці, курок спущений. На поверхні пістолета, зверненої 
вверх, яких-небудь слідів не виявлено. З метою детального дослідження пістолет був 
піднятий з підлоги за спускаву скабу і вивчений у променях косопадающого світла. 
При огляді яких-небудь слідів на його поверхні також не виявлено. Після чого було 
вийнято магазин, оглянутий у променях косопадающого світла, на поверхні якого 
також не виявлено ніяких слідів. Потім була перевірена наявність у патраннику пат
рона. Як у магазині пістолета, так і в патраннику патронів не було виявлено. 

Судячи з конструкції і за допомогою судового баліста було встановлено, що вияв
лена зброя є пістолетом системи Макарова калібру 9 мм. Загальна довжина пістолета 
від дулового зрізу до задньої частини курка в спущеному положенні - 20 см, відстань 
від прицілу до нижньої сторони рукоятки - 14 см, ширина рукоятки - 5 см, товщина 
рукоятки - 2,5 см, внутрішній діаметр ствола біля дулового зрізу- 9 мм, зовнішній 
діаметр ствола біля дулового зрізу - 19 мм. На рамці з лівого боку пістолета є ряд 
заводських маркіровальних знаків у вигляді: "ВК Nt! 194 7, 2002 ". У каналі ствола 
спостерігається нагар і з нього відчувається запах згорілого пороху. Зовнішні поверхні 
затвора в місці кріплення переводчика запобіжника і рамки пістолета потерті. 

Пістолет було сфотографовано масштабним методом з лівого боку, а після огля
ду і фіксації його результатів, вилучено. Вилучений пістолет і його магазин окремо 
загорнені в білі чисті аркуші паперу і покладені у фанерну коробку, яка перев'язана 
шпагатом, кінці шпагату скріплені сургучевою печаткою слідчого. На коробці є на
пис: "Пістолет і магазин, виявлені на підлозі спальної кімнати в кв. N!! 5 по вул. 
Світлій 15 грудня 2002 р. 

Підписи понятих і слідчого". 
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7 .4. Попереднє дослідження слідів вибуху 
При проведенні огляду місця події, пов'язаного з вибухом, слідчий за допомогою; в 

подавляючій більшості випадків, спеціалістів з вибухової техніки проводить попереднє 
дослІдження об'єктів і слідів вибуху, які виявляються на місці події, з метою отримання 
оперативної інформації необхідної для успішного проведення подальшого розслідуван
ня кримінальної справи. 'попереднє дослідження криміналістичних об'єктів на місці 
події проводиться неруйнівними методами, які забезпечують збереження цих об'єктів і 
неушкоджених на їх поверхні слідів (можливих відбитків пальців рук, слідів крові, час
ток якої-небудь речовини тощо) для подальшого судово-експертного дослідження. 

До основних· завдань попереднього дослідження, вирішення яких сприяє досягнен
ню зазначеної мети, відносяться: визначення природи вибуху; його центру і тротилово
го еквіваленту; встановлення виду вибухової речовини і геометричних розмірів вибухо
вого пристрою (заряду вибухової речоВИf-jИ); визначення виду засобів ініціювання і спо
собу вибуху; встановлення способу виготовлення і принципу функціонування вибухо
вого пристрою; виявлення інформації і обладнання про особу, яка виготовила вибухо
вий пристрій або проводила вибух. [403, 46.:_62] 

Попереднє дослідження на місці події проводиться в залежності від виявлення тих 
чи іНІ,LІИХ слідів вибуху, при цьому рекомендувати яку-небудь сувору послідовність 
його проведення неможливо, так як матеріальна обстановка і ступінь їІ зміни в кожно
му випадку вибуху різні і мають свої особливості. Однак характер питань, які можуть 
бути вирішені в рамках попереднього дослідження, є загальним для всіх місць вибухів, 
що дозволяє виділити основні його складові і зазначити способи і методи отримання 
тієї чи іншої попередньої інформації, необхідної як для організації початкових· слідчих 
дій і оперативно-розшукових заходів, так і для більше цілеспрямованого послідуючого 
огляду місця події .' 

· Дослідження матеріальних об'єктів, які вилучаються окремо, починається, як і в 
усіх інших випадках, з їх огляду. Виявлення великої кількості часток, які підозрюються 
такими, . що належать до вибухових речовин чи їх компонентів, надає можливість попе
реднього встановлення виду речовини на місці вибуху. Виявлення зовнішніх ознак, до 
яких відносяться форма, колір і розміри часток, дозволяють у окремих випадках ви
рішити поставле'не завдання. Так, наприклад, не виникає складності за допомогою срібляс
та-білого кольору мікрочасток припустити, що вони мають відношення до металів і, 
можливо, що вони виготовлені із магнію qбо алюмінію, які можуть бути компонентами 
суміші вибухових речовин. Частки димного рушничного пороху, який часто зустрі
чається в експертній практиці, має чорний колір; частки бездимного пороху "Сокіл" -
rіластинчатої форми, роміром 1 ,4 х 1 ,4 х О, 1 мм - має колір від сіра-жовтого до 
блідо-зеленого; частки тротилу часто мають неправильну форму, від жовтого до ко
ричневого кольору; частки фосфору - червоного, а запалювальна маса сірникавих 
голівок - зеленого, червоного або коричневого кольору. 

Попереднє дослідження окремих об'єктів на місці вибуху повинно проводитися з 
використанням вимірювань їх геометричних розмірів, фіксацією форми, попередньої 
оцінки виду матеріалу (метал, дерево, пластмаса тощо), магнітних властивостей, вияв

ленням яких-небудь особливостей на їх поверхні (сліди барвника, клейма, сліди техно
логічних операцій, інструментів, обладнання тощо). Для виявлення мі краознак і мікро
часток, в тому числі часток вибухових речовин, необхідно використовувати лупи. 

Результатом огляду об'єктів на місці вибуху є їх сортування за видом матеріалу і 
розмірами, за положенням від осередку вибуху, що на наступному .етапі може надати 
важливу інформацію про багато факторів вибуху, який відбувся. 

Приблизна оцінка виду вибухової речовини, що вибу~нула - одне із основних зав
дань попереднього дослідженнямісця вибуху. Достатня кількість часток вибухової ре
човини (загальним об' є мом більше 1 мм3 ), виявлених на місці вибуху або в залишкqх 
вибухового пристрою, дозволяє на цій стадії проводити технічне дослідження речовини 
з метою встановлення їІ виду, а можливо, і марки [2]. 

Самостійним завданням попереднього дослідження є визначення маси вибухової 
речовини, що вибухнула, за допомогою слідів вибуху на місці події. Відмінності вибу
хових властивостей окремих вибухових речовин проявляється у різній здатності при-
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строїв на їх основі руйнувати предмети матеріальної обстановки підчас вибуху. Ступінь 
ураження або руйнування об'єктів навколишньої обстановки відображає важливу інфор 
мацію про силу вибуху, а отже, і про здатність і силу уражання пристрою, що вибух 
нув. У зв'язку з тим , що в рамках попереднього дослідження, як правило , конкретну 
марку вибухової речовини, їІ фізичний стан до вибуху встановити не завжди представ
ляється можливим, однак на цьому етапі представляється можливість оцінювати силу 
вибуху в тротиловому еквіваленті, яку потім може бути використано для визначення 
маси вибухової речовини , що вибухнула , конкертного виду і марки . 

Описова частина протоколу огляду місця вибуху, практично нічим не відрізняється 
від описової частини протоколу огляду місця події, який складається при розслідуванні 
інших видів злочинів, однак, в зв'язку зі складною специфікою результатів вибуху, вона 
має визначені особливості. Описання результатів огляду проводиться від загального до 
окремого. Сочатку, як і при проведенні огляду місця події в процесі розслідування 
інших видів злочинів, необхідно сфотографувати місце вибуху : орієнтуючим і оглядо 
вим видом зйомки. Виконання фотозйомки названими видами багато в чому залежить 
як від розташування місця вибуху : на відкритій місцевості, в приміщенні, в підземних 
переходах, метро, в транспорті тощо, так і від сили вибуху і наявних в результат і 
розрушень об'єктів навколишньої обстановки . Якщо місце вибуху розташоване на 
відкритій місцевості, то фотозйомка виконується з дотриманням тих вимог, які перед
бачені для фотозйомки місця події. Відносно вузлавої і детальної фотозйомки - вона 
може використовуватися як в процесі статичної стадії огляду місця вибуху, так і, особ
ливо, в процесі динамічної стадії огляду місця вибуху і кількість вузлових і детальних 
знімків буде багато в чому залежати від виявлених об'єктів, які будуть визнані доказа
ми, що мають безпосереднє відношення до вибуху. У зв'язку з тим, що в результаті 
вибуху можуть утворитися найрізноманітніші тяжкі наслідки у вигляді заподіяння шко
ди здоров'ю і життєздатності людей, руйнування будівель , транспортних засобів тощо , 
що об'єктивно може відобразитися і виявитися на місці вибуху, наприклад, декількох 
трупів або розчленованих вибухом частин трупів, які в свою чергу створюють великі 
труднощі в проведенні огляду місця вибуху і особливо в повноті і якості фіксації обста
новки місця вибуху , тому місце вибуху повинно бути зафіксовано з використанням 
відеозйомки. За допомогою останньої можна зафіксувати загальну картину місця ви 
буху і окремі найбільше складні місця зі слідами вибуху як в осередку вибуху , так і на 
обстановці, навколо нього. 

Після фотозйомки і відеозйомки місця вибуху орієнтуючим і оглядовим видом зйом
ки, в протоколі огляду місця події описується навколишня місцевість, де відбувся ви
бух, осередок вибуху, потім зазначаються межі території, яка оглянута на відкритій 
місцевості або в приміщенні. Описується спосіб розділення площі, яка підлягала огля
ду на ділянки (сектори, квадрати тощо) , використані системи вимірювання відстаней на 
цих ділянках і секторах, виявлені предмети і сліди вибуху, інші виявлені об' єкти, які 
можуть мати відношення до розслідуємої справи, а також криміналістичн і засоби, які 
були використані в роботі і отримані за допомогою їх результати . 

У процесі огляду місця вибуху старанно досліджуються осередок вибуху і навко
лишня місцевість, зокрема: поверхня грунту , де можуть бути виявлені закопчування, 
деталі механізму сповільненої дії тощо; грунт гребеня вирви; грунт в глибині вирви, де 
також можуть виявитися залишки підривного пристрою або деталі механізму сповіль
неної дії . 

Огляд осередку вибуху проводиться у наступній послідовності: спочатку прово
диться вузлова фотозйомка і (або) відеозйомка вирви (вид збоку і вид зверху) ; потім 
вимірюється діаметр вирви ; глибина вирви , висота і ширина гребеня вирви. Якщо вияв
лено інші осередки вибуху, то вимірюється відстань між ними . Після вимірювань осе
редку вибуху проводиться фіксація предметів, які знаходяться на його поверхні . Після 
закінчення фіксації і вилучення предметів, виявлених на поверхні вирви проводиться 
забір грунl'у на пробу у різних м ісцях осередку вибуху, а потім проводять динамічний 
огляд осередку вибуху шляхом просіювання грунту через сито, в якому можуть вияви
тися предмети, частки, які не могли бути виявлені при статичному огляді. 

Із осередку вибуху для судово -експертного дослідження беруть проби грунту, сліди 
закопчення, а при наявності води - проби води, в яких можуть виявитися розчинені 
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вибухові речовини або їх окремі компоненти. Крім того, проводиться забір контрольної 
проби грунту навколишньої місцевості. 

Таким чином, в протоколі огляду місця вибуху повинно бути зазначено: 
1) місце вибуху (відкрита місцевість: поле, населений пункт, парк тощо; в при

міщенні; в транспорті (назва); в підземному переході, метро тощо) з зазначенням оріє
нтирів і метричної прив'язки або прив'язки за допомогою компасу відносно відповідних 
сторін світу, назва населених пунктів, вулиць, майданів тощо; 

2) осередку вибуху (глибина і діаметр вирви, висота й ширина гребені вирви); 
3) розміри (в діаметрі) площі на якій виявлені сліди вибуху; 
4) якщо буде встановлено декілька осередків вибуху в одному місці, то вимірюють

ся відстані між ними; 
5) описується поверхня вирви (закопченість, наявність визначених слідів - залишки 

вибухових пристроїв і вибухових речовин тощо); 
6) гребінь вирви досліджується і описуються як на статичній стадії огляду і всі вияв

лені на його поверхні сліди, так, особливо, і на динамічній стадії огляду, коли прово
дять просіювання грунту з метою пошуку слідів вибуху; 

7) описуються всі сліди вибуху, виявлені в різних місцях на площі навколо осередку 
вибуху: залишки вибухових речовин; корпусів вибухових пристроїв; детонаторів; тощо, 
з зазначенням кольору, матеріалу, розмірів, маркірувальних знаків (кожен слід або 
група слідів, виявлених у визначеному місці повинні прив'язуватися як до осередку 

вибуху - центру вирви, так і до інших постійних об'єктів, які можуть бути на місці 
вибуху або відносно сторін світу. У необхідних випадках, за вирішеннім слідчого і 
спеціаліста з вибухової техніки окремі сліди або групи слідів вибуху можуть бути сфо
тографовані маштабним методом); 

8) описуються проби яких речовин (грунту, води тощо) і на яких ділянках місця 
вибуху були взяті (на дні вирви; на гребені вирви; в іншому місці, яке не пов'язане з 
місцем вибуху); 

9) якщо на місці вибуху буде виявлено труп людини - він описується, якщо ніхто із 
очевидців на місті події його не впізнає, за методом словесного портрету, а у випадку 

виявлення розчленованих залишків трупа людини - вони як і труп досліджуються спе
ціалістом в галузі судової медицини і описуються назви їх частин, розміри, колір, точне 
місцезнаходження з прив'язкою до постійних орієнтирів на місці події або вони орієнту
ються за сторонами світу і зазначається відстань від них до центру вирви; 

1 0) якщо в процесі огляду місця вибуху була використана фотозйомка і (або) відео
зйомка повинно бути описано як вид використаної апаратури, умови зйомки, так і 
кількість сфотографованих кадрів фотоплівки або кількість метрів витраченої магніт
ної стрічки при зйомці відео, а також у випадках використання інших техніко-криміна
лістичних засобів вони повинні бути описані з зазначенням отриманих результатів за їх 
допомогою; 

11) заходи, організовані з метою збереження виявлених і вилучених слідів, спосіб їх 
пакування (всі виявлені сліди на місці вибуху пакуються в окремі, в залежності від їх 
розмірів, пробірки, пакети або ящики, з зазначенням на них назви об'єктів, місця, дати 
і часу вилучення і оформлюються ·у відповідності до вимог кримінально-процесуально

го закону - повинні бути підписи понятих, слідчого, а якщо приймав участь спеціаліст 
визначеної галузі знань - також і його підпис, всі підписи повинні бути скріплені печат
кою слідчого і про все це зроблено відмітку в протоколі огляду місця події, з обов'язко
вим описом змісту тексту печатки, якою було скріплено всі реквізити на упаковці речо

вих доказів). 

7 .5. Попереднє дослідження холодної зброї 
Нерідко при здійсненні злочинів проти життя і здоров'я особи використовується 

холодна зброя, до якої відносяться предмети спеціально виготовлені чи пристосовані 
для нанесення тілесних ушкоджень, Основна, визначальна властивість холодно·і зброї
їі призначення для нанесення тілесних ушкоджень - має одну особливість: знаряддя 
повинне бути призначене для безпосереднього заподіяння тілесних ушкоджень. Іншими 
словами, тілесні ушкодження, заподіювані холодною зброєю, виникають у результаті 
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безпосереднього контакту зброї з об'єктом, що уражається. У зв'язку з цим не можуть 
бути віднесені до холодної зброї різні пристосування, наприклад, що збільшують ефек
тивність удару кистю руки, але не контактуючі в момент удару зі сприймаючим удар 
об'єктом. 

Виходячи з обставин, які підлягають всrановленню у розслідуваній справі і криміна
лістичної класифікації холодної зброї повинні бути враховані наступні підстави: будова 

(конструкція), принцип дії, спеціальне призначення, спосіб виготовлення. 
Хоча будова (конструкція) і принцип дії - поняття неоднозначні, вони дуже близькі 

між собою, тому що вони взаємообумовлені. За будовою (конструкцією) розрізняють 
дві основні групи холодної зброї: клинкове і неклинкове. Принцип дії клинкової зброї
нанесення тілесних ушкоджень шляхом розчленовування тіла чи проникнення усереди
ну його. Принцип дії неклинкавої зброї полягає в заподіянні тілесних ушкоджень у виг
ляді ушибів з роздробленням м'яких і кісткових тканин. 

4 5 Б 7 12 

А 

Б 

в 

Мал. 123. Клинкові види холодної зброї: А - фінський ніж. 1 - клинок, 2 - рукоятка, З -
остріє, 4 - скос обуха, 5 - заточка скоса обуха, 6 - обух, 7 - виточка (дола), 8 -лезо, 9 -
заточка леза, 1 О - основа клинка (бородка), 11 - кільце, 12 - наконечник, 1 З - рукоятка. Б -
кортик. 1 - наконечник, 2 - кільце, З - ручка, 4 - упор-запобіжник, 5 - клинок, 6 - остріє 
клинка. В - кинджал. 1 - гвинт кріплення ручки, 2 - наконечник, З - ручка, 4 - упор-запобіж

ник, 5 - затолчка леза, 6 - остріє клинка. 

