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' T h e  essence and significance of the definition 
of the circumstances of the shooting from rifled 
firearms in the investigation of crimes

Сутність та значення визначення ситуаційних обставин пострілу 
з нарізної вогнепальної зброї при розслідуванні злочинів

The essence and significance of the definition of the circumstances of the shooting from rifled firearms... j §

У Ґ  Vasyl Hoiobotovskyi
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джерело доказу.

Метою здійснення ситуативних досліджень є аналіз обстановки місця події, встановлення взаємного 
розташування особи, яка стріляла, та потерпілого, а також положення зброї в момент здійснення пострілу, 
аналіз дій осіб та наслідків. Тобто ці дослідження спрямовані на встановлення обставин застосування вог
непальної зброї та боєприпасів до неї, тому об'єктом є обставини скоєння злочину, які досліджуються не 
безпосередньо, а за відображенням у речовій обстановці1.

Серед науковців немає єдиної думки, ні щодо дефініції, якою доречно позначати ситуаційну експерти
зу, ні щодо розуміння поняття як ситуаційного експертного дослідження, так і судово-балістичної експер
тизи в цілому, що безпосередньо є його структурними складниками.

Немає єдиного розуміння і в морфологічній частині визначення. Так, одні автори вживають термін 
«ситуаційна експертиза», інші ж уважають за краще використовувати термін «ситуологічна експертиза» 
(рос. «ситуационная», «ситуологическая»)2.

На нашу думку, більш вдалим є визначення поняття як «ситуаційне», що вказує на характер здійснення 
досліджень та має прив'язку до безпосереднього об'єкта дослідження «криміналістичної ситуації».

Із метою повноцінного та всебічного з'ясування сутності цього виду експертного дослідження, на 
нашу думку, необхідно визначити зміст поняття «Ситуаційні обставини пострілу». Із цією метою проаналі
зуємо тлумачення складників, наведене в широко відомих літературних джерелах.

У результаті дослідження Великого тлумачного словника української мови та Академічного тлумач
ного словника української мови виявлено, що слова «ситуація» та «обставина» в українській мові були 
прив'язані до побутових взаємовідносин між людьми, тому для більш конкретного правового визначення 
цих понять частково довелося звернутися до російських джерел. Згідно з указаними джерелами, окремо 
виділяють слова «ситуативний» та «ситуаційний», причому лінгвістична прив'язка до слова «ситуація» за
лишається за словом «ситуаційний», що підтверджує правильність суджень у частині здійснення «ситуа
ційних досліджень обставин пострілу», а не «ситуативних».

У російському словнику С.І. Ожегова3 представлено такі пояснення: «Ситуація -  сукупність обставин, 
положення, обстановка», «Обставина: 1. Явище, супутнє якомусь іншому явищу і з ним пов'язане. 2. У мно
жинному числі: Умова, що визначає становище, існування кого-небудь, чого-небудь».

1 Котюк 1.1. До питання про поняття і предмет судової балістики. Вісник Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка. Серія «Юридичні науки». 2005. № 65-бб. С. 93-95
2 Белкин Р.С. Криминалистика. Краткая энциклопедия. Москва, 1993.
3 Ожегов С.И. Словарь русского языка: /  под ред. Н.Ю. Шведовой. Москва: Русский язык, 1985.797 с.
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У російському словнику Д.Н. Ушакова4 зміст цих понять розкрито так: «Ситуація -  (від латинського situs -  
становище, розташування) сукупність обставин, умов, що створюють ті чи інші відносини, обстановку або 
положення», «Обставина -1 . Явище, супутнє чогось, що супроводжує що-небудь, та чи інша сторона справи.
2. Положення, сукупність умова; збіг обставин -  сукупність всіх умов, що склалися до якого-небудь моменту».

В українському словнику під редакцією В.В. Дубічинського5 дається таке тлумачення: «Ситуативний: 
викликаний певними умовами; Ситуаційний, який стосується ситуації; Ситуація [франц. situation] -  це об
становка, положення, яке виникає внаслідок збігу або сукупності певних умов, обставин. Обставина -  це 
подія, факт, явище, які пов'язані з чимось, що їх супроводжує чи викликає».

Проведений етимологічний аналіз понять «ситуація» і «обставина» дозволяє виділити основні риси, 
що становлять зміст і визначають значення в словосполученні «ситуаційні обставини пострілу», а також 
дають підстави для подальшого узагальнювального визначення цих понять.

Ситуація -  це сукупність обставин, обстановка, положення, які виникають унаслідок збігу або сукуп
ності будь-яких умов.

