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ЗНАЧЕННЯ ОГЛЯДУ МІСЦЯ ПОДІЇ У РОЗСЛІДУВАННІ 

КРИМІНАЛЬНИХ ПРОВАДЖЕНЬ 
 
Успішне розкриття злочинів багато в чому залежить від того, 

наскільки своєчасно, вміло і доброякісно проведені первинні слідчі дії і, 
зокрема, найважливіша з них – огляд місця події. Огляд місця події є 
невідкладною слідчою дією, спрямованою на встановлення, фіксацію і 
дослідження обстановки місця події, слідів злочину і злочинця та інших 
фактичних даних, що дозволяють у сукупності з іншими доказами 
зробити висновок про обставини події. Від його якості у багатьох 
випадках залежить успіх розслідування, оскільки отримана інформація 
під час огляду місця події може носити доказовий характер, а деколи 
фактичні дані, отримані в результаті огляду, неможливо отримати із 
інших джерел.  

Одним із об’єктів огляду місця події є огляд трупа. Найбільш часто 
місце виявлення трупа одночасно є і місцем, де настала насильницька 
смерть. Відповідно до ст. 238 Кримінального процесуального кодексу 
України, огляд трупа слідчим, прокурором проводиться за обов’язкової 
участі судово-медичного експерта або лікаря, якщо вчасно неможливо 
залучити судово-медичного експерта.  

Лікар-спеціаліст при прибутті на місце пригоди найперше повинен 
виявити ознаки настання смерті, а за відсутності таких – викликати 
бригаду швидкої допомоги та до її приїзду розпочати реанімаційні заходи. 
Залучення до огляду місця події спеціаліста у галузі судової медицини 
дозволяє судити про час настання смерті, характер і механізм виникнення 
ушкоджень, та інші дані, що мають значення для слідчих дій. Лише при 
огляді місця події можливо отримати важливі докази по справі – такі як 
виявлення знаряддя травми, слідів біологічного походження (крові, 
сперми, волосся тощо), і у цьому слідчому надає допомогу спеціаліст у 
області судово-медицини. Також спеціаліст допомагає слідчому у 
вилученні виявлених об’єктів біологічного походження. У разі потреби 
консультує слідчого з питань подальших призначень судово-медичних 
експертиз трупа та вилучених речових доказів, звертає увагу слідчого на 
всі особливості, які мають значення для даного випадку.  

Дуже часто огляд місця події проводиться при незадовільних 
погодних умовах (дощ, сніг), у нічний час, при поганому освітленні, 
скупченні великої кількості людей на вулиці, що ускладнює огляд та 
виявлення речових доказів. У таких випадках доцільно провести 
повторний чи додатковий огляд, при якому зазвичай виявляються нові 
дані. При огляді місця події і трупа на місці його виявлення прийнято 
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розрізняти стадію статичного огляду, коли вся обстановка і предмети 
оглядаються і фіксуються у незміненому стані, і стадію динамічного 
огляду, при якому предмети раціонально переміщуються, окремо кожен 
візуально обстежується, виявляються різні сліди та речові докази. Огляд 
трупа проводиться як у статичній, так і динамічній стадіях. Слід 
зазначити, що на місці виявлення трупа під час його огляду заборонено 
проводити будь-які дослідження, вносити зміни до зовнішнього вигляду 
трупа, виймати з тіла сторонні предмети чи обмивати ділянки тіла з 
пошкодженнями. Такі дії можуть негативно вплинути на встановлення 
справжньої причини смерті. І тому огляд трупа на місці його виявлення є 
фактично попереднім оглядом за участю спеціаліста, після якого труп 
підлягає обов’язковому направленню до судово-медичної установи для 
проведення експертизи з метою встановлення причини смерті та інших 
обставин, які мають значення для кримінального провадження. Слідчий, 
який проводить цю слідчу дію, зобов’язаний створити умови для 
належного збереження трупа і знайдених біля нього предметів від 
пошкоджень під час транспортування до судово-медичної установи.  

