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Розглянуто поняття та змісту судово-медичної експертизи. Охарактеризовано судово-

медичну експертизу з встановлення ступеня тяжкості тілесних ушкоджень. Визначено 
методи, які застосовують при визначенні ступеня тяжкості тілесних ушкоджень. Окреслено 
чинники, що зумовлюють помилки судово-медичних експертиз та способи їх виявлення. 
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ризована судебно-медицинская экспертиза из установления степени тяжести телесных 
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It is considered concept and maintenance of medico-legal examination. Medico-legal 
examination is described from establishment of degree of weight of bodily harms. Certainly 



 150 

methods which are used at certain degree of weight of bodily harms.Outlined factors which 
predetermine the errors of medico-legal examinations and methods of their exposure. 

Key words: medical knowledges; judicial examination; bodily harms; face of a victim; 
research methods; expert errors. 
 
Постановка проблеми. Під час досудового розслідування кримінальних проваджень, 

вчинених проти життя і здоров’я особи, виникають складні завдання медичного характеру, які не 
можуть бути вирішені внаслідок проведення слідчих (розшукових) дій – встановлення ступеня 
тяжкості тілесних ушкоджень. З метою підвищення ефективності судово-медичних експертиз є  
визначення змісту поняття такого дослідження, що обумовлено для безпомилкового їх проведення 
та усунення недоліків на практиці, розроблення науково обґрунтованих висновків і рекомендацій, 
спрямованих на вдосконалення такого дослідження.  

 
Аналіз дослідження проблеми. Розроблення проблеми судово-медичної експертизи тілесних 

ушкоджень 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. 

О. І. Герасименко, досліджуючи поняття судово-медичної експертизи наводить, що на основі 
медичних знань здійснюється дослідження живих осіб з метою визначення характеру та тяжкості 
нанесених тілесних ушкоджень для розв’язання питань, які стоять перед досудовим слідством, що 
виникають під час розслідування конкретного злочину [1, с. 165]. 

 
Мета статті – визначити особливості проведення судово-медичної експертизи з встановлення 

ступеня тяжкості тілесних ушкодженьтаз’ясування експертних помилок.  
 
Виклад основного матеріалу. Судово-медична експертиза з встановлення нанесення ступеня 

тяжкості нанесення тілесного ушкодження особам становить близько 80 % усіх судово-медичних 
експертиз, які проводяться. Під час експертизи встановлюється механізм спричинення ушкоджень 
здоров’ю особі за конкретних обставин та низка інших питань мають істотне значення для 
досудового розслідування багатьох злочинів і судового розгляду у кримінальних провадженнях і 
цивільних справах. У результаті проведення таких експертиз отримують дані, що мають важливе 
значення для доказування у кримінальному судочинстві. У більшості випадків такі експертизи 
проводять за злочинами проти життя та здоров’я особи, зґвалтування, зараження венеричними 
захворюваннями та ВІЛ-інфекцією  тощо. 

Проведення судово-медичної експертиза тілесних ушкоджень здійснюється під час 
дослідження живої особи і визначається, які органи пошкоджені, переломні кістки та ін.  [1, с. 165]. 

Експерт (від лат. expertus - той, що знає з досвіду, досвідчений) [2, с. 279]. Відповідно до 
методичних розробок судово-медичним експертом може бути особа, яка має медичну освіту та 
досвід з дослідницької роботи щодо встановлення характеру тілесних ушкоджень. 

Є. І. Макаренко зазначає, що у кримінальних провадженнях про злочини проти життя і 
здоров’я особи судово-медична експертиза призначається “у тих випадках, коли у потерпілого або 
кого-небудь із підозрюваних є тілесні ушкодження”, а в низці випадків “така експертиза може 
надати слідчому допомогу у виявленні дійсного механізму нападу” [3, c. 85]. 

На думку А. Я. Целіщева, такі дослідження призначають для отримання відповідей на 
питання медичного і біологічного характеру з метою визначення наявності, характеру і ступеня 
важкостітілесних ушкоджень [4, с. 36].  

Висновки судово-медичної експертизи слугують доказами в кримінальних провадженнях, які 
вчинені проти здоров’я особи [5, с. 71]. 

Спеціальні знання експерта застосовують у випадках, коли встановити істину у кримінальних 
провадженнях неможливо. 
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Норми права визначають діяльність експерта як діяльність із застосування спеціальних знань 
у дослідженні окремих явищ чи подій [6, с. 144–149 ]. 