Обставини -  це явища, супутні чомусь, сукупність усіх умов, що склалися до певного моменту.

Виходячи з вищенаведеного й ураховуючи криміналістичну характеристику цих понять, слід сформу
лювати визначення терміна «ситуаційні обставини пострілу».

Ситуаційні обставини пострілу -  це обстановка здійснення пострілу, що виникла в результаті дії 
умов поведінкового і технічного характеру, які склалися в певний момент події і які призвели до пострілу. 
В аспекті нашого обмеженого дослідження до уваги слід брати лише здійснення пострілу з нарізної вог
непальної зброї.

Так, визначення ситуаційних обставин пострілу з нарізної вогнепальної зброї -  це процес про
ведення експертного дослідження обставин, місця і події пострілу з нарізної вогнепальної зброї за допо
могою спеціальних знань, затверджених Міністерством юстиції України, експертних методик і криміна
лістичної техніки шляхом експериментального, поетапного відтворення картини завершеного пострілу 
від моменту і причин спрацювання спускового механізму зброї до моменту слідів ураження кінцевої цілі, 
ураховуючи всі інші суттєві умови пострілу (рикошет, проходження через перешкоду, відстань пострілу, 
швидкість та експансивність кулі тощо).

Ситуаційні обставини пострілу в криміналістиці та безпосередньо кримінально-правовій науці мають 
значення під час здійснення кваліфікації злочину та доведення вини особи. Криміналістичні дослідження 
під час відтворення місця і події злочину належать до складу дослідження фактичних обставин здійснен
ня злочину. Якісно дослідженні і встановлені ситуаційні обставини пострілу може довести також низка 
завдань суб'єктивного боку злочину, які будуть мати значення під час здійснення кваліфікації конкретних 
складів злочину за кваліфікувальними ознаками, а також наявності прямого умислу чи необережності та, 
відповідно, встановлення вини особи.

Ситуаційні обставини пострілу з нарізної вогнепальної зброї з точки зору точних наук є відобра
женням логічної послідовності дій стрілка в часі і просторі, обмеженими початковими умовами, в яких 
опинилися учасники цієї події. Таким чином, будь-який постріл щодо фізико-математичного аналізу є не
повторним у світлі таких змінних величин, як простір, час, а також інших об'єктивних умов, які мають сут
тєве значення (освітлення, технічний стан та модель зброї, наявність перешкод на шляху польоту кулі, 
рикошет, дальність та швидкість польоту кулі, настильність, експансивність кулі і т. д.). Так, цей спектр до
слідження в математичному відображенні є унікальним і неповторним у кожному окремому кримінально
му провадженні, що призводить до формування загального поняття криміналістичної ситуації та способів 
її ідентифікації.

Криміналістична ситуація в момент її здійснення є істинною, а слідча версія є прикладним і експери
ментальним її відображенням, яке може бути помилковим і неточним. Так, усі ситуаційні обставини по
стрілу, які для слідчого є суттєвими в процесі доказування вини чи виділенні кваліфікувальних ознак і 
обставин злочину, слід детально та ретельно дослідити, надавши вичерпний експертний висновок.

4 Ушаков Д.Н. Большой толковый словарь современного руського языка. Москва: ООО «Буколика», РОО «РООССА», 2008. 
964 с.
5 Сучасний тлумачний словник української мови /  за заг. ред. проф. В.В. Дубічинського. Харків: ВД «Школа», 2006.832 с.
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Таким чином, із точки зору побудови та структуризації слідчих версій, дослідження ситуаційних об
ставин пострілу має значення в частині виокремлення істини шляхом відображення об'єктивної дійсності, 
місця і події злочину, всього спектра обставин та послідовності дій, що призвели чи могли призвести до 
наслідків, що караються кримінально Так, можна зробити висновок, що визначення ситуаційних обставин 
пострілу з нарізної вогнепальної зброї може значно скоротити кількість версій слідства та виділити єдину, 
яку можна вважати істинною, що слідує меті доказування.

Перераховані вище поняття криміналістичної ситуації, версії, істини в частині гносеологічного дослі
дження їх прив'язки до ситуаційних обставин пострілу існують у сфері дослідження доказів та безпосеред
ньо процесу доказування. Сьогодні є єдиний перелік ситуаційних обставин пострілу з нарізної вогнепаль
ної зброї, які потребують доказування:

1) можливості здійснення пострілу з вогнепальної зброї без натискання спускового гачка в конкретних 
умовах;

2) дистанції, напряму і місця здійснення пострілу;
3) взаєморозташування стрілка і потерпілого в момент пострілу;
4) послідовності та кількості пострілів;
5) можливості спричинення вогнестрільних пошкоджень за тих чи інших конкретних умов.