Клинковою зброєю можна заподіяти тілесні ушкодження колотого, рубаного, різа
ного характеру; багато видів клинкової збро'і можуть мати одночасно властивості як 
колоти, рубати, так і різати. 

За способом виготовлення холодну зброю можна розділити на три основні групи. 
Першу групу складають зразки, виконані у відповідності з стандартами чи технічними 
умовами на спеціалізованих промислових підприємствах , 

До другої групи- зброя, що виготовляєrься кустарями, об'єднаними, як правило, а 
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артілі. Технологія кустарного виробництва трохи інша, чим на промисловому 
підприємстві : тут спостерігається використання ручного інструмента і найпростіших 
пристосувань і верстатів. На зброю, виготовлене кустарями, не існує строгих стан
дартів чи спеціально встановлених техн ічних умов (виключення складали випадки, коли 
кустарним артілям доручалося виготовлення зброї для потреб Великої Вітчизняної війни), 
і все-таки необхідно зазначити, що зброя, виготовлена в тій чи іншій місцевості, володіє 
однаковими зовнішніми ознаками і форми їі носять традиційний характер. [480, 20-
61; 682, 9-24] 

Третю групу складає холодна зброя, виготовлена без дотримання стандартів, тех
нічних умов чи місцевих традицjй, поза яким-небудь підприємством, що робить холод
ну зброю. 

Холодна зброя, у залежності від того, до якої із трьох груп воно відноситься в 
криміналістичній літературі, у судово-слідчій і експертній практиці має відповідне най
менування: фірмове, кустарне і саморобне. 

За місцем виготовлення варто розрізняти холодну зброю вітчизняного й іноземного 
виробництва. З числа, особливо кустарної зброї, може бути виділена група національ-

ної зброї. 
z За спеціальним призначен-

ням холодна зброя поділяється 
на військову, мисливську і кри

мінальну (для злочинних цілей). 

Спеціальне призначення не слід 

з,мішувати з характером вико
ристання, тому що призначення 

визначається метою виготовлен

ня і виражаються в об'єктивних 
ознаках і властивостях виробу. 
Тому, наприклад, військова хо

лодна зброя може бути викорис
тана як мисливська чи для зло

чинних цілей. 
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Мал. 124 . Холодна ударно-роздроблююча зброя: 
А - кастет. 1 - упор, 2 - вдаряюча частина без шипів 

і з шипами; Б - кистень. 1 - петля, 2 - рукоятка, З -
підвіс, 4 - вдаряючий вантаж; В - надолонник. 1 -
петля, 2 - вдаряюча пластина; Г - дубина . 1 - вдаря

ючий кінець, 2 - рукоятка, З - петля; Д - нунчаку. 

ЗЗ4 

Військова холодна зброя, як 
правило, є фірмовою . Мис
ливська холодна зброя, може 
бути фірмовою, кустарною і са
моробною, а кримінальна холод-
на зброя, тобто холодна зброя, 
призначена спеціально для зло
чиннї мети, виготовляється са

моробним способом. 
Така загальна схема кримі

налістичної характеристики хо

лодної зброї, побудована на 
підставах, що відповідають об
ставинам справи , яка підлягає 
з'ясуванню. 

Холодна зброя, яка відно
ситься до ударнр-роздроблюю
чої, не настільки різноманітна, як 
клинкова, однак, у практиці роз
слідування злочин ів необхідність 
у їі дослідженні виникає досить 

часто. Вітчизняна промисловість 
ні в колишньому СРСР, ні в Ук
раїні в даний час не випускала і 
не випускає холодної зброї цьо
го типу, не проводиться випуск 



цієї зброї у нашій країні і кустарним способом. У судово-слідчій практиці, в основному, 
зустрічається саморобна холодна зброя зазначеного виду: кастети, кистені, булави, 
наладонники, нунчаки, і лише зрідка - фірмові, наприклад, кастети чи нунчаки інозем
ного походження. 

Цільове призначення розглянутих видів холодної зброї полягає в заподіянні тілесних 
ушкоджень - забитих місць, за допомогою впливу поверхні знаряддя, що вдаряє, на 
об'єкт, що уражається. Посилення мускульної сили і підвищення ударного ефекту при 
використанні холодної зброї, що ударно-роздрібнює, досягається за рахунок твердості 
поверхні, що вдаряє, і ваги всього знаряддя чи його частини, що вдаряє . Вага і твердість 
для різних видів ударно-роздрібнючої холодної зброї, має відносне значення. 

У випадку виявлення на місці слідчого огляду холодної зброї результати його попе
реднього дослідження фіксуються в протоколі, де повинне бути зазначено наступне: 

1) місце виявлення холодної зброї (найменування місця і координати зброї відносно 
не менш двох постійних орієнтирів; при наявності трупа холодна зброя "прив'язуєть
ся" також і до якої-небудь частини тіла трупа, наприклад, до визначеної частини кисті 
правої руки трупа); 

2) вид холодної зброї (клинкове - фінський ніж, кинджал, кортик тощо; ударно-роз
дрібнююча - кастет, кистень, булава, нунчаки тощо; фірмова, кустарна чи саморобна); 

3) розміри зброї (загальна довжина, довжина окремих елементів, ширина, товщина 
тощо); 

4) форма холоДної зброї (клинкова - з довгим клинком, з коротким клинком, із 
прямим клинком, з вигнутим клинком тощо; ударно-роздрібнююча - овальної форми, 
круглої форми, овальної форми з загостреними виступами ударної частини тощо); 

5) наявність на поверхні холодної зброї номерів, клейм, фірмових знаків, написів тощо; 
6) наявність на поверхні холодної зброї слідів рук людини, крові, тканин організму 

ЛЮДИНИ ТОЩО; 

7) наявність інших приватних ознак на поверхні холодної збро'і у вигляді вм'ятин, 
подряпин, інших видів деформації тощо; 

8) види інших методів фіксації (фотографування масштабним методом; вилучення 
виявленої холодної зброї в оригіналі); 

9) заходи, які забезпечують збереження вилученої холодної зброї, спосіб їі уnаку
вання. 

Зразковий опис виявленої холодної зброї в протоколі слідчого огляду може мати 
наступний зміст: 

" ... На підлозі спальної кімнати в правому далекому куті була виявлена саморобна 
холодна зброя, що ударно-роздрібнює, у вигляді кистеня. Кистень знаходився на відстані 
50 см від зазначеного кута до торця рукоятки кистеня, до якого прикріплена петля і 40 
см від правої стіни кімнати до торця рукоятки кистеня, до якого прикріплений підвіс. 
Відстань від ніпьової фаланги великого пальця правої руки трупа до торця рукоятки 
кистеня, до якого кріпиться підвіс, - 120 см. 

Кистень уявляє собою рукоятку циліндричної форми з дерева твердих порід темно
коричневого кольору з полірованою поверхнею довжиною 20 см і діаметром - 2 см. До 
торців рукоятки з однієї сторони (задньої сторони) прикріплена петля, виготовлена зі 
смуги шкіри коричневого кольору довжиною 28 см, ширина смуги - 2 см, товщина - З 
мм, а з протилежної сторони рукоятки закріплений підвіс, виготовлений з металевого 
троса ясно-сірого кольору довжиною 15 см і діаметром - 6 мм, на кінці якого при
кріплений ударний (б'ющий) вантаж у вигляді кулі діаметром - 4 см, виготовлений з 
металу сірого кольору. Куля прикріплена до троса монолітно. Трос і петля до торців 
рукоятки прикріплені за допомогою металевих коронок циліндричної форми сірого кольо
ру. Зовнішній діаметр цих коронок - 2 см, довжина - 5 см. Трос кріпиться з коронкою 
монолітно, а петля закріплена в коронці таким чином, що коли рукоятка обертається 
навколо своєї осі- петля не скручується (за допомогою карабіна) Коронки насаджені на 
рукоятку і зафіксовані на ній за допомогою наскрізних шпильок з металу сірого кольору 
диамегром З мм, відстань до шпильки від внутрішнього краю коронки - 5 мм. На по
верхні рукоятки, підвісу й ударного (б'ющого) вантажу яких-небудь номерів, клейм, на
писів, а також слідів рук, крові й інших приватних ознак не виявлено. 

Кистень сфотографований масштабним методом, а після його опису вилучений. 
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Випучений кистень загорнуто у сірий аркуш паперу і покпадений у фанерну короб
ку, яка перев'язана шпагатом, кінці шпагату скріплені сургучевою печаткою слідчого. 
На коробці є напис: "Кистень, виявлений на підпозі спальноїкімнати в кв. Ng 25 по вул. 
Світлій 15 грудня 2002 р. 

Підписи понятих і спідчого ". 

7 .6. Попереднє дослідження документів-речових доказів 
Як в українській, так і в російській мові під документом, в основному, розуміється: 

1) діловий папір, що посвідчує певний юридичний факт чи право на що-небудь; 2) 
письмове свідоцтво що офіційно підтверджує особу пред'явника (паспорт тощо); 3) 
письмове свідчення про що-небудь історичне, важливе. [81, .236; 448, 148] 

У юридичній літературі приводяться визначення документа в загальноправовому і 
криміналістичному змісті. [349, 14-16] 

Під загальноправовим визначенням документа розуміють письмовий акт чи спе
ціальний предмет, що фіксує (посвідчує) знаками природної мови або інших знакових 
систем (наукових, технічних тощо) волевиявлення, процеси і результат діяльності лю
дей, відомості про інші факти, значення яких визначається повноваженнями автора, 
порядком виготовлення і дотриманням установлених реквізитів. 

У криміналістиці документи розглядаються не тільки в загальправовому і процесу
альному змісті, але і як матеріальні предмети, що піддаються спеціальним досліджен
ням. Ця ознака в даній галузі є істотною і в сполученні з загальними і процесуальними 
ознаками документів відображена у криміналістичному визначенні їхнього поняття. 

У криміналістиці під документом розуміється письмовий акт чи спеціально в.иготов
лений предмет, на якому за допомогою письма чи інших знакових систем зафіксовані 
(засвідчені) відомості про обставини, що відносяться до справи, які піддаються спе
ціальним дослідженням з метою з'ясування їх доказового значення. 

За своїм цільовим призначенням, формою і характером змісту документи можуть 
бути різними, однак при всьому їхньому різноманітті можна сформулювати деякі за
гальні вимоги, яким повинний відповідати будь-який письмовий документ: 

1) у документі повинні міститися відомості про визначені обставини і факти. При 
цьому джерело цих відомостей може бути встановлено і при необхідності перевірено; 

2) відомості про факти й обставини, відображені в документі, повинні мати відно
шення до суті справи, що розглядається чи вирішується; 

3) виклад і посвідчення обставин і фактів, ·що містяться в документі, здійснюється 
установою чи посадовою особою в межах посадової компетенції. Якщо документ вихо
дить від громадянина, то посвідчення і виклад обставин здійснюється в межах його 
правомочності і фактичної поінформованості. 

Якщо документ не задовольняє хоча б одному з перерахованих вимог (умов), він 
не може бути прийнятий як достовірний. Відомості, що містяться в ньому, стають 
сумнівними. [283, 27] , 

Виконуючи функції, що посвідчують і управляють документи нерідко піддаються 
різним неправомірним діям - підробці, що порушує нормальну функцію документів у 
соціальній діяльності . Завданнями криміналістичного дослідження документів, як пра
вило, експертного, у зв'язку з цим є: 1) установлення способу виготовлення документа 
або його окремих фрагментів; 2) виявлення наявних у документах змін; 3) відновлення 
ушкоджених документів; 4) відновлення первісного змісту; 5) відновлення закритих 
текстів; 6) дослідження знаків на документах, що їх посвідчують; 7) установлення за
собів і знарядь, які використовуються для виготовлення документів. 

Перші два пункти можуть бути здійснені на етапі попереднього дослідження в про
цесі слідчого огляду, а інші - тільки в результаті експертного дослідження. 

При роботі з документами-речовими доказами під час їхнього попереднього дослід
ження необхідно дотримуватися наступних правил: 

а) на документах не можна робити які-небудь помітки, підписи, а також нові склад
ки (перегини); 

б) неприпустимо застосовувати такі методи попереднього дослідження, що можуть 
змінити первісний вид документа; 
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в) документи потрібно помістити в конверти; 
г) на кожнім конверті робиться напис з переліком вкладених у нього документів. 

Конверт вшивається в справу і нумерується черговим номером аркуша справи, 
Загальні правила попереднього дослідження документів з метою пошуку в них оз

нак (підробки), що мають доказове значення: 
1) вивчення документа необхідно робити при доброму денному чи штучному 

освітленні. 
Документи доцільно вивчати при прямому (перпендикулярному) і бічному (косопа

дающому) освітленні, у відбитому і проходящому світлі (на просвіт). При огляді необ
хідно застосовувати техніко-криміналістичні засоби (лупу, світлофільтри тощо); 

2) дуже корисно до початку вивчення мати для зразка документ, аналогічний тому, 
що підлягає дослідженню (наприклад, бланк рахунка, накладної тощо); 

З) спочатку потрібно вивчити зміст документа, для чого рекомендується досліджу
вати основний текст, усі написи, резолюції, позначки. Текст варто читати повільно, 
затримуючи увагу на кожнім слові. При читанні треба звертати увагу на те, чи немає 
протиріччя між змістом документа і загальновідомими фактами чи фактами, відомими 
з розслідуваної справи. Звернути увагу на помилки в тексті; · 

4) варто перевірити чи є всі реквізити, без яких даного виду документ не можна 
вважати дійсним (належний бланк, відбитки штампів, печатки, номер, дата, підписи 
посадових осіб), чи немає в документі зайвих реквізитів; 

5) необхідно перевірити, чи немає протиріччя між текстами відбитків печатки і штам
па, чи відповідає зміст відбитка печатки і штампа найменуванню органа (підприємства, 
організації чи установи), від якого виходить документ, чи відповідає вид печатки і штампа 
даній організації; 

6) перевірити, чи є підпис на документі підписом відповідної посадової особи, тобто 
чи не підписала документ посадова особа, що не має права його підписувати; 

7) оглянути краї документа, відзначити їхню форму (різані рівні, різані звивисті, 
рвані), звернути увагу на відстань між текстом і краями документа. Вивчення країв 
документа може бути корисно для встановлення, чи не відрізана або не відірвана час
тина документа з метою зміни його первісного змісту; 

8) вивчити всі наявні на документі ушкодження і помарки, відзначивши 'іхні розміри, 
форму, розташування і характер країв; 

9) зіставити дату видачі документа ("вік документа") з характером ліній згинів (старі 
чи недавнього походження). Критично оцінити відсутність ліній згинів на документі, 
який має дату, що вказує на давнє походження документа, і, навпаки, наявність старих 

ліній згинів на документі, датованому недавнім числом; 
1 0) уважно вивчити місця перетинання штрихів і відбитків печатки і штампа з лінія

ми згинів, перевірити, чи немає в цих місцях розпливучи віднесення барвника. Розплив 
барвника є ознакою того, що штрих проведений після утворення складки. Віднесення 
барвника свідчить про те, що складка утворилася після написання штриха. Нанесення 
штрихів по складці характерно для випадків дописок у документах; 

11) вивчити зворотний бік документа, перевірити, чи немає ознак, що свідчать про 
первісний зміст, час виготовлення документа, місце його збереження й ін. Важливі 
обставини. 

Наприклад, на зворотному боці документів, у які внесли зміни, може бути виявле
ний дзеркально відбитий первісний текст (якщо копіювальний папір був покл,рдений 
помилково барвником до зворотньої сторони документа). [58З, 212-214] 

Приступаючи до попереднього дослідження документів, слідчий повинний зна
ти основні ознаки, характерні для підробок документів. До них насамперед відно
сяться: 

1 ). При підчищенні; скуйовдженість волокон паперу, ушкодження ліновки і захисної 
сітки, зменшення товщини паперу і розпливи нових штрихів на ділянках підчищень, 
залишки штрихів вилученого тексту, рельєфні штрихи вилученого тексту на звороті 
документа; 

2). При травленні: матові жовтуваті чи сіруваті плями, розпливи і зміна кольору 
штрихів, нанесених на ділянці травлення, ушкодження захисної сітки, ліновки і розта
шованих поруч знаків тексту, залишки штрихів витравленого тексту, розходження в 
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кольорі й інтенсивності люмінесценції місця травлення й інших ділянок документа; 
З). При дописці: стислість дописок, тобто зменшення інтервалів між буквами і сло

вами, відхилення від напрямку ліній листа, згинання відбитків печаток, підписів, дат 
текстів дописки, загин дописки з правого краю документа, розходження у величині 
рельєфу основного тексту і дописки, розходження в структурі штрихів і у відтінках 
штрихів основного тексту і дописки; 

4). При технічній підробці підпису: звивистість і тупі закінчення штрихів, сліди зупи
нок пишучого приладу у вигляді стовщень чи перерв штрихів, наявність у штрихах і 
біля них часток іншого барвника (наприклад, у штрихах чорнила часток олівця чи ко
піювального паперу), наявність рельєфу в чорнильних штрихах (у випадку попередньої 
підготовки передавлюванням); 

5). При підробці відбитків печаток, штампів: нестандартність букв, неоднакова ви
сота, ширина букв, різна товщина штрихів, різні проміжки між словами і буквами, 
нерадиальне розташування знаків по окружності (розташування не на радіусах, а з 
відхиленням від них), дзеркальність окремих знаків, помилки в тексті, слід від ніжки 
циркуля в центрі круглої печатки, сліди попередньої підготовки за допомогою олівця, 
наявність клейкої речовини, використаної для копіювання відбитка, розпливи окремих 
штрихів; 

6). При переклеюванні фотографії : відсутність на фотографії відбитка печатки, 
розбіжність частин відбитка печатки на документі і фотографії, надрізи, забруднення і 
піднесеність волокон паперу на документі біля фотографії. 

