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Визначено поняття та суть судово-медичної експертизи живих осіб. Наведено 
наукові поняття судово-медичної експертизи. Визначено медичні підрозділи, які мають 
право здійснювати судово-медичну експертизу. Окреслено основні завдання та наведено 
перелік питань, які ставлять судовому експерту для визначення ступеня тяжкості 
тілесних ушкоджень. Охарактеризовано порядок проведення судово-медичної експер-
тизи живих осіб. 
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В статье определено понятие и содержание судебно-медицинской экспертизы жи-
вых лиц. Приведены научные понятия судебно-медицинской экспертизы. Определены 
медицинские подразделения которые имеют право осуществлять судебно-медицинскую 
экспертизу. Очерчены основные задания и приведен перечень вопросов которые 
относятся судебному эксперту для определения степени тяжести телесных повреждений. 
Охарактеризован порядок проведения судебно-медицинской экспертизы живых лиц. 

Ключевые слова: судебная медицина; судебно-медицинская экспертиза; эксперт-
ные учреждения; живые лица; телесные повреждения; организация исследования. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 125 

Lev Hula 
Institute of Jurisprudence and Psychology, 

Lviv Polytechnic National University, 
Department of Criminal Law and Procedure, 

Sc. D., Prof. 
 

Khristina Pelech 
Institute of Jurisprudence and Psychology, 

Lviv Polytechnic National University, 
Master of the Department of Criminal Law and Process 

 
ORGANIZATIONAL BASES OF REALIZATION  

OF MEDICO-LEGAL EXAMINATIONS OF LIVING PERSONS 
 

A concept and maintenance of medico-legal examination of living persons are certain in 
the article. Scientific concepts over of medico-legal examination are brought. Medical 
subdivisions are certain that have a right to carry out medico-legal examination. Basic tasks 
are outlined and a list over of questions is brought that belong to the judicial expert for 
determination of degree of weight of bodily harms. The order of realization of medico-legal 
examination of living persons is described. 
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Постановка проблеми. Під час досудового розслідування злочинів проти життя і здоров’я 

особи виникають складні медичні завдання зі встановлення причини смерті особи, визначення 
тяжкості тілесних ушкоджень, судово-медичне освідування громадян та ін. Для вирішення таких 
завдань є необхідність призначення судово-медичної експертизи, яка потребує постійного удосконалення. 

 
Аналіз дослідження проблеми. Розроблення проблеми судово-медичної експертизи живих осіб 

здійснили вчені та практики, такі як А. Л. Антонов, О. І. Герасименко, А. А. Бабанін, О. М. Бандурка, 
Е. Х. Барінов, О. В. Біловицький, Д. В. Богомолов, В. Г. Гончаренко, І. В. Гора, П. П. Грицаєнко,  
О. М. Гурон, Л. М. Зарицький, В. І. Кононенко, В. Н. Крюков, Б. В. Михайличенко, В. Д. Мішалов,  
В. О. Ольховський, Ю. І. Піголкін, О. Ю. Скребкова, В. М. Смолянінов, Н. Н. Тагаєв та ін. 

Ю. І. Піголкін та ін. вчені зазначають, що вказана експертиза застосовує знання медицини та 
біології для вирішення практичних питань, які виникають під час діяльності органів досудового 
розслідування та суду [1, с. 9]. 

О. І. Герасименко наголошує, що судова медична експертиза – це безпосереднє використання 
накопичених судовою медициною знань у слідчій та судовій практиці під час виконання експертизи 
трупів, потерпілих, звинувачуваних та інших осіб, речових доказів, а також експертизи за мате-
ріалами слідчих справ та медичними документами [2, с. 13]. 

 
Метою статті є визначення поняття та суті судово-медичної експертизи живих осіб. 
 
Виклад основного матеріалу. Судово-медична експертиза у кримінальних провадженнях 

(підозрюваного, обвинуваченого, потерпілого) та інших осіб є окремим видом судово-медичної 
експертизи. У судово-медичній практиці цю експертизу зазвичай називають судово-медичною 
експертизою живих осіб. 

У результаті проведення таких експертиз отримують дані, що мають важливе значення для 
доказування у кримінальному та цивільному судочинстві. Основними приводами для призначення 
експертизи живих осіб можуть бути: отримання особою тілесних ушкоджень; зґвалтування; вста-
новлення правильності й своєчасності надання медичної допомоги; віку; факту й ступеня 
алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння тощо [3, с. 165]. 
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Методику проведення такої експертизи здійснюють відповідно до встановлених Правил. 
Водночас Правила не містять, а можливо, й не повинні містити повний перелік діагностичних кри-
теріїв для урахування особливості перебігу кожного можливого ушкодження. Не містять вони 
також оптимальний перелік діагностичних досліджень, які треба провести стосовно постраждалого 
для об’єктивного та всебічного оцінювання ступеня тяжкості тілесних ушкоджень [4]. 

