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як «недовиконана» ціль (в силу, наприклад, неповноти знань осо-
би) і як «перевиконана» ціль, яка проявляється в непередбачуваних 
результатах діяльності.
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ВИЛУЧЕННЯ СЛІДІВ БІОЛОГІЧНОГО ПОХОДЖЕННЯ  
НА МІСЦІ ПОДІЇ

Чинне законодавство надає перелік випадків використання спе-
ціальних судово-медичних знань: огляд трупа на місці події (ст. 238 
КПК України), збирання слідів біологічного походження на місці по-
дії, експертне дослідження трупа і слідів (речовин біологічного похо-
дження), слідче освідування (ст.241 КПК) та для визначення харак-
теру та ступені тяжкості тілесного ушкодження шляхом проведення 
судово-медичної експертизи. 

Випадки обов’язкового проведення судово-медичної експертизи 
регламентовано статтею 242 КПК. Це необхідність 1) встановлення 
причин смерті; 2) встановлення тяжкості та характеру тілесних ушко-
джень; 3) встановлення віку особи, якщо це необхідно для вирішення 
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питання про можливість притягнення її до кримінальної відповідаль-
ності, а іншим способом неможливо отримати ці відомості [1]

Вилучення слідів біологічного походження здійснюється на місці 
події відповідно до Інструкції про порядок вилучення, обліку,збері-
гання та передачі речових доказів у кримінальних справах, цінностей 
та іншого майна органами дізнання, досудового слідства і суду. Ог-
ляд трупа на місці події, виявлення та вилучення доказів зі слідами 
біологічного походження, знайдених на місці події є обов’язковою 
та невідкладною слідчою дією, яка строго регламентується статтями 
84-86, 98, 100, 237-239 Кримінально-процесуального кодексу Украї-
ни. Речові докази, згідно із статтею 98 Кримінально-процесуального 
Кодексу України матеріальні об’єкти, які були знаряддям вчинення 
кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або міс-
тять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи 
обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в 
тому числі предмети, що були об’єктом кримінально протиправних 
дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним 
шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримі-
нального правопорушення [1].

Вважаємо необхідним виокремити задачі, які виконує спеціаліст 
із судової медицини під час вищевказаної процесуальної дії: вста-
новлює факт смерті та виокремлює ознаки, які допомагають встано-
вити час настання смерті; допомагає слідчому провести правильний 
та послідовний огляд трупа; допомагає слідчому при виявленні та 
вилученні слідів крові, сперми та інших виділень людини, волосся, 
а також різноманітних речовин, предметів, які знаходяться на трупі; 
допомагає при опису у протоколі результатів огляду трупа на місці 
події та речовин біологічного походження; дає попереднє судження 
щодо характеру, механізму та давності знайдених пошкоджень, зна-
рядді травми і іншим травмам медичного характеру; у разі необхідно-
сті консультує слідчого при оформленні постанови про призначення 
судово-медичної експертизи [2]

При вилученні слідів біологічного походження (далі – СПБ) на 
місці події є перелік необхідних вимог:

1. До вилучення необхідно приступати в мінімально короткі стро-
ки з моменту утворення СБП.

2. Вилучення СБП та об’єктів-носіїв проводити тільки після їх фо-
тофіксації та опису в протоколі огляду місця події.
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3. Невеликі об’єкти-носії – вилучати СБП разом із предметом. Ве-
ликогабаритні об’єкти-носії – робити змиви, зішкряби СБП.

4. Усі процедури по вилученню СБП проводяться експертом-спе-
ціалістом, який обов’язково застосовує засоби індивідуального захи-
сту (ЗІЗ) – одноразові гумові рукавички, маску, бахіли, лабораторні 
окуляри, захисний комбінезон, які потрібно змінювати після вилу-
чення кожного СБП або об’єкта-носія, безпосередньо вилучення 
СБП проводиться за допомогою стерильного лабораторного устатку-
вання – одноразові скальпелі, ножиці, пінцети, спеціальні комерційні 
криміналістичні набори для вилучення СБП.

5. При вилученні СБП завжди необхідно мати контроль предме-
та-носія (його частину без СБП: зіскоб або змив), необхідний для 
проведення лабораторного дослідження.

6. Усі СБП (або об’єкти-носії) повинні бути упаковані таким чи-
ном, щоб їх не можна було вилучити без порушення упаковки. 

7. Вилучення СБП проводять на завершальній стадії ОМП, що 
дозволяє, виходячи із загальної картини місця злочину, правильно 
оцінити механізм утворення слідів – та обґрунтувати слідчу версію, 
для подальшого призначення судово-медичних експертиз.
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