Результати попереднього дослідження документів і знайдені чи виявлені при цьому 
ознаки в них, що мають доказове значення, фі.ксуються в протоколі, де повинно бути 
зазначено наступне: 

1) місце виявлення документа (у кишенях трупа, у сейфі, на полиці шафи під стоп-
кою білизни тощо); • 

2) найменування документа (паспорт, диплом про середню освіту, посвідчення во
дія тощо), номер, дата видачі, на чиє прізвище видано і ким видано; 

З) розміри документа і його форма (у вигляді одного аркуша; у вигляді книжки, що 
має (указується кількість) сторінок тощо), характер його країв; 

4) вид паперу за кольором, щільністю, ліновкою, наявністю засобів захисту (захис
на сітка у вигляді кілець діаметром З мм із зображенням у них малого герба України 
тощо); 

5) спосіб виготовлення бланка документа (друкарський спосіб, намальований від 
руки тощо); Якщо документ виготовлено друкарським способом, то указуються вихідні 
дані друкарні: якщо документ має вигляд одного аркуша, ці дані розташовуються в 
правому нижньому куті аркуша на його лицьовій стороні; якщо у вигляді книжки, то 
вони можуть бути на останній сторінці чи обкладинці з внутрішньої сторони документа 
в правому нижньому куті чи посередині, або на звороті останньої сторінки (обкладин
ки) унизу посередині чи в правом їі куту); 

6) вид і колір барвника, яким виконаний текст документа (згаслий текст; колір 
барвника чорний насичений; у визначених місцях тексту окремі штрихи розпливчасті 
тощо); 

7) характер і розташування підписів (чим написані, колір барвника, з яких знаків і 
штрихів складаються); 

8) характер і розташування відбитків печаток і штампів (зміст тексту відбитків, вид 
малюнків, колір барвника тощо); 

9) наявність плям, складок, розривів, отворів тощо; 
1 0) ознаки, характерні для підробки документів (розпливчастість визначених знаків 

у тексті; порушення захисної сітки у визначених місцях; розбіжність окружності і змісту 
тексту у відбитку печатки на документі і фотографії тощо); 

11) види інших методів фіксації (фотографування масштабним методом; вилучен
ня документа в оригіналі); 

1 2) заходи, які забезпечують збереження вилученого документа, спосіб його упа
кування. 

Зразковий опис виявленого документа в протоколі слідчого огляду може мати на
ступний зміст: 
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" . . . При огляді одягу трупа у внутрішній лівій кишені піджака було виявлено аркуш 
білого паперу, складений учетверо. На внутрішній стороні цього аркуша є рукописний 
текст, що представляє документ у вигляді розписки наступного змісту: 

"Розписка. Мною, Івановим Іваном Івановичем, що проживає по вул. Світлій в 
дудинку Ng 25 ум. Одеса, паспорт серії 819 ОК Ng 276193 виданий УМВС Київського 
р-ну м. Одеси 16 грудня 1980 р. І прописаний по вул. Світлій, 25 1 О лютого 1981 р., 
отримано в борг від Петрова Петра Петровича 2500 (дві тисячі п'ятсот) гривень, які 
зобов'язуюся повернути через десять днів - 1 квітня 1998 р. 

Гроші одержав 20 березня 1998 р. 
Підпис Іванова". 

Розписка нотаріально завірена, про що в нижній половині листа свідчить наступне: 
"20 березня 1998 р. Дана розписка засвідчена мною, Федоровою Л. Д., держав

ним нотаріусом П'ятої Одеської державної нотаріальної контори. 
Розписка підписана гр. Іванов Іваном Івановичем у моїй присутності. Особистість 

його встановлена, дієздатність перевірена. 
Зареєстрована в реєстрі за Ng 3-2545. 
Стягнено державного збору 25 гривень. Державний нотаріус (підпис). 
Кругла гербова печатка, діаметр якої 42 мм. У центрі печатки зображений малий 

герб України, обмежений окружністю діаметром 25 мм. Між внутрішньою і зовніш
ньою окружністю є напис у два рядки. Перший рядок: "Міністерство юстицtІ України", 
обмежена по обидва боки знаком "*".Другий рядок "П'ята Одеська державна нотарі
альна контора", також обмежена по обидва боки знаком "* ". 

Розписка виконана на білому apкyilli паперу розміром 29 7 х 21 О мм. Усі краї 
документа рівні різані. Текст розписки і підпис виконані барвником чорного кольору. 
Текст нотаріуса виконаний на друкарській машинці. При вивченні документа через 
лупу в косопадаючому світлі і на просвіт у цифрі "2" числа "2500" і слові "два" 
вираження "'дві тисячі п'ятсот" спостерігаються розпливи барвника. Зазначені розпли
ви барвника особливо чітко спостерігаються при вивченні розписки з використанням 4-
кратної лупи. 

Дослідження розписки проводилося при денному освітленні, у відбитому світлі і на 
просвіт. Розписка була сфотографована масштабним методом, а після ії опису упако
вана в конверт. На конверті є напис: "Розписка від імені Іванова Івана Івановича, вияв
лена у кишені трупа 2 квітня 1998 р." 

Підписи понятих і слідчого . Печатка слідчого". 

7. 7. Попереднє дослідження паперових грошей 
При проведенні попереднього дослідження паперових грошей з метою їх фіксації в 

протоколі огляду повинно бути зазначено: 
1) кількість купюр і назва валюти визначеної держави; 
2) достоїнство, номер і серія купюри, їі розміри (в міліметрах); 
3) особливості малюнків, орнаменту на лицьовому і зворотному боках; 
4) якість надписів, в тому числі самих дрібних ; чи можна прочитати їх повністю або 

частково (чи складаються слова із букв або рисочок, крапок, які їх імітують); 
5) колір і відтінок зображення на лицьовому і зворотному боках; 
6) наявність захисної сітки, їі колір і особливості; 
7) властивості паперу (щільність, колір, відтінок), наявність водяних знаків, їх особ

ливості, наявність інших видимих засобів захисту (шовкові волокна, захисна нитка чи 
стрічка, конфетті тощо) ; 

8) ступінь зношення і забруднення купюри, пошкодження паперу; [313, 485 ] 
9) наявність ознак, які викликали підозру щодо справжності банкноти (потов

щення паперу у місцях знаходження позначень номіналу цифрами і словами, 

відсутність захисту, виконаного фарбою "овіай", яка змінює колір при зміні кута 
зору, відсутність необхідних елементів в голографічному елементі захисту банкнот 
валюти євро тощо). 
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Розділ восьмий 

ПОПЕРЕДНЄ ДОСЛІДЖЕННЯ ОБСТАНОВКИ 

МІСЦЯ ПОДІЇ, ПРИ РОЗСЛІДУВАННІ ОКРЕМИХ 
КАТЕГОРОІЙ ЗЛОЧИНІВ З МЕТОЮ .. .. 

ВЕРБАЛЬНОІ ФІКСАЦІІ 
8.1. Попереднє дослідження обстановки місця подіі при . . . , 
розслІДуваннІ злочинІв, пов язаних з виявленням трупа 

Слідчий огляд як процесуальна дія набуває значення для справи лише в тому випад
ку, якщо його хід і результати будуть належним чином процесуально оформлені, тобто 
якщо будуть дотримані всі процесуальні умови проведення огляду, що містять у собі 
обумовлену законом фіксацію результатів огляду. 

Фіксація результатів огляду - це вербальне відображення у встановленій законом 
формі усього виявленого слідчим під час огляду, опис зроблених їм при огляді дій, 
відображення як загального виду об' єктів, що оглядаються, так і їхніх властивостей, 
стану й ознак, у протоколі слідчого огляду. 

Не є секретом, що при складанні описової частини протоколу будь-якої слідчої дії і 
протоколу слідчого огляду, зокрема, виникають визначені труднощі як у студентів під 
час практичних занять криміналістики, так і В> осіб, що проводять розслідування скоє
них злочинів. Ще в позаминулому столітті один з видних українських процесуалістів 
професор Харківського університету Владімиров Л.Є. і один з видних піонерів кримі
налістики австрійський криміJ:іаліст Ганс Гросс помітили складність розглянутого пи

тання. [90, 8; 136, 156] Так, наприклад, Ганс Гросс підкреслював, що "Протокол 
огляду місця події є для слідчого, так сказати, спробним каменем його діяльності. Ніде 
не проявляється настільки ясно і повно, як саме при складанні протоколу огляду місця 
події, обдарованість судового слідчого, проникливість, логічність мислення й енергійне 
свідоме прагнення до мети з одного боку, і нездатність його роботи, відсутність само
впевненості і невпорядкованість спостережень з іншого боку". [136, 156] 

Усе це відбувається тому, що кожен зроблений злочин індивідуальний і не похожий 
на інші. Тому індивідуальним є і зміст описової частини протоколу слідчого огляду, що і 
викликає в слідчого нерідко труднощі у визначенні головного, необхідного і підлягаючого 
опису в цьому протоколі. З метою полегшення роботи слідчого при проведенні слідчого 
огляду і забезпечення найбільш повного відображення в протоколі виявлених фактичних 
даних, можна визначити коло тих відомостей, опис якИх обов'язково повинен мати місце 
в протоколі цієї слідчої дії, при розслідуванні визначених категорій злочинів. 

При розслідуванні злочинів, пов'язаних з виявленням трупа, в описовій частині про
токолу варто фіксувати: 

1) місце і час виявлення трупа (із указівкою даних, що характеризують навколишнє 
оточення (приміщення), об'єкти, що можуть мати відношення до розслідуваної події; 

2) характеристику поверхні, на якій було виявленио труп, (трава, пісок, земля, 
дерев'яна підлога тощо). Якщо поверхня під трупом істотно відрізняється від поверхні 
біля нього, це також необхідно фіксувати в протоколі (наприклад, указати, що біля 
трупа земля волога, а під ним суха тощо); 

3) положення трупа у відношенні найближчих предметів навколишнього оточення 
(при цьому потрібно відзначити, у якому напрямку (за сторонами світу) повернені го
лова і ноги трупа, указати відстань від них до не менш чим двох постійних орієнтирів -
якщо вони є неподалік, у противному випадку "прив'язку" трупа необхідно здійснюва
ти за допомогою орієнтації його на місцевості за сторонами світу), а також стосовно 
речових доказів; 

4) поза трупа, тобто розташування окремих частин тіла, яка була в момент вияв
лення трупа (лежить на спині, на животі, на правому чи лівому боку; висить, підвішений 
до гілки дерева тощо); 
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5) предмети і сліди, що знаходяться в безпосередній близькості від трупа; 
6) предмети на трупі й у ньому самому (мотузки, якими зв'язаний труп; нІж, що 

стирчить у спині трупа; ганчірка, засунута в його рот тощо); 
7) дані, що характеризують одяг на трупі. При цьому описуються: а) частини одягу, 

його безладдя; б) якість і стан одягу; в) відповідність розмірів одягу тілу; г) відповідність 
верхнього і нижнього одягу (насильної білизни); д) порушення цілості одягу і наявні на 

ньому забруднення, пов'язані і не пов'язані з обставинами смерті; е) відсутність необ
хідних частин одягу, взуття, верхнього плаття, особливо тих, які повинні б бути при 
всіх інших обставинах; ж) уміст кишень; 

8) дані, що характеризують роздягненого трупа. При цьому описуються: 
а) загальні дані, що відносяться до тіла трупа і ті, які спостерігаються при його огляді 

(стать; вік; ріст- довжина трупа. Низький ріст- 160 см для чоловіків і 155 см для жінок, 
середній ріст- 160-174 см для чоловіків і 155-165 см для жінок, високий ріст- понад 
174 см для чоловіків і 169 см для жінок; статура (визначається розвитком кісток скелета 
і мускулатури, і в залежності від цього підрозділяється на міцне, середнє і слабке); уго
дованість (сухорлявий, середньої вгодованості, повний); колір шкіри тощо); 

б) індивідуальні особливості, що спостерігаються на тілі (відсутність його частин, 
каліцтва та інші "помітні" прикмети, які упадають в очі); 

в) загальні трупні явища, що спостерігаються: 
- колір шкірних покривів (мертвотно-блідий, жовтяничний, синюшний, яскраво-чер

воний, зеленувата-брудний, зеленувата-червоний, бурий тощо); 
- температура тіла трупа (визначається на дотик і за допомогою термометра, і 

вказується час виміру); 
-трупні плями (їхній колір, що може бути, наприклад, блідим, багряний ..... -синюшно

багряним, ясно-червоним; розташування і форму), а також стан при натисненні дина
мометром; 

- наявність чи відсутність трупного задубіння, обумовлена ступенем рухливості суг
лобів. Спочатку варто перевірити рухливість нижньої щелепи, потім - голови, верхніх і 
нижніх кінцівок. Якщо рухливість не порушена, м'язи м'які, у протоколі робиться відмітка 
про відеутність трупного задубіння. При виявленні порушень рухливості необхідно вказа
ти, у яких суглобах вона є. У цьому випадку в протоколі робляться записи такого змісту: 
"Трупне задубіння виражене в жувальній мускулатурі особи, у м'язах шиї, плечавого 
пояса і верхніх кінцівок" чи: "Трупне задубіння виражене у всіх групах м'язів"; 

- наявність трупного висихання. Насамперед описується стан роговиць очей. При 
цьому потрібно вказувати, якими є очні яблука (тьмяні, зморщені чи запалі). При наяв
ності "пергаментних плям", тобто щільних ділянок шкіри бурого чи жовтого кольору 
необхідно зазначити, на яких шкірних покривах вони розташовані, їхню форму, розмір, 
колір, щільність; 

- наявність ознак гниття трупа (гнильний запах, міхури і трупна зелень на шкірі, 
роздутість трупа газами тощо); 

9) стан окремих частин трупа і виявлених на ньому ушкоджень. У цій частині огля
ду послідовно, самим ретельним чином оглядаються - голова й обличчя, шия, тулуб -
груди, живіт і спина, руки, ноги. При описі голови й обличчя потерпілого відзначається 
наявність і колір волосся, як на голові, так і на обличчі , наявність видіпень з носа і стан 
носавої порожнини, вушних раковин, наявність зубних протезів, коронок, відсутність 
окремих зубів. При описі живота необхідно вказувати його стан, тобто чи є він розду
тим, впалим тощо. Ушкодження описуються за місцем їх знаходження, за формою, за 
розміром, за способом нанесення і за знаряддям, для цього використаного (від тупого, 
що рубає, що ріже, колющого чи вогнепальної зброї), синці, крім того, і за їх кольором 
(багряно-червоні, сині, жовті). 

При наявності на трупі ознак вогнепального ушкодження в протоколі необхідно 
відзначити: 

1) місцезнаходж~ння вогнепального ушкодження на одязі і тілі трупа. При цьому 
вказується його рівень (відстань від площини підошви ніг трупа до отвору, вимірювана 
за допомогою метра). Якщо є вхідний і вихідний отвір від кулі, то вказується на якій 
ділянці тіла трупа розташовано вхідний і на якій - вихідний; 

2) при наявності декількох ушкоджень вказуються і відстані між вогнепальними 
отворами, як вхідними, так і вихідними; 
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3) форму і розмір вогнепальних ушкоджень, характеристику їхніх країв, наявність 

ознак вхідного і вихідного отвору; 
4) зовнішній вигляд тканини чи шкіри навколо кожного ушкодження (наявність відкла

день кіптяви і зерен пороху, їхній розмір, щільність шкіри навколо отвору); 
5) наявність, характер, місцезнаходження, розміри слідів крові, обривків тканин 

тіла; 
6) положення рук відносно виявленої вогнепальної зброї, наявність слідів на кистях 

рук (на долонях і тильній стороні кисті). 

При описі трупа, на якому виявлені ушкодження, заподіяні гострими чи тупими 

знаряддями, у протоколі вказується: 
1) розташування, розмір, форма, глибина ран, характер їхніх країв, ознаки, що 

характеризують напрямок нанесення удару; 

2) при наявності саден, синців - їхнє розташування, розмір, форма, колір; 
3) наявність часток чи бруду фарби, залишеної знаряддям заподіяння ушкоджень. 
При огляді трупа, що висить у петлі (при повішенні), у протоколі варто фіксувати: 
1) положення, у якому був виявлений труп; 
2) матеріал, з якого виготовлена петля; 
3) положення петлі на шиї трупа; 
4) спосіб прикріплення петлі до точки опори; при наявності вузла - його опис; 
5) розмір петлі і кожного вільного їІ кінця; 
6) наявність, напрямок, ширина, щільність, колір странгуляційної борозни (відбитка 

петлі на шиї), місце, де вона переривається, і інші особливості. Розташування борозни 
на шиї дає цінні відом<fсті про положення тіла в момент повішення; 

7) наявність інших ушкоджень, характерних для інсценівки самогубства {слідів від 
здавлювання шиї руками у вигляді саден напівмісячної форми, синців, іншої странгуля
ційно"І борозни тощо). 

