Балістична експертиза
Дослідження слідів зброї, слідів пострілу та ситуаційних обставин
пострілу
Основними завданнями дослідження слідів зброї, слідів пострілу та
ситуаційних обставин пострілу є:
 установлення за слідами на стріляних кулях, шроті, картечі, гільзах
конкретного екземпляра вогнепальної зброї або конструктивно
подібного до неї виробу;
 установлення можливості пострілу без натискання на спусковий гачок
за певних умов (наприклад, при падінні зброї на ґрунт, підлогу тощо);
 установлення обставин, пов'язаних з використанням зброї або
конструктивно подібних до неї виробів (факту стрільби після
останнього чищення і змащування зброї, кількості пострілів, відстані, з
якої стріляли, напрямку пострілу, взаємного положення зброї та
перешкоди та інше) тощо.
Орієнтовний перелік вирішуваних питань:
 Чи міг з даної зброї за певних умов (наприклад, при падінні її на ґрунт,
підлогу тощо) відбутися постріл без натискання на спусковий гачок?
 Чи вистріляна куля (шрот, картеч) з даного екземпляра зброї?
 Чи відстріляні дані гільзи зі зброї, наданої для дослідження?
 Чи вистріляні дані кулі (гільзи) з одного екземпляра зброї?
 З якої зброї (вид, система, модель) вистріляна дана куля?
 Чи були надані куля і гільза до пострілу частинами одного патрона?
 Якою кулею (шротом, картеччю) зроблено останній постріл з
гладкоствольної рушниці (обріза рушниці)?
 З гладкоствольної зброї якого калібру вистріляно кулю (шрот, картеч,
пиж), вилучену на місці події (з трупа потерпілого)?
 Чи є дане пошкодження вогнепальним?
 Кулею якого калібру, типу (оболонковою, напівоболонковою тощо)
утворено пошкодження?
 Яким є дане пошкодження - вхідним чи вихідним?
 У якому напрямку і з якої відстані зроблено постріл, що утворив
пошкодження на об'єкті, вилученому з місця події?
 Яким було положення зброї відносно потерпілого (перешкоди)?
*Дослідження вогнепальних пошкоджень на одязі, пов'язаних з одночасним
спричиненням тілесних ушкоджень людині, належить до компетенції
судово-медичної експертизи. В окремих випадках (коли визначаються
дистанція, напрямок пострілу тощо) такі питання вирішуються
комплексною судово-медичною та судово-балістичною експертизою.
Провідною установою слід призначити бюро судово-медичної експертизи.
Перед призначенням експертизи або дослідження безкоштовно
проконсультуйтеся з експертом за напрямком експертизи зброї за
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