В. К. Лисиченко та В. В. Циркаль стверджують, що експертні дослідження ґрунтуються на 
досягненнях науки та техніки і професійності  експертів [7, с. 22]. 

О. О. Бондаренко зараховує до експертної діяльності загальні людські знання в окремій сфері 
[8, с. 6]. 

Ю. Г. Корухов підкреслює, що експертна діяльність основана на загальних наукових 
досягненнях людства [9, с. 18].  

Інші наголошують, що для проведення судової експертизи необхідні відповідні спеціальні 
знання та навички її проведення [10, с. 49–50]. 

У медичній енциклопедії визначено, що об’єктами зазначеної експертизи є потерпілі, 
звинувачувані та інші особи, щодо яких виникають питання медичного характеру [11, с. 332–333]. 

Під час проведення експертизи й отримання вірогідного висновку важливе значення має 
оцінка результатів медичного обстеження під-експертного та вивчення відповідної медичної 
документації. Усю медичну документацію розглядають як доповнення до основного дослідження 
живої особи [12, с. 322]. 

Підставами для проведення дослідження живої людини є насамперед наявні пошкодження 
тіла людини та його органів та відповідне рішення суду.  

Відповідно до нормативних актів МОЗ такими пошкодженнями є нанесення шкоди здоров’ю 
людини в результаті впливу фізичних, хімічних, біологічних і психогенних факторів зовнішнього 
середовища” [13, с. 2].  

До видів тілесних пошкоджень, встановлених судово-медичними правилами, належать 
травма голови, переломи кісток, втрата функцій окремих органів [14, с. 6, 7]. 

Медичні погляди на тілесні  ушкодження представляють собою процес здійснення розладів 
анатомічної цілості тканин, органів, їх функцій, які руйнуються під час впливу  фізичних, хімічних, 
біологічних, психічних дій зовнішнього середовища [15, с. 20]. 

Також необхідно зазначити: якщо була надана не якісна медична допомога потерпілому, яка 
спричинила негативні наслідки, то визначення характеру тілесних ушкоджень здійснюється на 
загальних підставах. 

Деякі автори наголошують, що, вживаючи термін “тілесні ушкодження”, спираються на 
норми права спричинення шкоди здоров’ю травматичного походження [16, с. 127]. У другому 
визначенні сказано, що термін “тілесне ушкодження” є правовим поняттям, а не медичним, медики 
використовують поняття “ушкодження”, “травма” [17, с. 89]. В. Векселенко, М. Галюкова 
пропонують вживати термін “ушкодження”, водночас експерти зазначають, що вживання терміна 
“травма” стилістично не доцільне [18, с. 8]. Вдалою є пропозиція Г.М. Борзенкова, який наголошує, 
що унікальною дефініцією визначення цього поняття є завдання здоров’ю шкоди [19, с. 166–168]. 

З медичного погляду, тілесне ушкодження – це порушення анатомічної цілості тканин, 
органів або їхніх фізіологічних функцій, які виникають від дії одного чи кількох факторів 
зовнішнього середовища  –  фізичних (механічних, термічних, барометричних, променистих тощо), 
хімічних та інших. У юриспруденції тілесні ушкодження розрізняють за ступенем тяжкості: тяжкі 
(статті 121, 123, 124, 128), середньої тяжкості (статті 122, 128), легкі (ст. 125) КК України. 

За основу беруть порівняння норм нині чинного Закону України – Кримінального кодексу 
України 2001 р.(ст. 121–125) із положеннями підзаконного акту “Правилами судово-медичного 
визначення ступеня тяжкості тілесних ушкоджень”,затвердженими наказом МОЗ України № 6 
від 17.01.95 р. 

До тяжких тілесних ушкоджень належить пов’язане з небезпекою для життя в момент 
заподіяння, з втратою будь-якого органа або втратою органом його функцій тощо. Якщо нанесено 
травму обличчю, то його визначають його незгладиме пошкодження, коли після операції не вдалося 
його відновити. 

Такі висновки експерта є дуже складними, оскільки визначити незгладиме обличчя 
визначення немає в судовій експертизі. М. І. Авдєєв підкреслює, що визначення обличчя, яке 
втратило красу чи привабливість, – поняття риторичне [20, с. 56]. 
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До пошкоджень середньої важкості належить втрата працездатності менш як на одну третину, 
переважно, це пошкодження, пов’язані з тимчасовою втратою окремих функцій. 