При огляді трупа немовляти в протоколі необхідно вказати: 
1) стать; 2) довжину тіла; 3) окружність голови; 4) вагу; 5) стан пуповини {перев'я

зана вона чи ні, обірваний чи обрізаний їІ кінець, чи з'єднаний він з пселїдом і т.ін.), 
наявність чи відсутність сироподібного змащення, наявність на голові родової пухлини; 
6) чи немає кляпа в роті дитини; 7) чи немає ознак утоплення немовляти; 8) чи мається 
на трупі одяг, чи загорнений він у який-небудь матеріал, особливості цих предметів. 
[457, 212-225; 459, 19-37; 538, 241-244; 583, 36-72; 662, 11-14] 

Нерідко визначені труднощі виникають і при складанні опису зовнішності трупа. 
Опис ознак зовнішності трупа складається за методом словесного портрета, який 

використовується з метою фіксації зовнішнього вигляду як живої людини, так і не
впізнаних трупів. Однак при цьому необхідно враховувати особливості, обумовлені 
зміною зовнішнього вигляду людини в результаті настання смерті. Ці зміни пов'язані з 
ранніми і пізніми трупними явищами. 

До ранніх трупних явищ відносяться: охолодження, задубіння, висихання і трупні 
плями. 

ОхолодженнR (зниження температури тіла до температури навколишнього середо
вища) не приводить до помітних змін ознак зовнішності. 

Задубіння виражається у своєрідній зміні мускулатури трупа у вигляді ущільнення 
м'язів. Воно часто фіксує тіло в тім положенні, у якому людину спостигла смерть, на

приклад, невластиве даній людині вираження обличчя, відкритий рот, прикущений язик. 
Висихання настає в результаті випару рідини з поверхні шкіри. Починається воно в 

місцях ушкодження епідерміса і там, де епідерміс відсутній {слизуваті частини губ, 
роговиці і сполучні оболонки очей). Шкіра трупів новонароджених дітей підсихає швид
ше, ніж у дорослих, тому що в них більш тонкий шар епідерміса і велика площа по
верхні шкіри в порівнянні з їхньою вагою. Губи в трупів, висихаючL:-І, стають щільніше і 
темніше. Блискуча роговиця очей після настання смерті починає тьмяніти, становиться 
мутною і непрозорою. 

Через 2-4 години після смерті на трупі починають появлятися плями. Якщо труп 
лежить обличчям вниз, то на обличчі й інших частинах тіла, які знаходяться знизу, 
утворюється скупчення крові, що і додає шкірним покривам спочатку слабке синювате 
фарбування, яке поступово підсилюється і переходить у синьо-багряний колір. 
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Більш значні зміни ознак зовнішності відбуваються унаслідок nізніх труnних явищ, і, 
у nершу чергу, у результаті nроцесу гниття. При звичайних умовах гнильні зміни nочи
нають ставати nомітними через 3"-4 дні. Вони nроявляються у виглядіі своєрідного 
зеленуватого забарвлення шкірних nокривів сnочатку на животі, nотім на тулубі, зовнішніх 
статевих органах, верхніх і нижніх кінцівках, на обличчі в області шиї і, нарешті, весь 
труn стає грязно-зеленого кольору. 

Одночасно зі зміною кольору шкірних nокривів сnостерігається більш-менш рівно
мірне збільшення обсягу труnа через скуnчення гнильних газів. Обличчя роздувається, 
шия стає товстою. Роздуті віки nрикривають очні яблука. Губи трохи вивертаються, 

. стовщуються. 
Гнильні зміни суnроводжуються утворенням на верхньому шарі шкіри міхурів, на

nовнених грязно-червонуватої (кров'янистої) рідиною. Коли міхури лоnаються, то nо
верхневі шари шкіри відокремлюються у вигляді тонкої nлівки. У результаті цього мо
жуть зникати такі особливі nрикмети, як родимки, шрами, татуювання. Волосся на 
голові й інших частинах тіла в цей nеріод легко відокремлюється. Розвиток гниття 
залежить від ряду nричин (nори року, місця nеребування труnа- на відкритому nовітрі, 
у nриміщенні, у воді, у землі тощо). 

В усіх виnадках, у тому числі й у виnадку, коли nізні труnні явища зайшли далеко, 
складання оnису труnа здійснюється слідчим за доnомогою сnеціаліста в області судо
вої медицини. 

При оnисі ознак зовнішності труnа, насамnеред, указується стать, nотім його ан
троnологічний тиn, вік на вигляд, ріст (довжина тіла), характер статури. 

Антроnологічний тиn можна вірогідно визначити лише стосовно до однієї з трьох 
великих рас (євроnео'ід, монголоїд, негроїд). Ці раси досить різко відрізняються між 
собою за ознаками зовнішності. Так, для євроnео'ідів властиві світла шкіра, високий 
ніс, широко розкриті очі, nряме м'яке волосся, густний третинний волосяний nокрив. 
Для негроїдів - темна шкіра; дуже широкий, втиснений у nеренісся, але вистуnаючий 

ніс; mвсті губи, кучерявеньке волосся. Для монголоїдів- смаглява шкіра; велике nлоске 
обличчя; nлоский, частіше широкий ніс; вузькі очі з набряклими nовіками і еnіканту
сом; nряме тверде волосся. Віднесення ж людини до більш дрібних антроnологічних 
груn складно і достуnно тільки сnеціалісту-антроnологу. 

Вік визначається nриблизно, з урахуванням загального виду зовнішності труnа, 
розвитку вторинних статевих ознак, стану волосяного nокриву і шкіри, характеру і 
стуnеня виразності зморщок [191, 7], терміну nояви і зміни зубів [102, 121]. 

При визначенні віку за станом волосяного nокриву можна використовувати такі 
ознаки, як nосивіння й облисіння. Терміни nосивіння залежать від багатьох nричин. 
Звичайно окреме сиве волосся можна знайти у віці 35 років, але nосивіння може на
стуnити і раніше. Таке nосивіння називається nередчасним. Воно буває частіше в чо
ловіків і може бути загальним і місцевим. Причиною його є деякі захворювання. 

Визначеної залежності між облисінням і віком ще не установлено. Однак утворення 
глибоких лобових, лобовотім'яних, залисин верху голови частіше зустрічається в лю
дей старше ЗО років. 

У різні вікові nеріоди на шкірі особи в результаті їі частково,го висихання і зміни 
еластичності nоявляються зморшки і складки. 

Вікові зміни шкіри сnостерігаються і на інших частинах тіла. Як nравило, у віці nісля 
50 років шкірний nокрив стає сухим, атрофічним, а в 60-65 років сnостерігається 
зроговіння еnидерміса, шкіра стає блискучою і сухою . [53, 53] 

Говорячи про визначення віку за зовнішнім виглядом людини, необхідно зазначити, 
що вік визначається не по одній груnі ознак, а по всій їхній сукуnності. Крім того, не 
можна називати визначену цифру nрожитих років, а варто указувати віковий nеріод, 
інтервал (наnриклад, 30-35 років). 

Ріст (довжина тіла) виміряється nри nоложенні труnа лежачи. При цьому руки труnа 
nовинні бути витягнуті уздовж тіла, ноги виnрямлені, головний убір і взуття зняті. Ви
мірювання nроводиться в сантиметрах від найбільшого вистуnу тім'яної частини голо
ви до nідошви ніг. При вираженому труnному задубінні, якщо труn змерзнув чи обгорів 
("nоза боксера"), голова, шия, тулуб, ноги заміряться або окремо, або необхідне nоло
ження досягається nерерізанням сухожиль, що робить сnеціаліст-судовий медик. Якщо 
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виявлений розчленований труп, то довжина тіла вимірюється після додавання всіх його 
частин . 

При вимірюванні росту трупа варто мати на увазі, що посмертно довжина тіла 
збільшується на 1- 2 сантиметри. [53 , 44] 

При складанні опису статури відзначається його характер : гладке, повне, середнє , 

сухорляве . 

Далі приводиться опис обличчя. Посмертні зміни ознак обличчя залежать від біоло
гічних особливостей організму, віку, стану здоров'я, що передує настанню смерті, їі 
причин, метеорологічних, кліматичних умов, у яких знаходиться труп. 

Насамперед визначається, форма обличчя. Тут необхідно враховувати, що в ре
зультаті посмертних змін м'яких тканин обличчя його форма може відрізнятися від 
прижиттєвої. Тому, оцінюючи форму обличчя, варто орієнтуватися на форму черепа. 
Необхідно також стежити, щоб рот був закритий, для чого нижня щелепа закріплюється 
в прикусі. 

Чоло характеризується по висоті, ширині, нахилу. Звертається увага на лінію росту 
волосся, ступінь виразності лобових бугрів і надбрівних дуг . Трупні явища істотно не 
змінюють ознак цього елемента обличчя . 

Характеризуючи в описі ознаки брів, варто пам'ятати, що в результаті гниття 

змінюється їхнє положення, випадає волосся. У таких випадках контур і напрямок брів 
визначаються за положенням верхнього краю орбіт очей. В описі брів необхідно відзна
чати їхню асиметрію, а також особливості (наприклад, брови зрослися, рунисті, сив.і) 

Складаючи опис очей трупа, треба мати на увазі, що вірогідно можна визначити 
тільки положення щілини очей. Воно визначається шляхом проведення умовної прямої 

лінії від слізного горбка до слізної лунки. Колір райдужної оболонки очей відповідає 
прижиттєвому тільки в перші 5-6 годин після настання смерті, але іноді помутніння 
роговиці ока·виникає через 2- 3 години . Помутніння роговиці в дітей розвивається швид
ше, ніж у дорослих. У випадку, якщо труп знаходиться у воді, то при їі температурі 18-
20 ° С колір райдужних оболонок зберігається до 4 місяців. Якщо вода проточна і їі 
температура 6- 8 ° С , то колір добре розрізняється протягом 7 місяців. [ 191, 9] 

При складанні опису носа відзначаються такі ознаки, як контур його спинки, довжи
на і ширина, а також виступання носа, положення його основи і характер перенісся 
(високе чи низьке). Ніс відносно довго зберігає свої прижиттєві характеристики, тому 
що складається, головним чином, з кісток і хрящів . Якщо ж в області носа є ушкоджен
ня чи якщо труп лежав вниз обличчям, то ознаки носа можна визначити промацуван
ням кісткової частини носа і за допомогою рентгенознімка. У процесі гниття ніс може 
роздуватися , змінюючи свої ознаки. 

Область рота теж сильно піддається посмертним змінам . При їі характеристиці 
необхідно враховувати будову зубного апарата, з яким вона має співвідношення. Так, 
вь1ступання верхньої чи нижньої губи в основному визначається характером прикусу. 
При нормальному прикусі (верхній ряд передніх зубів трохи висунутий над нижнім) 
верхня губа виступає над нижньою. Чим більше відстань між верхнім і нижнім рядами 
зубів, тим більше виступання верхньої губи над нижньою. У процесі гниття губи вивер
таються , лопається тканина, зникає контур слизуватої частини губ. Довжина ротової 
щілини визначається відстанню між малими корінними зубами. Висота слизуватої час
тини губ пр1-:1близно визначається висотою емалі різців . Важливими прикметами мо
жуть бути особливості зубів і зубних протезів. 

Фіксувати ознаки підборідної частини складно, тому що м'язи нижньої щелепи, 
порушені посмертними змінами, багато в чому визначають стан цієї частини обличчя. 
Тому в скрутних випадках необхідно враховувати рельєф нижньої щелепи , що визна
чає контури м'якої тканини підборіддя. 

При складанні опису вуха треба особливо ретельно фіксувати деталі їхньої будови, 
тому що ознаки вушних раковин залишаються найбільш стабільними і при великих 

гнильних зм інах тканин трупа . Так, у результаті зсуву м'яких тканин, газоутворення 

може змінити відтопиряність вушних раковин, однак, їхня будова зберігається. 
Ознаки шиї вказуються лише у випадку їхн~ого відхилення від норми, тобто відзна

чається шия довга, коротка, товста, тонка . Ці ознаки можна вірогідно визначити в тому 
випадку, якщо посмертні явища виражені слабко . 
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При характеристиці рук і ніг відзначаються їхні розміри, форма, вигляд, особли
вості будови, прижиттєві ушкодження, мозолі тощо. 

В описі волосяного покриву вказується колір волосся, їхня довжина в сантиметрах. 
Волосс голови вимірЮються за довжиною на різних ділянках (чоло, тім'я, скроня, поти
лиця). Характер зачіски на трупі звичайно не визначається. Фіксується довжина волос-
ся вусів і бороди, іноді їхній фасон. . . . 

Важливе знаЧеннЯ' для встановлення особи мають особливі прикмети - татуювання, 
бороде!вки, різні плями, флЯ'ки, шрами, сліди поранень, хірургічних операцій, пере
ломів і деформацій кісток, суглобів, різні аномалії і патологічні особливості. До особ
ливих прикмет відносяться також пороки розвитку (дефекти носа,. губ, неба, вух; пальці, 
що зрослися, відсутні, надлишкові), інші фізичні недоліки (протези, скривлення хребта, 
укорочення чи зменшення товщини кінцівок, клишоногість, плоскостопість), різні пато

логічні процеси (пухлини, виразки, свищі, грижі, екземи, набряки тощо). Серед особли
вих прикмет важливе місце займають татуювання, що часто виявляються на трупах. 

Татуювання спостері~аються в осіб, які раніше знаходилися в місцях позбавлення волі, 
чи свідчать про належність до визначеної професії (моряки далекого плавання, · військо
вослужбовці), рідше Мають інший характер \ Татуювання спостерігаються практично на 
всіх частинах тіла·, частіше на кінцівках і грудях. 

Професійні татуювання уявляють собою малюнки кораблів, якорів, зброї, цифр, 
що відображають роки військової служби, часто з відповідними географічними назва
ми. При оглядах кистей рук, на фалангах іноді виявляються виколоті імена, рік народ
ження. 

До найбільше розповсюджених татуювань в осіб, що знаходилися в місцях позбав
лення волі, відносяться зображення агресивного характеру, спрямовані в адресу пра
цівttиків міліції, виправно-трудових установ, засуджених-активістів, що припинили зло
чинну діяльність, жінок, які порушили вірн і сть. Прикладами таких татуювань є голови 
хижих тварин (барса, тигра, рисі) з вискаленею пащею, зображення черепів і кістяків, 
могильних хрестів, трун, кинджалів. Шести- і восьмикутні зірки, виколоті в області 
ключиць, плечавих і колінних ·суглобів свідчать про вірність злочинним традиціям і 
"законам". [67, 71-112] 

До татуювань кримінального характеру відносяться і рідко зустрічаються в даний 
час ерОТИЧНі, ЩО предстаВЛЯЮТЬ СОбОЮ МаЛЮНКИ і НаПИСИ на НИЖНіЙ ЧаСТИНі ЖИВОТа, 
статевих органах, сідницях . 

Особливу групу складають татуювання, пов'язані з відбуванням терміну покаран
ня, так називан і "пам 'ятні " (дати, що вказують час перебування у ВТУ, їі номер, інфор
мація географічного характеру). Такі тексти часто комбінуються з зображенням тю
ремних Ірат, смолоскипів і розміщаються на перещпліччях і зап'ястях, 

Іноді зустрічаються татуювання прикрашального характеру - художні татуювання 
(копії з картин, зображення квітів, дерев, лицарських турнірів, фантастичних сюжетів, 
портрети людей тощо) : 

Татуювання добре зберігаються навіть на шкірі, яка була піддана гниттю. При підозрі 
на наявність татуювання на гнилоетна зм іненому трупі варто обережно видалити зеле
новате надшкір'я, що відшаровується і за допомогою лупи вивчити татуювання, що 
відкрилося, і описати його. 

Знайшовши татуювання, точно відзначають у протоколі його локалізацію, розміри, 
колір, зміст, сфотографувавши його до цього масштабним методом. [459, 178-179] 

Істотне значення для встановлення особи трупа має опис одягу, який необхідно 
правильно і докладно охарактеризувати, використовуючи для цієї мети відповідні довід-. 
кові посібники. [67, 115-170;. 534, 326-340; 662, 123-130] 

Огляд місця події- один з видів слідчого огляду, а також одна із найважливіших і 
складних слідчих дій, правильне проведення якої багато в чому визначає швидке і по
вне розкриття злочину . Виявлення трупа на місці події ще більше ускладнює його ог
ляд. Тому попереднє дослідження трупа в процесі слідчого огляду обов'язково повин
но проводитися за участю спеціаліста в галузі судово"і медицини (нерідко й інших фахівців, 
наприклад, баліста у випадку якщо убивство було скоєно з застосуванням вогнепаль
ної зброї) і прокурора-криміналіста. Допомога спеціаліста в галузі судової медицини в 
основному зводиться до правильного огляду специфічного об'єкта попереднього дое-
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лідження, яким є труп, правильномо опису трупа в цілому, і виявленні з наступним 
описом різних слідів-носіїв доказової інформації, як на тілі трупа, так і розташованих 
поруч з ним. Такими слідами можуть бути різного роду виділення організму людини 
або частки тканини чи кісток, розташовані поруч із трупом, а також різного роду сліди 
у вигляді тілесних ушкоджень на тілі трупа. 

Допомога прокурора-криміналіста слідчому здійснюється в двох напрямках: 1) у 
підготовці до огляду місця події, де прокурор-криміналіст перевіряє чи прийняті слідчим 
заходи з метою охорони місця події, і 2) після завершення підготовки до огляду місця 
події прокурор-криміналіст приступає до допомоги слідчому у виконанні робочого (дос
лідницького) етапу огляду. 