На нашу думку, наведений перелік не може бути вичерпним, зважаючи на унікальність кожної кон
кретної криміналістичної ситуації. Так, криміналісти США виділяють такі аспекти, як фізична можливість 
здійснення прицільного пострілу та фізична можливість розпізнати обличчя потерпілого в момент пострі
лу, які також належать до ситуаційних та з'ясовуються експериментальним шляхом (наприклад, наявність 
достатнього освітлення для точної прицільної стрільби чи розпізнавання обличчя жертви).

Є випадки, коли ситуаційна експертиза призначається за наявності показань обвинуваченого, свідка 
про механізм, кількість, локалізацію заподіяних потерпілому тілесних ушкоджень, які повністю узгоджу
ються з висновком експерта (актом) за результатами проведеної судово-медичної експертизи. У такому 
разі слідчому або суду було б достатньо самостійно проаналізувати встановлену картину події. Не є винят- 
ном факти, коли слідчий, ставлячи за мету перевірку «достовірності» показань обвинуваченого, очевид
ців злочину, надає в розпорядження експерта протоколи допиту, які вказують на те, що обвинувачений 
унаслідок свого стану в момент скоєння злочину (будучи в алкогольному, наркотичному сп'янінні або в 
стані сильного душевного хвилювання) не може вказати конкретні відомості про знаряддя злочину, про 
кількість здійснених пострілів і локалізацію заподіяних ним тілесних ушкоджень, ігноруючи інші способи 
й джерела збирання доказів причетності цієї особи до скоєного злочину.

Отже, під час призначення ситуаційної експертизи питання якості наданих експертові матеріалів на
бувають особливого значення. У протоколах слідчих дій (оглядах місць події, допитів, слідчих експеримен
тів) потрібно детально з'ясовувати обставини події, зберігання речових доказів до надання їх експертові, 
яке має здійснюватися в умовах, що обмежують утрату інформаційної значимості наявних на них слідів 
злочину. Водночас під час дотримання зазначених умов результати ситуаційних експертиз ефективно ви
користовуються під час перевірки висунутих версій про необхідну оборону, заподіяння смерті в резуль
таті нещасного випадку, а також під час з'ясування обставин смерті особи від вогнепальних ушкоджень, 
заподіяних групою осіб. Використання можливостей ситуаційної експертизи, яка тісно пов'язана з пред
метом доказування, знижує реальну можливість необґрунтованого притягнення особи до кримінальної 
відповідальності.

Говорячи про особливості проведення судово-балістичних ситуаційних експертиз, варто зазначити, 
що, спираючись на сучасну практику оцінки їх у суді, цю експертизу, особливо у разі необхідності пара
лельного дослідження біологічних і небіологічних об'єктів ураження, доцільно доручати одночасно спе
ціалістам у галузі знань судової балістики, судової медицини, а нерідко і спеціалістам у галузі фізико-хі- 
міЧних досліджень. Це свідчить про появу специфічного різновиду ситуаційно-балістичної експертизи 
-  комплексної медико-криміналістичноїта судово-балістичної ситуаційної експертизи. Проведення в разі 
необхідності декількох роздільних ситуаційних досліджень у межах однієї справи не є доцільним, оскіль
ки здебільшЬго призведе до повторного комплексного дослідження.

Констатуючи викладене, можна визначити такі особливості ситуаційної судової експертизи: за сво
їм характером це комплексна криміналістична експертиза; під час її проведення мають ураховуватися 
результати слідчих (розшукових) дій, пов'язані з дослідженням обстановки місця події; її предметом є

І2  (volume 2) 2019 15



обставини, безпосередньо пов'язані з предметом доказування; відрізняється складним і багатоетапним 
характером розв'язуваних завдань, що визначаються специфічними особливостями об'єктів досліджен
ня, якими є багатокомпонентні події; проводиться на підставі висунутих слідством і судом версій; під час 
її проведення використовуються результати огляду місця події, а також інших слідчих дій, зокрема слід
чий експеримент; беруться до уваги висновки експертів за раніше проведеними судовим експертизами; 
поняття «ситуаційна експертиза» і «ситуаційні експертні дослідження» не є тотожними, останнє є більш 
широким за своєю сутністю.

Так, ситуаційні експертні дослідження можуть містити слідчий експеримент, у якому обвинувачений 
моделює свою поведінку під час скоєння злочину, а ситуаційна експертиза і слідчий експеримент є окре
мими процесуальними діями, тому не є тотожними.