Медична енциклопедія визначає судово-медичну експертизу як процес використання медич-
них та біологічних знань для вирішення питань. Об’єктами судово-медичної експертизи є потерпілі, 
звинувачувані та інші особи, трупи, речові докази і матеріали слідчих та судових справ, щодо яких 
виникають медичні питання. Законодавством України передбачено проведення: 1) первинної су-
дово-медичну експертизи – перше дослідження об’єкта з відповідними висновками за його резуль-
татами; 2) додаткової судово-медичної експертизи, яку виконують за недостатньої ясності або пов-
ноти висновків; висновок може бути неповним не тільки в тих випадку, коли експерт не вирішив ті 
чи інші питання, але й в тих випадках, коли йому не були надані всі необхідні матеріали, або поя-
вились нові дані; 3) повторної судово-медичної експертизи, яку виконують під час необґрунтованих 
висновків або сумнівів у їхній правильності чи об’єктивності; вид експертизи виконує інший 
судово-медичним експерт чи експерти; залежно від складності питань, які запропоновані для вирі-
шення слідством чи судом, судово-медична експертиза може бути комісійною або комплексною; 
комісійною вважається експертиза, яку виконують фахівці різних медичних спеціальностей: 
судово-медична експертиза, яку виконують експерти різних медичних і немедичних спеціальностей 
називається комплексною [5, с. 332–333]. 

Установи судово-медичної експертизи входять до складу судово-медичної служби Міністерства 
охорони здоров’я України (МОЗ) і побудовані на засадах інстанційності.  

Головним спеціалістом з питань судово-медичної експертизи Міністерства охорони здоров’я 
України м. Києва, а в обласних судово-експертних установах є головний спеціаліст з питань 
судово-медичної експертизи очолюють відповідні заклади – бюро судово-медичної експертизи і є 
начальниками цих бюро. Положенням про бюро судово-медичної експертизи управлінь охорони 
здоров’я державних обласних адміністрацій визначено їх повноваження [6, с. 3]. 

Основою наукового пізнання в судовій медицині є загальний діалектичний метод. Його 
покладено в основу інших методів і забезпечує спадкоємний зв’язок з іншими науками, зокрема й 
немедичними [7, с. 40].  

Теорія і практика судової медицини не мислиться без постійного і самого широкого викорис-
тання загальнонаукових методів дослідження: спостереження, опис, узагальнення, моделювання, 
експерименту та ін. [8, с. 442–466]. 

Для проведення експертизи й отримання ймовірного висновку важливе значення має оцінювання 
результатів медичного обстеження підекспертного та вивчення відповідної медичної документації. Усю 
медичну документацію розглядають як доповнення до основного дослідження живої особи.  

Спеціалісти в галузі судової медицини стверджують, що проведення експертизи без дослід-
ження особи лише за медичними документами можна дозволити тільки у виняткових випадках і за 
наявності медичних документів, що містять вичерпні дані щодо особливостей ушкоджень, їхньої 
клінічної оцінки та інші відомості, які можуть вплинути на формування висновку.  

Ігнорування на практиці цих вимог призводить до помилкових висновків. Водночас фахівці 
зазначають, що сьогодні на практиці спостерігається неправомірна підміна обстеження живих осіб 
наданням висновків за результатами вивчення медичної документації, що є доволі частим явищем у 
разі проведення повторних і додаткових експертиз.  

Тому за рішенням суду, відібрання зразків для її проведення здійснюється за його дорученням 
залученим спеціалістом відповідно до ст. 245 КПК України. 

Законодавець не визначає, експертизою якого виду ці обставини мають бути встановлені, 
однак суть вирішуваних завдань й об’єктів вирішується під час дослідження [9, с. 5].  

Методику комплексного судово-медичного експертного дослідження живих осіб здійснюють 
відповідно до Реєстру методик проведення судових експертиз. Огляд особи, якій нанесено тілесні 
ушкодження, має на меті виявити об’єктивні дані, необхідні для вирішення поставлених перед 
експертизою питань. Його проводять відповідно до звичайного плану лікарського амбулаторного 
обстеження залежно від істоти експертизи і виду дозволених питань. Під час огляду підозрюваних у 
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скоєнні злочинів потрібно мати на увазі зацікавленість цих осіб у приховуванні наявних у них 
пошкоджень і слідів скоєння злочину. 

Під час встановлення важкості тілесних ушкоджень надаються відповіді на механізм їх 
виникнення і від чого він виник (тип знаряддя, засоби). Під час огляду виявляють і описують наявні 
пошкодження, їхні особливості з медичного погляду (садна, синці, рани та ін.), локалізація і 
властивості, визначається тяжкість заподіяної шкоди здоров’ю.  

 
Висновки. Проводять судово-медичну експертизу живих осіб відповідно до ст. 242 КПК 

України для встановлення тяжкості та характеру тілесних ушкоджень. 
Судово-медичну експертизу живих осіб під час ведення кримінальних проваджень проводять 

винятково державні бюро судово-медичної експертизи МОЗ відповідно до розробленої Методики, 
яка встановлює порядок обстеження живої особи та дослідження відповідних медичних документів.  
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