На етапі попереднього дослідження трупа, допомога прокурора-криміналіста слідчо
му починається з вирішення питання про тактику огляду місця події. З цією метою на 
місці події прокурор-криміналіст допомагає слідчому переконатися в тому, що викона
не його доручення по забезпеченню охорони місця події, збереженності в недоторкан
ності і незмінності його обстановки, про надання допомоги постраждалим (якщо такі є) 
і ліквідації шкідливих наслідків події. Якщо у виконанні вказівок прокурора-криміна
ліста є які-небудь пробіли, він допомагає слідчому негайно їх усунути. Якщо на місці 
події відсутній хто-небудь з учасників огляду, без якого не можна. почати огляд, звертає 
на цю обставину увага слідчого і допомагає йому вжити заходів до того, щоб такий 
учасник був присутній. Звичайно, маються на увазі такі учасники огляду, як судовий 
медик і інші необхідні спеціалісти, поняті. Допомагає слідчому опитати встановлених 
працівниками міліції очевидців і інших свідків про характер події. Якщо такі особи не 
встановлені, допомагає дати працівникам міліції доручення, про їхнє вста.но~лення, а 
також про розшук і затримку підозрюваних по "гарячим" слідах, якщо такі заходи ними 
не приймалися. Нарешті, прокурор-криміналіст допомагає слідчому зробити візуаль
ний огляд місця події, з'ясувати підходи до нього й усвідомити його харакrер. 

Перерахованих заходів буває досить, щоб визначити меж~ огляду місця події, його 
центр і основні вузли. Тільки після цього слідчий вправі приступати до загального (ог
лядової) стадії огляду. 

На даній стадії прокурор-криміналіст допомагає слідчому зафіксувати обстановку 
місця події в їі статиці, для чого можуть бут.и використані фотозйомка і відеозйомка. 
Допомагає слідчому скласти схему місця подП, вихідну точку початку огляду і його 
наr~рямок. По справах про убивство з виявленням на місці події трупа - це звичайне 
місц.езнаходЖення трупа. Правильне визначення перерахованих обставин має ієт.отне 
значення для цілеспрямованості, планомірності і: послідовності проведення детального 
огляду. 

Приступаючи до• детального огляду місця поді'С варто мати на увазі, чи не інсцено
вано воно для приховання іншого злочину, чи не інєценованд обстановка незлачинної 
події для прихов·ання злочинів, чи не ефабриковані і не сфальсифіковані ті чи інші 
докази на місці події (сліди, предмети, документ") :t метою направлення розслідування 
по помилковому шляху. 

Якщо для висування таки·х припущень є хоча б найменші підстави, прокурЬр-кримі
наліст зобов'язаний звернути на це увагу слідчого і надати йому техніко-криміналістич
ну допомогу в перевіJ;:щі цих припущень. 

Детальний. огляд мієцfІ події по справах npo убивства п,анинається з огляду трупа і 
навколишньої його обстановки. Такий огляд; як уже зазначаrюєя вище, обов'язково 
проводиться за уча.єтю спеціаліста. в області єудової медицини і складається з двох 
стадій - статичної і динамічної. Під час статичного огляду прокурор-криміналіст допо
магає слідчому зафіксувати позу трупа і навколишню його обстановку, а під час дина
мічного - разом з судовим медиком з'ясувдти, чи скоєно. убив.єтво н·а місці виявлення 
трупа, хто і яким спосом убитий, приблизний час настання смерті, чи зроблено воно 
однією особою· чи декількома тощо. Тактика отяду місця події по справах про навмисні 
убивства докладно освітлена в ряді робіт, рекоме.нда.ці'І~ яки.х повинні. бути узяті на озб
роєння не тільки слідчих, але і прокуроріа-криміналістіе. [157; 369; 405; 459;. 517]. 
При цьому варто мати на увазі, що тактика огляду трупа і місця його виявлення· також 
залежить від того, хто убитий (дорослий, малолітній, немовля), при яких обставинах 
(наприклад, убивство в бійці., при необхідній обороні тощо), яким способом (за дало-
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могою вогнепальної чи холодної зброї, чи інших засобів). У залежності від конкретних 
обставин місця події прокурор-криміналіст допомагає слідчому обрати відповідну ме
тодику і роз'ясняє йому їі основні положення. 

При огляді місця події і трупа по справах про убивство з застосуванням вогнепаль
ної зброї прокурор-криміналіст допомагає слідчому знайти й оглянути зброю, з якої 
було зроблено постріл, і наслідки пострілу; вагнепальні ушкоджень (пробоїни, вибоїни, 
відщепи, подряпини, розриви тощо), що є на трупі і тих чи інших предметах (стінах 
приміщень, стелі, меблях, огорожі, деревах тощо) вхідний і вихідний отвір, кульовий 
канал і його напрямок, місце і відстань, відкіля було зроблено постріл - ця допомога 
прокурора-криміналіста здійснюється у випадку відсутності на місці події спеціаліста
баліста; допомагає знайти, оглянути і зафіксувати, досліджувати і вилучити стріляні 
гільзи, кулі, дробини, картеч, пижі. Для відшукання зброї, гільз, дробу і куль допомагає 
застосувати пошукові прилади - металошукачі чи магнітний шукач. [285; 245, 378-
385; 676] 

Важливою обставиною в тактиці детального огляду місця події є його планомірність, 
коли однаково ретельно досліджуються всі його об'єкти. Ця обставина особливо важ
лива при проведенні попереднього дослідження об'єктів-носіїв доказової інформації під 
час розслідування таких тяжких злочинів проти особи, яким є убивство. Оглядаючи 
місце nодії і фіксуючи його результати, ніколи не потрібно поспішати. Час, витрачений 
на огляд, завжди окупиться, але сліди й інші об' єкти-носії доказової інформації, пропу

щені при збіглому огляді, можуть уже ніколи не потрапити в поле зору слідчого. 
Одним із основних напрямків допомоги прокурора-криміналіста слідчому при де

тальному огляді місця події в тому і складається, щоб застерегти слідчого від зайвого 
поспіху й орієнтувати його на необхідність проведення ретельного огляду. 

З огляду на приведені вище питання, яким потрібно приділити увага при описі тру
па, а також тактику його огляду й основні положення, що стосуються посмертних змін 
трупа, зразковий опис його в протоколі огляду місця події може мати наступний зміст: 

" ... Оглядом установлено: місце події уявляє собою ділянку узлісся, розташованої в 
5 км на схід від сеп. Лісочки. У 6 м від початку лісу й у 2 м на південь від стежини, що 
веде від селища всередину лісу в напрямку зі сходу на захід лежить труп чоловіка. 
Труп знаходиться на траві і лежить паралельно стежині, правим боком звернений до 
стежини, лівим до лісу, головою - на захід, ногами - на схід. Труп чоловіка лежить на 
спині, обличчям вверх, права рука відведена убік і розташована перпендикулярно дов
жині тіла, ліва рукавитягнута уздовж тулуба, обидві ноги витягнуті і розведені (відстань 
між стопами в обпасті п'ят дорівнює 20 см). 

На трупі є одяг: піджак із синтетичної коричневої тканини застібається на чотири 
пластмасові гудзики чорного кольору, які розстебнуті, попи відкинуті в сторони, підкладка 
саржева коричнева, гудзики і петлі ціпі; сорочка фланелева в дрібну блакитну клітку, 
другий і четвертий гудзики розстебнуті, перший і третій відсутні, на місці їх пришиву 
видні обірвані білі нитки, петлі ціпі; футболка хпопчатобумажна синя, попереду по 
середній лінії: починаючи безпосередньо від вирізу ворота, є лінійний вертикальний 
розрив тканини донизу не довжину 10 см з відносно рівними чистими краями. На тка
нині сорочки і футболки, відповідаючи один одному по покалізації і напрямку, розташо
вується по одному наскрізному вертикальному ушкодженню щепевидной форми, з 
відносно рівними краями, довжиною 2,5 см кожне. На сорочці ушкодження покалі
зується ліворуч від планки сорочки, на відстані 5 см і паралельно їй, у 15 см донизу від 
лівого плечавого шва. Тканина сорочки і футболки на ділянках по 20 х 15 см навколо 
ушкоджень сильно просочена кров'ю, яка підсихає. Штани бавовняні, коричневі, без 
ременя, застебнуті: гудзики і петлі гупьфика ціпі; труси сатинові, сині; туфлі шкіряні, 
коричневі, на гумовій підошві у вигляді платформи; носки коричневі однотонні, без
розмірні. Тканина предметів одягу поношена, усі предмети одягу надіті правильно. Усі 
кишені одягу оглянуті, порожні. Труп чоловіка на вид у віці 45-50 років. Обличчя 
європейського типу овальне, худорляве: волосся на голові коротке, довжиною до 2 
см, пряме, руде, підстрижене під "напівбокс", обличчя голене; зморшки лобові прямі, 
дрібні, одиничні, горизонтальні; чоло високе, відхилене назад; брови густі, прямі за 
контуром, відстань між голівками брів середня, за висотою низькі, середні за довжи
ною і шириною. Контур щілини очей серповидний, довжина ії середня, положення го-
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ризонтапьне, колір райдужної оболонки бпакитнувато-сірий; щоки впапі; ніс середній 
по висоті, ширині і виступанню, перенісся середнє за гпибиню і шириною, спинка носа 
пряма, середня за довжиною і шириною, основа носа піднята, кінчик носа загострений; 
крила носа середні за висотою, підняті; ніздрі середні за величиною, округлі. Рот вепи
Кf1Й, положення кутів рота горизонтальні; губи не виступаючі, ширина кайми губ серед
ня. Підборіддя високе, пряме, трикутне. Вушні раковини симетричні, середні за величи
ною, овальні за контуром, не відстовбурчені. Потилиця ппоска, вертикальна за поло
женням. Статура трупа правильна, задовільної вгодованості, довжиною тіла 175 см. 
Шкірні покриви бліді, в обпасті лівої передньої поверхні грудей на ділянці 20 х 15 см 
забруднені вологою кров'ю. Труп на дотик в обпасті відкритих частин (обличчя, шиі~ 
кистей) теплуватий; закритих (грудей і живота) - теплий. Трупне задубіння слабке ви
ражено тільки в м'язах обличчя і шиї: Трупні плями острівчатіна задній поверхні тіла, 
бпідофіопетові, з нечіткими контурами. При натисненні динамометром із силою 2 кг/ 
см2 протягом З секунд трупні плями зникають і ціпком відновлюються через 1 хвипи-

. ну. Температура трупа в прямій кишці, вимірювана папичним хімічним термометром, 
у 6 годин ЗО хв склала + З4 ° С, а в 7 годин ЗО хв + ЗЗ 0 С. При різкому ударі рукоят
кою неврологічного молотка по оголеній передній поверхні правого плеча в середній 
третині з'явилася "м'язова пухлина". 

Кістки черепа на дотик ціпі. Очі закриті, роговиці прозорі, зіниці діаметром 4 мм 
кожний. Слизуваті оболонки очей і повік бліді, без крововиливів. У 6 годин ЗО хвилин у 
передню камеру правого ока за допомогою медичного шприца введено 0,2 мп 1% 
розчину піпокарпіну, через 5 секунд виникло звуження зіниці (діаметр ії зменшився до 
2 мм). Отвори носа, рота, зовнішні слухові проходи вільні. Зуби ціпі, слизувата обо
лонка порожнини рота без ушкоджень. Шкіра шиї без особливостей. Грудна клітка 
пружна при здавлюванні. При натисненні на неї з отворів рота і носа відчувається запах 
етилового алкоголю. На шкірі лівої половини груди в З см до середини від середньо
-кпючичноїпіюї і на 6 см від серединної лінії~ відповідно 4 міжреберній ділянці, на висоті 
1 Зб см від рівня підошви лівої стопи, відповідно ушкодженням сорочки і футболки, 
розташовується вертикальна прямолінійна рана щепевидної форми довжиною 2,5 см 
(при зведенні країв), з гострими кінцями і рівними краями. При перевертанні трупа з 
рани несильно виділяється рідка темно-червона кров. Живіт не роздутий. Зовнішні ста
теві органи розвинуті правильно, окружність їх і зімкнутого (до введення термометра) 
заднього проходу не забруднена. Довгі трубчасті кістки кінцівок на дотик ціпі. Яких
небудь інших ушкоджень чи особпивостей при зовнішньому огляді трупа не знайдено. 
Трава під трупом злегка прим'ята, по забарпеннюнню не відрізняється від навкопиш
·ньоі: З місця події нічого не випучапося. Місце подІї (уся ділянка місцевості) фотогра-
фувалося орієнтуючим, оглядовим, вузловим видами зйомки. Труп фотографувався 
що орієнтуючим, оглядовим, вузловим і детальним видами зйомки. Фотографування 
проводилося фотоапаратом "Зеніт- 11" з об'єктивом "Гепіос-44" при витримці 1/ЗО і 
діафрагмі 5,6 на фотоплівку чутливістю 65 одиниць. Складено схематичний план місця 
подіі: Труп відправлено у морг Лісківської районної лікарні з метою проведення судо
во-медичної експертизи ... ". 

8.2. Попереднє дослідження обстановки дорожньо
транспортної подіі 

При розслідуванні дорожньо-транспортних подій слідчий у першу чергу зіштовхується 
з реальною обстановкою, у якій протікала подія - з місцем події. Саме в його обста
новці найчастіше необхідно відшукувати сліди, по яких можна міркувати про характер 
події, що відбулася, механізмі його розвитку, а через них і про характер і послідовність 
злочинних і їм конфронтуючих дій при розвитку події. 

Огляд місця дорожньо-транспортної події, зроблений вчасно, ретельно і кваліфіко
вано, дозволяє вже на початку розслідування установити; а) точні координати місця 
події і його межі; б) час події; в) обстановку на місці події, г) сліди, за допомогою яких 
можна міркувати про швидкість руху транспортного засобу і темп руху пішохода; д) 
характерні ознаки відсутнього транспортного засобу, а іноді й ознаки його технічної 
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несправності; е) стан дорожнього покриття, наявність дорожньої розмітки, розміщення 
знаків організацїі дорожнього руху і світлофорів, і інші дані, що відносяться до дорож
ньо-транспортної події. 

При фіксації результатів огляду дорожньо-транспортної події в протоколі варто відоб
ражати: 

1) місце, де відбулася дорожньо-транспортна подія (указується найменування ву
лиці, перехрестя, визначений кілометр ділянки шосе, польової дороги тощо); 

2) характеристику проїзної частини дороги - "іі ширина, тип покриття (асфальт, 
кругляк, бетон, фунтова тощо), стан покриття (сухе, мокре, покрите налиплим бру
дом, зледеніле, має вибоїни тощо), наявність розміток, висоту і ширину бордюрнь1х 
каменів; 

3) характеристику узбіч і прилягаючої до дорожнього полотна місцевості. При цьо
му вказуються відомості про ширину узбіччя, його покриття і стан (описується з ураху
ванням опису дорожнього полотна), про глибину кюветів і крутості укосів, наводяться 
дані про наявність їнших елементів профілю чи вулиці автомагістралі (тротуарів, смуг 
зелених насаджень, газонів, л ісопосадок), про об'єкти, що прилягають до дороги чи 
вулиці (деревах, будинках, інших будівлях, стовпах тощо), які впливають на оглядовість 
(враховуються об'єкти, розташовані на відстані до150-200 м від місця події); 

4) спосіб регулювання руху на даній ділянці, наявність дорожніх знаків і зону їхньої дії; 
5) метеорологічні умови на час здійснення дорожньо-транспортної події (дощ, сніг, 

туман, вітер і його напрямок, температура повітря тощо, і викликаних ними наслідків, 
що впливають на стан дорожнього покриття: сухим, мокрим, покритим снігом, ожеледь 
тощо; освітленість: сонячний чи похмурий день тощо, і видимість) і астрономічні умови 
(про положення світил за сторонами світу, фазах місяця тощо), що можуть впливати на 
освітленість і видимість (падаючі тіні від дерев, дорожньо-технічних споруджень, буді
вель тощо), а також відомості про освітленість ділянки в момент їі огляду (відзначаються 
як штучні джерела освітлення, так і природні, які забезпечують освітлення даної ділянки), 
про стан видимості при ближньому і далекому світлі фар у нічний час; 

6) положення і характеристику транспортних засобів, що знаходяться на місці події. 
Указується вид, модель, тип транспортних засобів, їх державні номерні знаки, розта
шування цих засобів відносно один одного, краю дороги, найближчих перехресть чи 
інших постійних орієнтирів (стовпів, найближчих будівель тощо). Причому це розташу- · 
вання повинно бути описане таким чином, щоб результати вимірювань дозволили за
фіксувати точне положення транспортних засобів, а їх "прив'язка" була здійснена не 
менше чим до двох постійних орієнтирів; 

7) сліди шин і гальмування, негативні обставини (відсутність інших СЛІДІВ, які за 
логікою даної події повинні бути тощо); 

8) ознаки, що характеризують напрямок руху транспортних засобів; 
9) наявність і розташування обламаних і загублених частин транспортних засобів 

(шматочків фарби, Ірунту з нижніх поверхностей автомобілів, плям оливи, пального, 
розбитих стекол тощо). Необхідно вказати їхню форму, розміри, точне місцезнаход
ження, зробивши вимірювання відстаней від них до двох постійних орієнтирів, поло
ження цих частин відносно елементів дороги і транспортних засобів, на яких вони 
відсутні, указати, від яких точок (елементів) транспортного засобу проводилися вимі
рювання (від кутів кузова, відповідних осей коліс тощо); 

1 0) наявність, характер і розташування слідів зіткнення з транспортним засобом на 
навколишніх предметах; слідів, залишених потерпілим, (обривків його одягу, плям , 
схожих на кров, мозкової речовини, слідів волочіння тощо); 

11) відомості про труп (якщо він буде виявлений - з урахуванням викладених вище 
рекомендацій); 

12) відомості про транспортні засоби. Указується їхня форма, розміри, наявність у 
точно зазначених місцях ушкоджень і слідів; малюнки протекторів шин , їхні розміри , 
глибина малюнка, наявність на шинах притертостей, ушкоджень тощо. (оглядатися 
повинно кожне колесо транспортного засобу); характер вантажу, його вага, габарити, 
спосіб кріплення, стан рульового керування, положення важелів ручного гальма і пе
реключення передач, стан гальмової системи. При огляді ножного гальма в протоколі 
необхідно вказати: 
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1) величину вільного ходу його педалі; 
2) рівномірність дії ручного і ножного гальм; 
3) гальмовий шлях (у метрах) чи уповільнення швидкості руху (у м/с) транспортного 

засобу, що рухається зі Швидкістю ЗО км/год, при його гальмуванні ножнь1м гальмом; 
4) наявність підтікання рідини чи витоки повітря з гальмової системи; 
5) показання ма-ном~тра тиску повітря. в гальмовій системі; 
6) справність гальм прИчепа тощо. 
При огляді ручного гальма в протоколі відзначається: 
1) наскільки його важіль не доходить до крайнього положення; 
2) гальмовий шлях (у метрах) чи уповільнення швидкості руху (у м/сек) транспорт

ного засобу, що рухається зі швидкістю 15 км/год, при його гальмуванні ручними 
гальмами; 

3) чи утримується ручним гальмом автомобіль з повним вантажем на підйомі чи 
спуску з ухилом 15% і автопоїзд на підйомі чи спуску з ухилом 4,5%. Ці дослідження 
рекомендується проводити разом зі спеціалістом-автотехніком. 