Визначення більш тривалого розладу здоров’я визначається як  більше трьох тижнів хвороба. 
Для визначення втрата працездатності незначна: це її втрата на десять відсотків. 

У кримінально-правовій теорії, судовій медицині та правозастосовній практиці 
використовують такі критерії визначення ступеня тяжкості тілесних ушкоджень: головний 
патолого-анатомічний (медичний) і два додаткові – економічний та естетичний. Тілесні 
ушкодження необхідно відрізняти від удару, побоїв, інших насильницьких дій, мордування, які 
завдають фізичного болю, але не спричиняють тілесних ушкоджень (тобто прямо до них не 
належать) [21, с. 301]. 

Побої являють собою процес нанесення значних ударів з спричинення фізичного болю. Під 
поняттям мордування розуміється процес нанесення болю та страждань потерпілому. До катування 
належать дії пов’язані з мученням та завдання страждання потерпілому [21, с. 307–312]. 

Методика судово-медичної експертизи з встановлення ступеня тяжкості тілесних ушкоджень 
складається з системи методів, що використовуються під час їх визначення, до яких належать: 
загальний діалектичний метод, загальнонаукові та власні медичні методи. Використовують такі 
види загальнонаукових методів дослідження: спостереження, опис, узагальнення, моделювання, 
експерименту та ін. До власних медичних методів наукового пізнання належать: морфологічні, 
клінічні, імуносерологічні, фізико-оптичні, рентгенологічні, фотографічні, хроматографічні, спек-
тральні, математико-статистичні та ін. 

Основні методи судово-медичної експертизи можна поділити на біологічні, біофізичні і 
біохімічні. Для вирішення низки проблем використовують методи фізичної і аналітичної хімії, 
об’єднані в особливу дисципліну – судову хімію, а також досягнення фізико-технічних наук. Крім 
цього, судова медицина включає елементи юридичних наук – кримінального права і 
криміналістики. Криміналістика вивчає способи розслідування злочинів. У сферу судової медицини 
входять питання ідентифікації особистості і знаряддя, за допомогою якого наносять тілесні 
ушкодження (знаряддя травми), методів пошуку, огляду, збереження слідів злочину і т.д. Серед 
біологічних методів перше місце по праву займає морфологічний, що полягає у вивченні структури 
органів, тканин і клітин організму з метою виявлення патологічних змін, пошкоджень або 
ідентифікують ознак, що становлять предмет інтересів правоохоронних органів.  

Доведено, що помилки судово-медичних експертиз відбуваються в результат необережності 
(85 %), або ненавмисних дій щодо фальсифікації висновку (15 %). 

Аналіз експертної практики доводить, що здійснюються помилки слідчих органів: при 
визначенні питань експерту (50 %); невчасне скерування речових доказів та доставляння особи 
потерпілого  до експертної установи (25 %); ненадання в повному обсязі матеріалів кримінального 
провадження за фактом нанесення тілесних ушкоджень (15 %); невчасно надані відповіді за 
запитом експерта щодо представлення додаткових матеріалів (10 %). 

Під час вивчення слідчо-експертної діяльності,  за злочинами проти життя і здоров’я особи 
встановлено, що виявлення судово-медичних експертних помилок були: в процесі проведення 
додаткової перевірки самим експертом ходу і результатів проведеного ним дослідження (28 %); під 
час повторного дослідження висновку експертом (20 %); залучення інших експертів щодо вивчення 
висновку експерта (19 %); призначення повторної чи комісійної експертизи (14 %); під час 
комплексної перевірки експертного підрозділу представниками МОЗ (5 %);  під час оцінки 
висновку експерта слідчим або судом (14 %). 

 
Висновки. Судову медичну експертизу призначають у випадках, коли для встановлення 

характеру тілесних ушкоджень необхідні медичні знання. Методика судово-медичної експертизи з 
встановлення ступеня тяжкості тілесних ушкоджень складається з системи загальних та 
спеціальних методів, що використовуються  під час їх визначення. 
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Використання спеціальних судово-медичних знань, під час проведення  судової експертизи у 
кримінальних провадженнях злочинів проти життя і здоров’я особи, дає змогу з’ясувати 
найважливіші питання, пов’язані зі встановленням механізму правопорушення, встановленням 
характеру і ступеня шкоди, спричиненої здоров’ю, а в багатьох випадках – встановити особу, яка 
підлягає притягненню як обвинувачена.  
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