Наступним вагомим аргументом, який характеризує ситуаційну експертизу обставин пострілів із 
нарізної зброї, є сама правова природа експертного висновку. На нашу думку, якщо досудове слідство, 
сторона захисту або суд, дійшли об'єктивного й обґрунтованого висновку щодо необхідності здійснення 
ситуаційної експертизи обставин пострілу, то такий вид експертних досліджень буде суттєво впливати на 
ухвалення завершального рішення. Так, сама правова природа висновку експерта слідує принципам кри
мінального процесу, тому такий висновок із ситуаційних обставин пострілу має процесуальну сутність та 
значення, адже є процесуальним доказом, а також частиною процесу доказування.

На користь такого особливого статусу висновку експерта в разі призначення ситуаційної експерти
зи обставин пострілу слід наводити аргументацію в частині спеціальної освіти експерта в галузі науко
во-практичної експертизи, спеціальні знання в галузі балістики, аеродинаміки, зброярства, медицини та 
раневої балістики6. Об'єктивно, що суд не має поглиблених знань у цій сфері, тому перебуває у процесу
альній залежності від висновку експерта і для ухвалення всебічного й обґрунтованого рішення зобов'яза
ний ураховувати висновки експертних досліджень7.

Під час дослідження можливості спричинення вогнепальних пошкоджень за тих чи інших конкретних 
умов на розгляд подаються декілька варіантів розвитку подій, які містять або внеможливлюють нанесен
ня вогнепальних ран, а експертне дослідження набуває експериментального характеру без ідентичної й 
абсолютної прив'язки до місця і події злочину. При цьому об'єктивною є лише та ситуація, в якій перебу
вали стрілець і жертва в момент скоєння злочину. Висновок експерта не може базуватися на припущен
нях, тому навіть за наявності поставлення таких ситуаційних різносторонніх завдань слід відштовхуватися 
лише від дійсних матеріальних чинників, які можна довести науково-прикладним шляхом.

Отже, навіть високий науковий авторитет висновку експерта не надає йому наперед установленої 
сили8. Законодавцем заздалегідь передбачено вказівку у ст. 94 КПК України, згідно з якою цінність дока
зів визначається внутрішнім переконанням слідчого, прокурора, слідчого судді, суду, яке ґрунтується на 
всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження. Названі 
суб'єкти оцінюють кожний доказ із точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зі
браних доказів -  із точки зору достатності та взаємозв'язку для ухвалення відповідного процесуального 
рішення.

Таким чином, із точки зору кримінально-процесуального закону, враховуючи те, що процесуальним 
відображенням дослідження ситуаційних досліджень обставин пострілу з нарізної вогнепальної зброї є 
експертний висновок, такі дослідження мають таку ж природу і значення, як сам експертний висновок. 
Тобто для кримінального суду не має значення спосіб і метод експертного дослідження, якщо він є проце
суально допустимим, а сам суд, керуючись суто процесуальним інтересом, ураховує результативну части
ну експертного висновку, а також із метою процесуальної економії не вдається до детального вивчення 
способів і методів здійснення експертизи. Крім того, в кримінальній справі для суду експертний висновок 
судово-балістичної експертизи та експертний висновок із дослідження ситуаційних обставин пострілу є 
процесуально рівними за своєю природою і значенням, як і будь-який інший експертний висновок (на
приклад, судово-медичної експертизи вогневих поранень), який відповідатиме характеристикам доказу

6 Раневагбалістика -  підрозділ балістики, який вивчає поведінку балістичних снарядів (куль, стріл і т. п.) при їх попаданні 
в тканини біологічних об'єктів, досліджує їх ефекти ураження і особливості формування вогнепальних ран, спираючись на 
медичні та фізико-технічні закономірності пошкоджень.
7 Теория доказательств в советском уголовном процессе /  [под ред. Н.В. Жогина]. Москва: Юридическая литература, 1973. 
735 с.
8 Експертизи у судовій практиці: наук.-практ. посіб. /  [за заг. ред. В. Г. Гончаренка]. Київ: Юрінком Інтер, 2004.388 с.
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в частині належності, допустимості та достовірності. Різницю становить лише матеріальний зміст наданих 
експертних висновків та процесуальна належність у  вигляді прямого чи непрямого доказу.