Крім того, у протоколі необхідно відобразити стан світлових і сигнальних приладів 
(указати тип розсіювачів світла і ламп фар, чи заводського виготовлення розсіювачі · 
габаритних ліхтарів, стоп-сигналів, покажчиків поворотів, ступінь чистоти розсіювачів, 
положення центрального і ножного перемикачів світла, стан лобового і бічного ·стекол, 
дзеркал заднього виду). 

8.3. Попереднє дослідженІ:'Ія обстановки місця пожежі 
При розслідуванні підпалів і злочинних порушень протипожежних правил повинні 

бути встановлені наступні обставини: 
1) де, як і при яких обставинах виникла пожежа; 
2) яка причина його виникнення. Чи скоєний був підпал чи мала місце пожежа від 

інших причин і яких саме. Чи має дана подія злочинний характер; 
3) хто зробив підпал, хто порушив правила пожежної безпеки чи зробив інші дії, що 

викликали пожежу; 

4) характер і розмір збитку, заподіяного злочином. Яке майно було знищено поже
жею - державне, колективне чи особисте і на яку суму; 

5) які обставини впливають на ступінь і характер відповідальності обвинувачувано-
го; 

6) які обставини сприяли здійсненню злочину. Більшість з цих обставин встанов
люється в процесі огляду місця пожежі. Тому при фіксації результатів огляду місця 
пожежі необхідно: 

1) дати загальну характеристику пожарища. При цьому варто . вказувати розміри 
території, де відбулася пожежа, відзначати розташування на ній будинків і їхні архітек
турні особливості, шляхи під'їзду до цієї території, місцезнаходження і стан протипо
жежної водойми і найближчих гідрантів, наявність і стан протипожежного інвентаря, 
пожежної сигналізації й автоматичних засобів гасіння; 

2) якщо огляд місця пожежі було розпочато до його остаточного гасіння, варто 
описати змjну кольору полум'я і диму, ділянки найбільше інтенсивного горіння, 
специфічні запахи, що відчуваються на різних етапах і в різних місцях горіння. 
Необхідно також відобразити явища, що сприяють поширенню пожежі (напрямок і 
силу вітру). Напрямок вітру визначається за допомогою компаса і шматка легкої 
тканини. При цьому враховується поширення диму. Для одержання відомостей про 
силу вітру описуються доступні для спостереження різні ознаки, за допомогою яких, 
користаючись шкало~q Бофорга, експерт у наступному одержить можливість виз
начити швидкість руху потоків повітря і перевірити об'єктивність метеорологічної 
довідки. Наприклад, при наявності в протоколі відомостей про те, що дим піднімається 
прямовисна і листи на деревах були нерухомі, можна буде зробити висновок про 
повну затишність під час пожежі. Повідомлення про те, що під час пожежі коливало
ся листя і дрібні суки, буде свідчити про слабкий вітер. Відображення в протоколі 
сильного коливання велик1:1х гілок дозволить констатувати наявність під час пожежі 
свіжого сильного вітру; 
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3) якщо горів будинок, варто вказати його розміри (довжину, ширину, висоту) і 
матеріали, з яких він був побудований. Наприклад, можна відзначити, що стіни будинку 
цегельні, дах покритий шифером тощо. Необхідно відоюразити, які сліди пожежі ма
ються на зовнішніх стінах (обвуглення, за копчення), у якому стані знаходяться вікна і 
двер (закриті, відкриті тощо), чи маються на них сліди зламу і впливу вогню (закопчен

ня, обвуглення). При описі стану вікон необхідно відзначити, чи не ушкоджені їхні стек
ла, якщо вони розбиті, де знаходяться осколки скла (ззовні чи усередині лриміщення), 
чи маються на них сліди ударів чи впливу вогню (оплавлення, тріщини тощо). Необхід
но зазначити, які частини будинку знищені вогнем, а які збереглися; 

4) якщо пожежа виникла усередині приміщення, потрібно докладно описати його 
найбільш обгорілі ділянки, зафіксувати резуJ1ьтати розбору пожежного сміття. При пожежі 
в багатоповерховому будинку слід зазначити, у якому стані знаходяться міжповерхові 
перекриття, наявність елаленних будівельних конструкцій і ступінь їхнього обгорання, 

ознаки, що свідчать про напрямок розвитку вогню і черговості загоряння конструкцій 
будинку; 

5) охарактеризувати стан підлоги і стелі, указати, з якого матеріалу вони зроблені, 
чи піддавалися впливу воГню. При наявності на підлозі упалих предметів (люстр, портьєр, 
картин тощо) необхідно відзначити стан ділянки підлоги під ними (обгорів він чи зберігся 
від впливу вогню); 

6) докладно описати виявлені предмети, що могли бути використані для підпалу. У 
протоколі також повинно бути відбите застосування спеціальних засобів, призначених 
для дослідження різних слідів, виявлених на місці пожежі (індикаторів для виявлення 
пальних і легкозаймистих речовин тощо); 

7) описати стан опалювальної системи. При огляді печі варто відобразити наявність 
у ній золи чи тліючого вугілля, температуру їі зовнішньої поверхні, розмір протипожеж
ної розділки, відстань від неї до згорілих конструкцій, наявність тріщин, отворів у печі, 
розділці чи трубі, обгорання навколо димоходу, стан сажі в димоході (Чорна, сіра, у 
вигляді гару), наявність предтопочного листа, чи обгоріла підлога біля печі; 

8) охарактеризувати стан електромережі (від місця введення електропроводів у 
приміщення до місць споживання електроенергії), відзначити положення рубильника 
(вимикача) на головному щиті (включений, виключений), групи проводів, які о'пинилися 
в зоні пожежі, наявність і стан запобіжних пристроїв (спрацювали, не спрацювали), 
якщо це можливо встановити без проведення спеціального експертного дослідження. 
Потрібно вказати, який провід застосований в електромережі (найменування металу за 
його кольором - білий, жовтий, червонуватий, його перетин, спосіб ізоляції), спосіб 
з'єднання проводів у сполучних коробках, чи заземлені вони, чи обладнані відгалужен
ня проводів захистом, його стан, які струмоприймачі підключені до мережі, їхня по
тужність, чи заземлені електроприлади, де і на якій висоті від підлоги встановлені злек
тророзетки і вимикачі, ·у якому стані вони знаходяться, чи закопчені їхні внутрішні 
контакти, наявність і сfан електролампочок і їхніх захисних пристроїв (скляні ковпа
ки, сітки тощо). Необхідно зазначити наявність на проводах, електрозахисті, запобіж
никах і струмсприймачах наростів, слідів відриву металу чи оплавлення (їхню фор
му, характерні риси). При наявності ознак виникнення пожежі від дії електрики запо
біжники, ро·зетки, вимикачі, частина проводів з оплавленнями і наростами, струмоп
риймачі зі слідами оплавлення, а також відрізки необгорілих частин електропроводки 
повинні бути вилучені для наступного судово-експертного дослідження. При вияв
ленні електронагрівальних приладів потрібно відзначити, чи включені вони в мережу 

чи відключені, стан матеріалів, що знаходяться біля них, (обгоріли, цілі). Спеціалісту 
з електротехніки, який приймає участь в огляді місця події, необхідно доручати скла
дання докладної схеми електричної мережі. Ця схема повинна додаватися до прото
колу огляду місця події; 

9) якщо на місці пожежі виявлений труп, необхідно описати його відповідно до 
зазначених раніше рекомендацій; 

1 О) при виникненні пожежі в складських і торгових приміщеннях варто вказати, де 
і які товари (Матеріали, реактиви) розташовані, наявні на них ушкодження, величину 
впливу на них вогню. При знищенні товарів вогнем необхідно описати вміст пожежного 
сміття, відзначити його обсяг . 
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8.4. Попереднє дослідження обстанов·ки місця 

здійснення крадіжки 
У розслідуванні будь-якої крадіжки повинно бути встановлено типове для цього 

складу злочину коло обставин, до яких відносяться: 
1) час, місце, умови здійснення крадіжки; 
2) предмет крадіжки (що викрадено), його вартість, ознаки, кому належало викра

дене; 

3) способи здійснення крадіжки, засоби, застосовувані для таємного викрадення і 
приховування; 

4) суб'єкт крадіжки (ким вона зроблена), винність . у їі здійсненні, наявність зЛочин
ної групи; 

5) місце, час, спосіб збуту краденого; . 
6) обставини, що пом'якшують чи обтяжують відповідальність винног'о; 
7) обставини, що сприяли здійсненню крадіжки. Переважну більшість зазначених 

обставин може бути встановлено в процесі огляду місця крадіжки, тому в протоколі 
при описі місця крадіжки . необхідно: · 

1) указати точне знаходження місця події, яка оглядається, його межі, положення 
відносно інших об'єктів (житлових будинків, сусідніх кімнат, кабінетів тощо). Крім того, 
варто описати можливі шляхи підхо'ду і пі.д'їзду до місця події, сліди, виявлені при 
огляді терИторії (вулиці, двору, присадибної ділянки тощо); · 

2) дати загальну характеристику будинку, що оглядається, (приміщення), указати 
його архітектурні особливості, наявність прибудов, вікон, вхідних двер; 

3) описати стан вікон, вхідних двер і їх замикаючих пристроїв, звернувши особливу 
увагу на ступінь їхньої захищеності (наявність rрат, охоронної сигнапизація, оббивки 
залізом тощо); · 

4) описати сліди злму чи інші сліди, що свідчать про проникнення в приміщення 
сторонньої особи; 

5) охарактеризувати обстановку приміщення, звертаючи особливу увагу на відоб
раження слідів присутності - сторонньої особи (зламані сховища, розкидані речі, доку
менти, сліди від речей, які знаходилися раніше на тім 'чи іншім місці тощо). При оГляді 
великої кількості приміщень опис кожного з них можна виділити заголовками їхніх 

tіайменувань; . 
6) зафіксувати об'єкти, що могnи залишитися на тілі, взутті й одязі злочинця, . під 

час здійснення їм крадіжки (металеві і деревні обпилюванн'я, штукатурка, що відокре
милася від зламаної перешкоди, сліди барвника, хімічної пастки тощо); ' 

7) при наявності негативних обставин докладно їх описати (наприклад, можна вка
зати, що на віконній рамі є сліди зламу зсередини приміщення; отвір, утворений у стіні 
в результаті проламу за розмірами менше, ніж .розміри викрадених предметів; відсутні 
металеві обпилювання на підлозі біля дверей, незважаючи на те, що дужка замка пере
пиляна тощо). 

Фіксація результатів огляду місця розкрадання вантажів і рухомого состава заліз
ничного транспорту. 

Огляд місця розкрадання вантажів з рухомого состава залізничного транспорту 
нерідко провоДиться після виявлення залізничниками ушкоджень упакування вантажів, 
що вивантажуються, і їхньої нестачі. У таких виnадках, відповідно до встановлених 
правил, представниками залізничних організацій складається комерційний акт. У зв'яз
ку з цим іноді замість об'єктивної фіксації того, що виявлено в ході огляду, слідчі 
спрощують дії по огляду і включають до протоколу відомості з комерційного акта чи 
повідомлені особами, які проводили вивантаження. Така практика неприпустима. [662, 
20-21]. 

У залежності від фактично виявлених при огляді місця події обставин, у протоколі 
необхідно: 

1) відобразити, що є об' є ктом огляду (вагон, напіввагон, цистерна, контейнеровоз, 
контейнер тощо); 

2) указати точне місцезнаходження об' єкта, що оглядається, дати характеристику 
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навколишньої території, відзначити їі особливості (колія, на якій знаходиться nотяг з 
ушкодженим вагоном чи контейнеровозом, місце вагона в составі nотяга, наявність 

составів на сусідніх коліях, службових nриміщень, що знаходяться недалеко від станції, 
стан освітлення тощо); 

3) оnисати загальний стан об'єкта, що оглядається. При огляді вагона в nротоколі 
необхідно: 

1) указати його вантажоnідйомність, кількість осей, номер, наявність на стінках 
розміток (крейдових nозначень, що nроставляються залізничниками nри складанні nо
тягів); 

2) відзначити стан стінок, nідлоги, даху, наявність люків і їхній стан (закриті, відкриті, 
сnравні чи несnравні їхні замикаючі nристрої тощо), стан дверей і замикаючих nри
строїв, наявність nломб і закручень (на обох дверях); 

3) оnисати матеріал, з якого виготовлені nломби, указати -на наявність і зміст відбитків 
з обох сторін, а також слідів, що свідчать про nовторне використання nломби, відзначи
ти стан дроту, за доnомогою якого навішуються nломби, і сnосіб кріnлення, сnосіб 
зняття й уnакування nломб; 

4) оnисати закручення (указати діаметр дроту, кількість витків, довжину вільних 
кінців, наявність іржі, забруднень, нашарувань фарби, nодряnин і інших слідів, сnосіб 
зняття й уnакування закручень); 

5) зафіксувати, як завантажений вагон (до nовної місткості чи залишився вільний 
nростір, де він знаходиться, його розміри і результати ексnериментальних дій по nе
ревірці можливості nомістити туди відсутній вантаж), які вантажі й у якій частині вагона 
розташовані (у nросторі між дверима, на nочатку чи наnрикінці вагона, у його бічних 
стінок, на рівні люка тощо); 

6) указати точне розташування вантажу з .ушкодженим уnакуванням, відобразивши, 
чи мався до нього вільний достуn чи він знаходився під іншими вантажами, наявність на 
уnакуванні маркирувальних nозначень і трафаретних знаків; 

7) докладно оnисати ушкодження (сліди віджиму, nеребивання цвяхів, зрушення 
дощок, nорушення стрічки окантування, розриви уnакування, nролам стінки коробки 
тощо), а також інші сліди, виявлені на уnакуванні (nальців рук, взуття, маслянистих 
речовин тощо); 

8) при наявності документів (специфікації й інших), що дозволяють установити 
кількість відсутнього вантажу, відзначити, які товари зазначені в документах і які є в 
наявності; 

9) оnисати nрикмети й індивідуальні особливості цих товарів, якщо їхні ознаки збіга
ються з ознаками відсутніх товарів. 

При фіксації результатів огляду контейнера в nротоколі nовинно бути зазначено: 
1) де знаходиться контейнер (на вантажно-розвантажувальній nлощадці, nлатформі, 

контейнеровозі тощо), як він розташований стосовно інших контейнерів і об'єктів (куди 
звернені його двері - усередину nлатформи чи до бортів, який зазор між дверима 
іншими контейнерами тощо); 

2) вид і nризначення контейнера, наявні на ньому трафаретні знаки; 
3) у якому стані знаходиться контейнер (сліди nерекосу каркаса, злам оnалубки, 

даху і дверей, ушкодження обшивання, несnравність тягових nоясів, дверних nетель, 
nролам стінок тощо); 

4) стан дверей контейнера і їхніх замикаючих nристроїв ( чи закріnлена ручка зам-
ка, чи закручена вона дротом, чи входять шnінгалети замка в гнізда); 

5) стан nломб і вантажу (з урахуванням викладених вище рекомендацій). 
При фіксації результатів огляду цистерни в протоколі nовинно бути зафіксовано: 
1) їі вантажоnідйомність, кількість осей, номер, наявність на їі стінках розміток; 
2) стан кришки люка і зливальних кранів (верхнього і нижнього зливального nри

строю), наявність і стан на них nломб і закручень, стан замикаючих nристроїв ; 
3) рівень обсягу рідини, що є в цистерні; 
4) при наявності документів, що дозволяють установити кількість і найменування 

вантажу (марку, сорт тощо), відзначити, скільки його зазначено в документах і скільки 
є в наявності. 