Слід зазначити, що при різних видах насильної смерті огляд місця 
події та трупа має свої особливості. Так, при травмах, що 
супроводжувалися кровотечею, необхідно описати локалізацію, форму, 
розміри, направлення слідів крові на поверхнях, вказати наявність чи 
відсутність, форму, об’єм та стан крові під трупом та навколо нього. 
Особливу увагу слід приділити виявленню ознак, які б могли вказати на 
положення потерпілого в момент спричинення тілесних ушкоджень, на 
переміщення тіла. Загалом при детальному огляді, можна встановити, чи 
місце виявлення трупа є місцем травми і настання смерті. При дорожньо-
транспортних пригодах кінцеве положення трупа слід прив’язати не 
тільки до орієнтиру, але і до слідів гальмування, виявлених предметів 
(деталей транспортного засобу, головного убору, взуття, сумки, тощо), 
біологічних об’єктів.  

Проводячи аналіз матеріалів кримінальних проваджень, за якими 
було призначено судово-медичні експертизи, виявлено, що причинами 
неповноти доказової бази у розслідуванні злочинів є неякісне проведення 
початкових слідчих дій, а саме огляду місця події та трупа. Найчастіше це 
несвоєчасне та неповне проведення огляду місця події, неналежне 
описання обстановки та трупа, не в повному обсязі вилучення виявлених 
речових доказів для подальших досліджень. Неповне описання слідчої 
картини у протоколі, зафіксованої при огляді місця події та трупа, не дає 
можливості судово-медичним експертам надати об’єктивно обґрунтовані 
відповіді на поставлені слідчим на вирішення експертизи питання, що, 
безумовно, ускладнює, а деколи унеможливлює, подальше успішне 
розслідування злочинів.  

Таким чином, огляд місця пригоди і трупа має дуже важливе 
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значення у розслідуванні кримінальних проваджень, оскільки є 
найважливішим джерелом отримання доказів. Успіхи розслідування 
злочинів проти життя і здоров’я громадян часто знаходяться у прямій 
залежності від якості огляду місця події.  
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Головним завданням держави у випадках вчинення злочинів є захист 

законних прав та інтересів громадян. Тому діяльність органів, які 
здійснюють кримінальне провадження, має бути спрямована на реальне 
забезпечення гарантій учасників провадження та ефективне поновлення 
їхніх прав у разі порушення.  

Проблеми розслідування нерозкритих злочинів розглядали такі 
науковці як Строгович М. С., Дубинський А. Я., Грошевий М. М., 
Михеєнко М. А.  

У звітному періоді за березень 2017 року обліковано в Україні 
кримінальних правопорушень всього: 169832, з них: особам вручено 
повідомлення про підозру 42253; направлені з обвинувальним актом 
30785; звільнено від кримінальної відповідальності 518; направлено з 
клопотанням про застосування примусових заходів медичного характеру 
132; направлено з клопотанням про застосування примусових заходів 
виховного характеру 29; зупинено досудове провадження 920; закрито 
провадження 88054; провадження не закінчено (рішення не прийнято) 
137047 [1].  

Таким чином, за статистичними даними, кількість осіб, потерпілих 
від кримінальних правопорушень, і розміри заподіяної їм фізичної, 
майнової та моральної шкоди з кожним роком збільшуються. Аналізуючи 
статистику нерозкритих злочинів та закритих кримінальних проваджень, 
можна дійти висновку, що велика кількість постраждалих від злочинів 
осіб мають підстави бути незадоволеними відсутністю гарантій та дієвих 
механізмів захисту їхніх прав.  

Для нерозкритого кримінального правопорушення характерним є те, 
що встановлена подія, виявлені та досліджені матеріальні й інші джерела 
доказів, але особа, що вчинила злочин, не виявлена. У процесуальному 
плані це означає, що кримінальне провадження розпочато, проведені 
можливі за відсутністю підозрюваної особи слідчі дії та розшукові заходи. 
Таким чином, до нерозкритих відносяться такі злочини, по яких у не 