Таким чином, можна виділити два ключових складники сутності і значення ситуаційної експертизи 
обставин пострілів із нарізної зброї:

1) процесуальна частина. Цей складник обґрунтовується тим, що експерт під час дослідження ситу
аційних обставин пострілів із нарізної вогнепальної зброї здійснює це в межах чинного процесуального 
закону. Складений експертний висновок має процесуальне значення як доказ у справі у разі наявності 
всіх необхідних процесуальних складників: належності, допустимості та достовірності, зокрема під час 
дотримання вимог ст. ст. 101,102 КПК України;

2) матеріальна частина. Цей складник обґрунтовується наявністю специфічної матеріальної бази 
дослідження, яка вирізняє ситуаційні обставини пострілу з нарізної зброї серед інших експертних дослі
джень, тобто має незалежний об'єкті предмет дослідження. Матеріальна частина ситуаційних досліджень 
пострілу за своєю природою має науково-технічне відображення у висновку експерта і є фактичним ві
дображенням явищ об'єктивної дійсності, які мають значення для слідства та існують у тому обсязі, який 
раціонально є необхідним для дослідження всього обсягу ситуаційних обставин здійснення пострілу.

Крім того, в частині якості та змісту експертного висновку ситуаційних обставин здійснення пострілу 
він може мати вигляд:

1) прямого доказу, тобто безпосереднього доказу вини особи. Ситуаційні обставини пострілу під 
час здійснення судового слідства можуть мати значення в процесі доказування так, як остаточний 
аргумент доведеної вини обвинуваченого;

2) непрямого доказу. Такий вигляд залучення доказів є поширениму разі залучення експерта стороною 
захисту для встановлення додаткових обставин, які можуть мати значення для кримінально- 
правової кваліфікації. Наприклад, коли сторона захисту намагається довести можливість 
здійснення пострілу з вогнепальної зброї без натискання спусковий гачок у конкретних умовах. У 
таких випадках доведення вини особи не є об'єктом дослідження, але характер вини має значення 
для кваліфікації злочину та може слугувати окремими правовими підставами, які зменшать або 
взагалі звільнять особу від кримінальної відповідальності за скоєний протиправний вчинок.

Крім того, на відміну від інших балістичних досліджень вогнепальної зброї, визначення ситуаційних 
обставин пострілу є найбільш широким у процесуальному застосуванні. Так, сторонами кримінального 
процесу можуть бути поставлені експертові будь-які питання щодо ситуаційних обставин, які вони суб'єк
тивно можуть вважати суттєвими і щодо яких немає заперечень суду. Таким чином, під час здійснення 
ситуаційної експертизи не існує обмеженого переліку можливих запитань експерту, зокрема під час здійс
нення виклику експерта в судове засідання існує необмежений перелік додаткових запитань, які можуть 
мати значення. Це може зумовити низку процесуальних зловживань стороною захисту: в частині обсягу, 
черговості і строків здійснення дослідження доказів шляхом подання та оскарження заяв і клопотань про 
призначення ситуаційної експертизи. Такий підхід зумовлює визначення чітких завдань у системі судової 
балістики з метою встановлення місця і меж ситуаційних експертиз та з метою дотримання основних засад 
кримінального процесу: законності, безпосередності дослідження доказів та розумності строків.

The essence and significance of the definition of the drcnmstances of the shooting from rifled firearms...

Анотація

Під час розкриття та розслідування злочинів одним з основних елементів, який підлягає доказуванню, 
є механізм скоєння злочину. Одним зі способів установлення механізму скоєння злочину є проведення 
ситуаційної судової балістичної експертизи, особливо в умовах необачності, коли відсутні показання 
потерпілого, свідків або в нихє суттєві розбіжності.Особливуувагу в процесі виділення сутності ситуаційної 
експертизи слід зосередити на таких поняттях, як «криміналістична ситуація», «криміналістична (слідча) 
версія скоєння злочину», «істина», «доказ» і «доказування» в кримінальному процесі. Комплекс взаємодії 
цих базових понять повністю розкриває сутність і значення дослідження ситуаційних обставин пострілу 
для слідства.



r
Summary

When disclosing and investigating crimes, one of the main elements to be proved is the mechanism for 
committing a crime. One way of establishing a mechanism for committing a crime is to conduct situational court 
ballistic examination, especially in conditions of negligence when there is no evidence of the victim, witnesses, 
or there are significant differences. Particular attention in the process of identifying the essence of situation
al examination should focus on such concepts as the forensic situation, forensic (investigative) version of the 
crime, truth, evidence and proof in criminal proceedings. The complex of interaction of these basic concepts 
fully discloses the essence and significance of the study of the situational circumstances of the shot for the in
vestigation.
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