Приведений nерелік фактичних даних, які nідлягають вербальній фіксації в оnисовій 
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частині протоколу при проведенні попереднього дослідження в процесі слідчого огляду 
при розслідуванні окремих категорій зло"Jинів, не є вичерпним. Він може бути розши
рений чи звужений у залежності від обставин конкретного злочину й обстановки місця 
події. 

8.5. Підготовка і основні питання проведення 

попереднього дослідження місця подіі при . . . , . 
розслІдуваннІ злочинІв з використанням комп ютер1в 

Масова комп'ютеризація, яка розпочалася в усіх країнах бувшого СРСР і в тому 
числі в Україні в кінці 80-х - першій половині 90-х рр. минулого століття, привела до 
інтенсивного розвитку ринку комп'ютерів та програмного забезпечення, підвищенню 

професійної підготовки користувачів, збільшенню потреб організацій в удосконаленні 
технологій обробки даних, значно розширив сферу використання ЕОМ, які все частіше 
підключаються до мережі широкого доступу. Активно впроваджується автоматизована 
обробка бухгалтерської та іншої виробничої документації, "безпаперові" технології. 
Інформація, яка міститься в комп'ютері, практично взагалі може не зберігатися на 
папері. Комп'ютер став практично обов'язковим елементом робочого стола не тільки 
керівників, але й рядових співробітників. 

Одним із наслідків цього процесу є криміналізація сфери використання комп'ю
терної інформації, що викликало необхідність законодавчо регламентувати кримі
нальну відповідальність за скоєння злочинів в зазначеній сфері. Щодо інформації 
взагалі і їі захист, то в Україні спочатку було прийнято закон України "Про інформа
цію" від 2 жовтня 1992 р. [507], в якому, зокрема, в ст. 38 закріплено право власності 
на інформацію, а 5 липня 1994 р. було прийнято закон України "Про захист інфор
мації в автоматизованих системах" [506] та "Положення про технічний захист інфор
мації в Україні", затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 9 вересня 
1994 р. NQ 632 [484], а згодом Кримінальний кодекс України було доповнено розді
лом, який передбачає кримінальну відповідальність за злочини у сфері використання 
електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), систем та комп'ютерних мереж 
(ст.ст. 361-363 КК України). 

При підготовці до проведення огляду місця події при розслідуванні злочинів з вико
ристанням комп'ютерів необхідно вирішити ряд специфічних організаційних питань, які 
потім забезпечать якість проведення огляду місця події. [ 1, 944-963; 518, 128-1 35; 
533, 1 08-116; 539, 655-664] Серед цих питань необхідно приділити особливу увагу 
слідуючим: 

1) запросити спеціалістів з комп'ютерної техніки. Характерною рисою розслідуван
ня злочинів з використанням комп'ютерів є те, що при проведенні більшості слідчих дій 
необхідна участь компетентного спеціаліста. Особливо це важливо при проведенні ог
ляду місця події. Це необхідно перед усім тому, що більшість слідчих працюють на 
комп'ютерах на рівні користувача і нерідко не знають більше нічого про принципи їх 
роботи. З іншого боку, спеціалісти з комп'ютерної техніки визнають, що на сучасному 
рівні їі розвитку. без участі професіоналів знайти "приховану" в комп'ютері інформацію 
без ризику їі знищення складно; 

2) запросити понятих. В якості понятих також наобхідно залучати осіб, які розбира
ються в комп'ютерній техніці. Нерозуміння суті того, що проходить для людини, запро

шеної у якості понятого, а пізніше допитаного в суді, може не переконати суд у виз
нанні тих чи інших обставин доказами. Понятими бажано запрошувати працівників того 
підприємства, організації, установи, фірми, компанії, в якій проводиться огляд місця 
події, при умові, що вони не зацікавлені в результатах справи; 

3) підготувати відповідну комп'ютерну техніку, яка буде використовуватися для зчи
тування і зберігання вилученої інформації. Це може бути ІВМ РС, виконана у перенос
ному варіанті Notebook. Крім комп'ютера необхідно мати кабель, а також спеціальне 
програмне забезпечення, яке дозволить здійснювати копіювання і експрес-аналіз інфор
мації на місці події. Необхідно мати на увазі, що для повного і якісного копіювання 
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інформації необхідна відповідність не марок комп'ютерів, об'ємів жорстких дисків, які 
в них використовуються (у переносного комп'ютера цей об'єм повинен бути не мен
ше, в ідеальному випадку дорівнювати об'єму диска комп'ютеру, що оглядаєтьтся) ; 

4) провести інструктаж учасників слідчо-оперативної групи. При цьому особливу 
увагу приділяють їх поведінці підчас огляду: слідкувати за поведінкою всіх осіб, які 
знаходяться в приміщенні, де проводиться огляд; поводитися особливо обережно з 
комп'ютерною технікою, створюючи умови для роботи з нею спеціалісту. Необхідно 
помнити, що комп'ютерна техніка - це завжди дорогоцінне обладнання, якек вимагає 
обережності при користуванні ним, в тому числі і при його вилученні. До того ж в 
ньому може зберігатися значна кількість інформації, яка є власністю як окремої фізич
ної особи, так і юридичних осіб. Єдина помилка може привести до дуже великих збитків; 

5) проконсультуватися з спеціалістами, якщо до огляду місця події уже відомо, яка 
комп'ютерна техніка буде оглядатися. Така консультація повинна містити інформацію 
про загальну будову комп'ютера, системи ЕОМ або їх мережі, правилах роботи на 
них, обробці інформації тощо. 

6) необхідно мати на увазі, що не слідує обмежуватися пошуком інформації тільки 
в комп'ютері; потрібно уважно оглянути наявну документацію, не упускаючи з огляду 
навіть записів на кусочках паперу, оскільки програмісти часто, не покладаються на 
свою пам'ять, можуть залишати записи про паролі, змінах конфігурації системи, особ
ливостях побудови інформаційної бази комп'ютера. Багато користувачів зберігають 
копії своїх файлів на дискетах, щоб уникнути їх утрачення при виході комп'ютера із 
строю. Тому будь-які виявлені носії інформації повинні бути вилучені і вивчені. 

При прибутті на місце події необхідно: 
1) зафіксувати обстановку, яка склалася на початок огляду місця події; 
2) виключити можливість стороннім особам (та й учасникам огляду) торкатися об

ладнання. Бажано заборонити їм користуватися телефоном, а в невідкладних випадках 
робити це тільки з дозволу слідчого. "Не допускайте, щоб хто-небудь проводив будь
які дії з комп'ютером. Ризик, пов'язаний з безпосереднім втручанням в систему значно 
більший, чим малий шанс дистанційного впливу на систему з іншого пристрою"; 

3) встановити, чи не під'єднані комп'ютери, які знаходяться в приміщенні в локаль
ну обчислювальну мережу. На це можуть вказати коаксиальні кабелі, які ідуть від 
комп'ютера до комп'ютера, або просто телефонні кабелі. При наявності локально'і 
комп'ютерної мережі найбільшу цікавість уявляє центральний комп ' ютер, так званий 
сервер, на якому зберігається більша частина інформації і до якого мають доступ всі 

ЕОМ. Огляд цього комп'ютера необхідно провести дуже старанно і обережно; 
4) встановити, чи не має з'єднання комп'ютера з обладнанням або обчислюваль

ною технікою поза межами приміщення, яке оглядається. На це можуть вказувати 
кабелі, які ідуть від комп'ютера в інше приміщення або будинок. Якщо є з'єднання, то 
існує реальна можливість безпосереднього обміну інформацією незалежно від бажан
ня спеціаліста, їі зміна або знищення з віддалених робочих місць, які знаходяться за 
декілька метрів або навіть кілометрів від приміщення, в якому проводиться огляд. Для 
попередження цього на термін вилучення інформації обчислювальну мережу необхід
но відключити від "зовнішнього світу" за допомогою програми або фізичним відклю
ченням кабелів. Цю роботу кваліфіковано може виконати тільки спеціаліст в галузі 
обчислювальної техніки; 

5) з'ясувати, чи не підключено комп'ютер до телефонної або телетайпної мережі. У 
випадку підключення на нього можуть поступати виклики (дзвінки) з наступними прийо
мами чи передачами інформації. Необхідно мати на увазі, що встановити, чи не зап
рограмований комп'ютер на передачу, може тільки спеціаліст. Якщо інформація, що 
надходить в комп'ютер по електронній пошті, факсимільному або телетайпному зв'яз
ку може викликати зацікавленість, то відключати телефонну або телетайпну лінії немає 
сенсу, але необхідно утриматися від телефонних розмов по даній лінії; 

6) встановити чи не запущені програми ЕОМ і які саме . Для цього необхідно вивчи
ти зображення на екрані і, по можливості, детально описати його в протоколі слідчої 

дії. Якщо спеціалісту вдастя встановити, що на комп'ютері працює програма знищення 
інформації або їі шифрування, то такі програми доцільно призупинити і обслідування 
почати саме з цього комп'ютера. Якщо до початку огляду комп'ютера на ньому опера-
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тором вводився текст, і цей текст може уявляти зацікавленість для слідчого, то вихід із 
редактора необхідно здійснювати тільки після збереження набраного тексту на жорст
кому диску шляхом вибору відповідно го пункту меню. Встановити назву програми, яка 
останньою виконувалася на комп 'ютері, для операційної системи MS-DOS можливо 
шляхом одночасного натиску клавіш Ctrl + Е . Багаторазовий натиск цієї комбінації 
надасть можливість прослідкувати за всіма програмами, які запускалися з моменту 

останньої перезагрузки комп'ютера . 
На робочій (дослідницькій) стадІЇ огляду місця події кожен об'єкт підлягає старанно

му обслідуванню . В цей термін важливо встановити, чи не міститься в комп'ютері 
інформація, яка може сприяти значно плідному і цілеспрямованому огляду (різні плани 
приміщень, дівлянок місцевості, паролі, коди доступу, шифри тощо). Для цього спеціа
лістом проводиться експрес-аналіз комп'ютерної інформації шляхом перегляду вмісту 
дисків. Зацікавленість можуть уявляти також файли з текстовою або графічною інфор
мацією. 

На цьому етапі звертається увага не тільки на наявність (відсутність) фізичних уш
коджень комп'ютерної техніки, магнітних носіїв тощо, але й на стан вікон, дверей і 
замикаючих пристроїв на них. 

Сліди можуть бути виявлені при наявності спеціальних засобів впізнання користува
ча персонального комп'ютера. До яких необхідно віднести: 

• спеціальні електронні картки (напр . , Micro Card Tecynologies), в яких записується 
спеціальна інформація про власників , їх паролі і проводиться облік всіх операцій, які 
виконувалися користувачем; 

• електронні ключі доступу до ПК (напр., ключ "Активатор" фірми Software Security 
lnc.), в яких знаходиться мікропроцесор, в запам'ятовуючий пристрій якого заноситься 
унікальна для кожного користува~а інформація; 

• пристрої ідентифікації користувачів за відбитками пальців (фірма Calspan); 
• nристрої вnізнання користувача за геометричними ознаками руки. При цьому 

користувач розміщує руку в масив фотовіконець, який встановлює інформацію щодо 
довжини пальців і їх світлопровідності, потім проводить порівняння з еталоном, який 
зберігається в ПК; 

• пристрої впізнання користувача за почерком, для чого використовуються динамічні 
(швидкість, натиск на папір) і статичні (форма і розмір підпису) характеристики проце
су підпису; 

• пристосування впізнання користувачів за голосом. Є приклади упровадження спе
ціальних багатоканальних фільтрів (фірма Philips). 

Необхідно помнити, що всі програми захисту, які управляють доступом до машин
ної інформації, функціонують за принципом відповіді на питання: хто може виконува
ти, які операції і над якими даними. Доступ може бути визначений як: 

1) загальний (безумовно надається кожному користувачу); 
2) відмова (безумовна відмова, наприклад, дозвіл на вилучення частини інформації); 
3) такий, що залежить від події (що управляється подією); передбачає блокування 

звернення користувача, наприклад, у визначені інтервали часу або при зверненні до 
комп'ютерної системи з відповідного терміналу; 

4) такий, що залежить від змісту даних (у цьому випадку рішення про доступ грун
тується на поточному значенні даних, нгаприклад, деяким користувачам заборонено 
читати ті чи інші дані); 

5) такий, що залежить від стану (динамічного стану комп'ютерної системи); 
здійснюється в залежності від поточного стану комп'ютерної системи, програм, що 
управляються і системи захисту; 

6) частотно-залежний (наприклад, доступ дозволено користувачу тільки один або 
визначене число разів - таким чином попереджується можливість динамічного управ
ління подіями); 

7) за прізвищем або іншими ознаками користувача (наприклад, користувачу повин
но бути більше 1 8 років); 

8) такий, що залежить від повноважеяь (передбачає звернення користувача до 
програм, даних, обладнанню в залежності від наданого режиму, наприклад, може бути 
дозволено "тільки читання", "читання і запис", "тільки виконання"); 
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_ 9)та~ий, що зале);Кить вjд минули,х звернень і таких, що УР.а.хq,вують семантичні 
зв'язки ~іж_ да~:~ими у сполууенні з УПР<lfі!Лінням дос-т:,упом, f!КИЙ Зініе}китьь від п'Овно.ва
жен.ь (.програмою . провоІJиться аналіз контf!ксту, з вкпюченнЯм попередніх запитів, їх 
обробку, середовище nоточного Заflита 'н.ня і семантичні віднрLІ,ІеІ-JНЯ міЖ 'данИми); . 

1 0) за дозволом ( паролю або іншому ідентифікатору: : картка, значок тощо)' д~ під 
ідентифікацією розуміється процедура встановлення справжності користувача· , який 
зді~снює, достуn . до комп'ютерної системи; . · · · ' 

11) за процедурою {у _ цьому _випадку має свою власну гщоц.едуру: автоматично 
ге1;1ерує власні П!f~І;Зила . з.абезпече.ння безп.еки дсі.них). · · · · ' ' · · 

• До нов.ої електронної технол .огії відносяться використання електронних ключів. Елек
тронний К[,ІЮЧ - Це r,:JРИСТріЙ ;3 ,нам~.ЯТТЮ, ВІ/1і;<Q~аниЙ на с.пеЦіалізованіЙ МікrіосХе(ІІ1і . р,ОЗ

.мірОМ не більше сірник.ової коробки. Якщо при огляді комп'ютера залустити .зах.ищену 
прогр~му, ТО вона лер~!'!іре наяв~і~ть с~ого' кл~ч.а. І КОQИ ~аКІ(ІЙ,,клюЧ зн;;tй~е~о, пр'огра
ма виконується; в пр.qтиа~;юму разІ видається 1нформапц1я про помилку 1 робота при
пи~:~яється. Сам ключ В!ЗОДИТЬСЯ у порт . комп'ютера; nризначеного для піДклЮчення 
принтера,_ і легко в.иводиться. · · · 

Таким чином, нащ:'Іність [. використання олера~ивної інформації нерідко rvюже_ відігрщи 
. виріша{lьну роль nри пошуку в ЕОМ. ()днак успішне подолання захисту 'ще .не в'1:1РіІ,\Іує 
всі проблеІ\fІИ пошуку і виявлення щжазів _ в комп'ютері. -Тактичні особливості пошуку 
крмп'ю:rерної інформqції_ залежать так.ож від функціонального стану ЕОМ і їі пеj:~ифе
ріLІ\!;іИХ пристроїв намо~ен-т: огляду. Інфqрмація може бути або зафіксована на постійно
му носії, або збері~атися в ЕОМ тільки в період їі робот_и, тому слідчому нео.бхідно 
вибирати .різні такт111~!1і прийоми пошуку в залежності від того, працює , комп'ютер на 

. •• ... • ..... ' ! ""' J . ~ ~ 
момент початку СJ)Ід'-ЮІ дІІ чи виключении. . 

На робо.чій стqді[ оr:ляду місця (7одії фіксується вид неправомірного доступу (напр., 
знищення, блокуваt-JНЯ, модифікація, копіювання інформації, порушення. б<:чи1 

EQM). 
Для цього за допомогою спеціаліст<! спостерігається ~;~!я програм, вміст текровИх фаЙJ)іВ 
і баз даних. Якщо ,вияс11яється, що мав місце неправомірний доступ, то · неоf?хідно 
провести пошук слідjв пальців рук, мікрочасток на клавіатурі, корпусі ЕОМ, моніторі, 
принтері тqщо. Доцірьно передивитисЯ резуль1ат~ · робо~и програм контролю досту!lу 
до ЕОМ, систем ~:щотокqnювСІння дій оператора і . при наявності .впливів . на них ~!1!]'С:JИ
ти. Результати такої робот~-1 вивgдять на друк і приrуучують до сnраеи в. якості до~у-
мен.тів - речових доказів. , · -~ ' 

Ще на початковій стадії огляду місця події сnідчий пов_инен .мати на увс;~зі, що для 
дослідження великих обчислювітьних'систем . н.е'обхідні значні 'те'р.мінЙ ~ не тільки го
ДИН, але й днів. І до цього він повинен бути nідгото~Ле.ним. В hроцесі розqЛіДування 
неправомірного доступу до комп'ютерної інформації .можли.ві t;итуації, ~ЩІИ фізично 
неможливо перевезти комп'ютери для їх вивчення і дослідЖення.:' в : таки~ в.ип'с;~дках 
необхідно керуватися _спідуючими рекомендаціями: .. · • .. 

1) у випадку нем9ж.ливості вилучення і прилучення дq спр,ц~Іt! в",я~р?т~ Р.~,'-!О~~го 
доказу засобів комn'.ютерної техніки (напр., якщо комп'ютер являєтьсЯ сервером або 
робочою станцією комn'ютерної мережі) в обов' язково му порЯДку 'післ'яJіЬrо , щ~Яду 
необхідно опечатувати не тіnьки відпоvвідне примі_щення, .але й .~і.д~,лк;>:~т~ .g~,<;Jperш ~·І;Ііер
:оспожив~.~ня апаратури або, в краиньому разІ, ст~орити умр~~ т,І ,П9,~~ . JУ:Я . при1:1ому 
ІНф?р~аЦІІ з ~дночас~.им опечатуванням всІ~ н~обхщних вузлІв: , дета.ІJ~И, ':ІррТИН 1 ме
ханІЗМІВ комп ютерно1 системи; 

2) при вилученні магніт_tіqго носія .мщu_инної інФr;>РІІ(Щцїі не9~хід~о ,мат~::~ ,'ііа ,У,І,ЧJЗі, що 
вони повинні переміщуватися в просторі і зберігатися тількL1 в сrіеЦіс;~.ль.н .их ,оn~чатан1:1х 
і екранірованих контейнерах аб'о в стандартних Дискетних чи іншИх. аті~мін .іє~;~Их фут-

~- • . ' " · • • •. " • ..." • • "., · • ...., '• і /'. І ' . , ~ .. : •. ·~ ;. ~ 

ляра~ заводськог~ виготов~ення, ЯКІ в.иключають Р.уин,уварьн,и~ , Щl;J,ІИ~ РІ)3І;ІИХ ел.е.~тро-

магнпних та магнІтних полІв, нащ:>,а~лених вилромІНЮ!Зань; 

3) якщо ж виникла необхідність ВИflУЧ~~~/1 !нфОР!'(І~Ц,ї{ і~ опер,аr~~І;Іо'І; ,п?ІІJІ'я~! ~омп'юте
ра (безпосередньо із оперативного пристрою, що запqминає),. то робити це можна 
тільки шляхом копіювання відnовідно'{ маw.инної інформації н~ Фі.зичний н.осій ' з ~L1І)ори·с
танням стандартних паспортизованих програмних засобів. В таких 'випадках вони· суп-

• • t t. • • • ·· ~ - • · • о., . • r . •.. ;.:, , ! ! . L r ~" 1 •. . , 
роводжуються необхщними докуrу~еf:!ТЩv'Іи у ВИГf!~АІ f!Од.атюв. · 

В протоколі огляду місця події необхіДно зафіксувати слідуюче: 
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• програму, що виконує (або виконану) комп'ютером на момент проведення (або 
до проведення) слідчої дії. Для цього необхідно детально вивчити і описати існуюче на 
екрані монітору комп'ютера зображення, всі функціонуючі при цьому периферійні при
строї і результат їх діяльності. Багато сервісних програмних засобів дозволяють вста
новити і передивитися назви всіх програм, які раніше викликалися і останню виконану. 
Наприклад, з використанням Norton Commander остання програма, яка виконувалася, 
визначається за положенням курсору (за виділенею світловою полосою). 

• результат дії виявленої програми; 
• всі маніпуляції з засобами комп'ютерної техніки (включаючи натиски на клавиші 

клавіатури), зроблені в процесі проведення слідчої дїі, і їх результат (наприклад, при 
копіюванні програм і файлів, визначення їх атрибутів, дати, терміну створення і запи
су, а також при включенні і виключенні апаратури, від' єднанні Уі частин); 

4) вилучення засобів комп'ютерної техніки проводиться тільки у виключено му стані. 
При цьому повинні бути виконані і відображені в протоколі слідчої дії: 

• встановлено включений стан обладнання і зафіксовано порядок його відключення; 
• описано точне місцезнаходження предметів, що вилучаються, і їх розташування 

відносно один до одного і предметів, що акружають (з додаванням необхідних фо
тознімків, схем і планів); 

• описано порядок з' єднання між собою всіх пристроїв з зазначенням особливостей 
з' єднання (колір, кількість, розміри, характерні індивідуальні ознакиз'єднувальних про
водів, кабелів, шлейфів, роз' ємів, штекерів і їх специфікація); 

• встановлено відсутність або наявність комп'ютерної мережі, канал (канали), що 
використовувався, і телекомунікацій. В останньому випадку встановлено тип зв'язку, 
аппаратура, що використовувалася, абонентський номер, позивний або робоча частота; 

• проведено від'єднання (з дотриманням всіх необхідних заходів обережності) з 
одночасним опечатуванням їх технічних входів і виходів; 

• встановлено вид упаковки і транспортування вилучених предметів. 
Зберігати і транспортувати магнітні носії необхідно в спеціальних контейнерах при 

кімнатній температурі (від 15-20° С) і вологості повітря від 50-70 %. Неприпустимо 
піддавати магнітні носії прямому впливу сонячного світла, робити на них написи (до
пускається тільки м'яким олівцем або фломастером). Гнучкі магнітні диски необхідно 
зберігати тільки в захисному конверті. Категорично забороняється торкатися магнітної 
поверхні диска. 
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висновки 
У висновках необхідно приділити увагу основним питанням щодо сутності слідчого 

огляду, його видів, а також тактики проведення огляду місця події- одного із основних 
видів слідчого огляду- і тактики попереднього дослідження криміналістичних об'єктів 
при проведенні слідчого огляду з метою пошуку, знаходження, виявлення і фіксації 
доказової інформації, і сформулювати ряд загальних і приватних положень. 

Під слідчим оглядом необхідно розуміти процесуальну дію слідчого, у якому він за 
участю зазначених у законі осіб проводе пошук, безпосередньо сприймає, досліджує, 
оцінює і фіксує стан, властивості й ознаки матеріальних об'єктів, пов'язаних з подією, 
що розслідується з метою виявлення фактичних даних (доказів) і з'ясування обставин, 
що мають значення для встановлення істини в справі. Слідчий огляд переслідує мету 
пошуку, знаходження, виявлення, попереднього дослідження і фіксацію доказів направ
лених на подальше успішне розслідування, розшук, встановлення підозрюваних і їх 
причетності до скоєного злочину та успішного розкриття злочину. 

Найбільше розповсюдженими підставами класифікації слідчого огляду є: 1) об'єкти 
огляду - місце події; труп людини на місці його виявлення; труп людини на місці ексгу
мації; предмети і документи; тварини і їх трупи; ділянки місцевості і приміщення поза 
місцем події; 2) послідовність проведення - початковий і повторний; 3) по об'єму -
основний і додатковий; 4) суб'єкти проведення- слідчий, прокурор-криміналіст, орган 
дізнання або суд; 5) в залежності від участі спеціаліста - простий і кваліфікований. 

В Кримінально-процесуальному кодексі України, в криміналістичній літературі, а 
також і в слідчій практиці, розрізняють такі види слідчого огляду в залежності від об'єктів 
огляду: а) слідчий огляд місця події; б) зовнішній огляд трупа на місці його виявлення; 
в) зовнішній огляд трупа після його ексгумації; г) огляд слідів; д) огляд предметів; е) 
огляд документів; є) огляд місцевості та приміщень поза місцем події; ж) огляд тварин; 
з) огляд транспортних засобів; и) огляд речовин схожих на наркотичні засоби; і) огляд 
мікрооб'єктів та їх носіїв; й) освідування живих осіб. 

Перелічені види слідчого огляду нерідко проводяться одночасно в межах, наприк
лад, огляду місця події, який супроводжується також оглядом слідів і трупа; огляд 
слідів здійснюється разом з оглядом предметів. Однак одночасний огляд різних за своїм 
характером об'єктів не виключає своєрідних тактичних особливостей, вимог і прийомів, 
які використовуються для їх огляду. 

В залежності від послідовності проведення слідчого огляду в теорії кримінального 
процесу, криміналістики і судово-слідчій практиці слідчий огляд розподіляють на почат
ковий (первинний) і повторний. 

В залежності від об' є му слідчий огляд можна розподілити на основний і додатковий. 
В залежності від суб'єктів проведення слідчого огляду його можна розподілити на 

огляд, який проводить спідчий, прокурор-кримінапіст або інший прокурор, працівник 
органів дізнання, суд. 

В залежності від проведення слідчого огляду одноосібно зазначеними вище суб'єкта
ми або за участю в проведенні слідчого огляду спеціаліста визначеної галузі знань, 
слідчий огляд можна розподілити на простий - такий, що проводиться одним із визна
чених вище суб' єктів (слідчий, прокурор-криміналіст, дізнавач, суд) і квапіфікований -
такий, що проводиться визначеними вище суб'єктами з залученням спеціаліста визна
ченої галузі знань. 

Огляд місця події - один із найбільше розповсюджених видів слідчого огляду і одна 
із найбільше розповсюджених слідчих дій в системі слідчої тактики і в структурі мето
дики розслідування окремих видів злочинів. В криміналістичній літературі огляд місця 
події розглядається як одна із найскладніших слідчих дій, в ході якої вирішується багато 
завдань розслідування і отримують різномнітні фактичні дані. 

Оглядом місця події називається слідчий огляд матеріально'і обстановки місця, де 
були виявлені ознаки злочину з метою вивчення і фіксації цієї обстановки, пошуку, 
знаходження, виявлення на ній, попереднього дослідження, фіксації і вилучення криміна
лістичних об'єктів, які було визнано слідчим речовими доказами. 

Основні завдання огляду місця події можна об'єднати в три основні групи: 
Перша група завдань огляду місця події вказує на необхідність вивчення обстанов-
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ки, щоб вияснити обставини події, що розслідується: як вона проходила, в яких умо
вах, в якій послідовності, за допомогою яких знарядь, для чого тощо . 

Друга група завдань огляду місця події орієнтує слідчого на необхідність проведен
ня пошуку, знаходження чи виявлення на місці події фактів - різних слідів: ніг, рук, 
зубів людини; знарядь злому; транспортних засобів; плям крові та інших речовин, а 
також на знаходження різних предметів, які мали відношення до скоєного злочину: 
знарядь злочину; куль, гільз; частин предметів, що відірвалися чи відламалися; одягу 
чи взуття; забутих чи загублених дрібних речей тощо. 

Нарешті, третя група завдань огляду місця події повинно бути не обмеження слідчо
го власне оглядом місця події, а на засадах інформації отриманої в ході проведення 
огляду місця події дати вказівку працівникам органів внутрішніх справ на проведення 
серії невідкладних оперативно-розшукових заходів з метою переслідування і затриман
ня злочинців "по гарячим сл ідам", виявлення вкраденого, організації перевірочних дій, 
наприклад, з метою встановлення особистості невідомого трупа тощо. 

Проведення огляду місця події уявляє собою складну і нерідко дуже важку слідчу 
дію. Ні в якій іншій слідчій дії немає таких важких і складних перепон, які зустрічаються 
і які необхідно подолати, як при проведенні огляду місця події. Ці труднощі полягають 
в тому, що огляд місця події - найскпадніша слідча дія, при проведенні якої слідчий 
зустрічається з різноманітними криміналістичними об'єктами, серед яких можуть зус
трітися такі криміналістичні об' єкти, з якими йому не приходилося раніше зустрічатися 

і тому в нього можуть виникнути визначені труднощі, вирішення яких можливе тільки 
шляхом залучення до огляду місця події досвідчених осіб - спеціалістів визначеної 
галузі знань. Нерідко огляд місця події вимагає багато часу, сил і енергії, знань криміна
лістики (особливо однієї із їі галузей - криміналістичної техніки), судової медицини, 
судової психології, інших природничих наук для досягнення мети огляду місця події і 
вирішення його основних завдань, тому в процесі проведення огляду місця події необ
хідно використовувати різні техніко-криміналістичні засоби, які є на озброєнні слідчих, 

прокурорів-криміналістів, спеціалістів-криміналістів, методи і способи криміналістич
ной техніки і допомогу досвідчених осіб - спеціалістів визначеної галузі знань. Тільки 
використання в сукупності зазначених засобів, методів, способів криміналістичної тех
ніки і спеціальних знань може бути запорукою успішної тактики проведення огляду 
місця події- проведення пошуку, знаходження, виявлення, попереднього дослідження, 
фіксації і вилучення криміналістичних об'єктів, визнання їх речовими доказами і прилу
чення до справи, що розслідується. 

При проведенні огляду місця події, як при проведенні і інших видів слідчого огляду, 
слідчий проводить попереднє дослідження криміналістичних об'єктів з метою пошуку, 
знаходження, виявлення останніх і визнання їх речовими доказами, з наступною обо
в'язковою фіксацією останніх. 

Під попереднім дослідженням варто розуміти вивчення криміналістичних об'єктів, 
що оглядаються, проведене до експертного дослідження слідчим і спрямоване на по
шук, знаходження і виявлення як видимої, так і невидимої для людського зорового 

сприйняття доказової інформації за допомогою загальнонаукових і спеціальних ме
тодів криміналістичної техніки, спеціальних приладів і інших техніко-криміналістичних 
засобів, а також вврбальної фіксації знайденої чи виявленої доказової інформації в 
протокопі слідчого огляду і з метою більш оперативного виявлення ознак, що сприяють 
розшуку осіб, які скоїли, розслідуваний злочин. 

Попереднє дослідження можна умовне розділити на два основних види: 
1) Попереднє дослідження з метою пошуку, знаходження і виявлення доказової 

інформації як видимої, так і невидимої для людського зорового сприйняття в звичайних 
умовах; 

2) Попереднє дослідження об'єктів, на яких знайдена чи виявлена доказова інфор
мація (чи які є носіями доказової інформації) з метою їі вврбальної фіксації в протоколі 
слідчого огляду. 

При проведенні попереднього дослідження криміналістичних об' єктів використову
ються різні методи, серед яких найчастіше зустрічаються загальнонаукові і спеціальні 
методи дослідження. До загальнонаукових методів дослідження відносяться: 1) метод 
спостереження; 2) метод порівняння; 3) метод інтуїції. 
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Спеціальні методи попереднього дослідження криміналістичних об' єктів з метою 
пошуку, знаходження і виявлення в них доказової інформації, можна розділити на: 1) 
фізичні (дослідження з використаннЯм ультрафіолетових променів; порошкові методи 
для виявлення слабковидимих чи невидимих слідів рук; механічні методи пошуку; ме
тодИ пошуку з використанням дії магнітного поля чи рентгенівських променів і т. ін.; 2) 
фізико-хімічні методи пошуку (знаходження і виявлення латентних слідів рук парами 
йоду); 3) хімічні (реагентами в який можуть бути використані розчини азотнокислого 
срібла, нінгідрину чи аллоксану для пошуку старих латентних слідів рук або гідропе
рит, реактив Воскобойникова, люминол -для пошуку слідів крові). 

Криміналістичні методи фіксації доказової інформації можуть бути розділені на на
ступні види: 

1). Вербально-графічні методи криміналістичної фіксації доказової інформації (ви
мірювання і опис у протоколі; графічне виконання планів, схем, малюнків); 

2). Запам'ятовуючі видові і звукові методи криміналістичної фіксації доказової інфор
мації (фотозйомка; кіно-відеозйомка; звукозапис); 

3). Криміналістичні методи фіксації доказової інформації у вигляді моделювання 
(виготовлення зліпків з різних об'ємних об'єктів; об'ємне моделювання особи людини 
- посмертна маска і моделювання особи людини по черепу); 

4). Криміналістичні методи фіксації доказової інформації у вигляді перенесення їх 
на спеціальні матеріальні носії (перенесення поверхневих слідів на спеціальні плівки -
слідів рук чи ніг на дактилоскопічні плівки) або вилучення об'єктів в оригіналі. 

Для здійснення перерахованих методів у комплектах техніко-криміналістичних за
собів слідчого і прокурора-криміналіста, а також у пересувній криміналістичній лабо
раторії є необхідні прилади й інші техніко-криміналістичні засобии, що можуть викорис
товуватися для пошуку, знаходження, виявлення і фіксації доказової інформації. 

Найбільш розповсюдженим і обов'язковим методом криміналістичної фіксації до
казової інформації є протоколювання, що виражається у вербальній (словесній) формі 
фіксації доказової інформації в протоколі слідчої дії. Разом з тим цей метод фіксації є 
одним з найбільше складних, тому що написати цілком об'єктивний протокол огляду 
місця події з урахуванням і описом всіх об'єктів, які були знайдені чи виявлені- справа 
не дуже легка, яка вимагає мистецтва і навиків. Тому значна частина проведеного в 
даній монографії дослідження була присвячена практичним питанням, яким необхідно 
приділяти увагу при проведенні попереднього дослідження з метою пошуку, знаход
ження, виявлення й вврбальної фіксації (опису) об'єктів-носіїв доказово·і інформації в 
протоколі слідчого огляду. 

Не може бути сумніву в тому, що розвиток наукових методів дослідження, удоско
налювання для цієї мети приладів і інших техніко-криміналістичних засобів приведе до 
ще більшого посилення ролі і значення в слідчій практиці попереднього дослідження 
криміналістичних об'єктів, що і сьогодні тільки сприяє поліпшенню процесу розсліду
вання і розкриття злочинів. 
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