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Корисна модель належить до галузі медицини, а саме до судової медицини, і може бути 
використана при проведенні судово-медичної експертизи трупів з проникаючими сліпими 
вогнепальними пошкодженнями. Враховуючи практичні надбання судово-медичної експертної 
практики даний спосіб можна застосовувати при дослідженні саме гнилісно-змінених трупів або 
з ознаками вираженого гниття. Крім того, цей спосіб можна використовувати і при проникаючих 5 

сліпих пораненнях (не вогнепальних) металевими предметами чи їх частинами. 
Відомі способи для виявлення локалізації кулі трупів перш за все це проведення 

зовнішнього та внутрішнього дослідження, рентгенологічний, а також медико-криміналістичні 
методи дослідження. 

Найбільш близьким до запропонованого є обзорний рентгенологічний метод виявлення 10 

локалізації кулі при проведенні експертизи померлих осіб. Суть даного методу полягає в тому, 
що за допомогою рентгенологічного дослідження виявляються кулі чи металеві частини в 
тканинах трупа з різними проявами післямортальних змін (Концевич І.О. Судова медицина: - 
[підручник] /І.О. Концевич, Б.В. Михайличенко - МП "Леся", 1997.-655 с.). Однак, відомий 
рентгенологічний метод, не завжди є достатньо ефективним, а також можливість провести 15 

рентгенологічне дослідження померлих осіб (трупів) в багатьох випадках супроводжується 
достатніми труднощами організаційного характеру. Крім того, ускладнення проведення 
рентгенологічного дослідження трупів з ознаками гниття та іншими вираженими пізніми 
трупними явищами пов'язані з ризиком порушення цілісності тканин та частин тіла трупа, а 
також можуть ставити під сумніви об'єктивність проведення експертизи. 20 

В основу корисної моделі поставлена задача - розробити спосіб для більш ефективного та 
об'єктивного проведення судово-медичної експертизи гнилісно-змінених трупів з вогнепальними 
ушкодженнями, з метою виявлення локалізації кулі або її металевих частин, уламків та частин 
заряду. 

Поставлена задача вирішується шляхом використання запропонованого способу виявлення 25 

локалізації кулі в гнилісно-зміненому трупі з використанням металодетектора (тобто 
металошукача), що включає в себе діагностику вогнепальних ушкоджень частин тіла і тканин 
трупа, та згідно з корисною моделлю відрізняється тим, що використовується мобільний 
ґрунтовий металодетектор "Garret Асе 250" (США, "Garret"), при дослідженні трупа із 
вираженими гнилісними змінами та виявлення локалізація всіх куль в тілі померлого. Завдяки 30 

застосуванню даного приладу виявлена локалізація всіх куль в тілі померлого, це в подальшому 
значно полегшило і прискорило проведення судово-медичної експертизи трупа, а також згідно з 
корисною моделлю відрізняється тим, що в умовах, коли не доступне рентгенологічне 
дослідження трупа для визначення локалізації кулі в тілі померлої особи, можна успішно 
застосовувати металодетектори. Даний металодетектор є електронним приладом, що 35 

використовується для пошуку металу та дозволяє виявити металеві предмети в нейтральному 
або слабопровідному середовищі. Металодетектор виявляє метал в ґрунті, воді, стінах, в 
деревині, під одягом і в багажі, в харчових продуктах, в організмі тварин і людини. 
Металодетектори поділяються на два види - стаціонарні і мобільні. Мобільні в свою чергу 
поділяють: для огляду людей і пошукові. Для огляду людей це невеликі прилади у формі 40 

сплюснутої палиці, їх в основному використовує охорона. Пошукові використовуються службами 
МНС і археологами, вони більш чутливі і точні. Пошукові також можна розділити на ґрунтові і 
підводні. Ґрунтовий металошукач - призначений для пошуку монет, різних виробів з металів, як 
правило, побудований за індукційною технологією та має безліч налаштувань, процесор, 
дискримінатор металів - спеціальну функцію для визначення металу, з якого ймовірно 45 

складається об'єкт. Глибина виявлення об'єктів від поверхні до 20 см до 1 м. 
Запропонований метод здійснюються наступним чином: Виявлений труп людини без одягу, з 

вираженими гнилісними змінами з різким гнилісним запахом та загальним різким роздуттям, за 
рахунок наявності гнилісних газів, почорнінням шкірних покривів та відшаруванням епідермісу 
на всіх видимих ділянках. На шкірі та в природних отворах виявлялися численні білі личинки 50 

комах (мух), овальної форми розмірами від 0,3×0,2 см до 1,2×0,5 см. Крім того, шкіра в області 
шиї, тулуба, промежини та стегон була з численними округлими зяючими дефектами 
діаметрами близько до 0,2-0,4 см. З обставин справи було відомо, що людину було вбито з 
застосуванням нарізної малокаліберної вогнепальної зброї. Враховуючи, що провести 
рентгенологічне дослідження трупа для виявлення локалізації кулі в даному випадку не було 55 

можливим, вирішено застосувати металодетектор. 
Приклад використання 
Труп знаходився на суцільнокам'яному секційному столі з кам'яними ніжками. Спочатку 

проводилося сканування трупа в горизонтальному положенні на спині, при цьому фіксувалися 
позначки попереднього ідентифікування металевих предметів. Далі, повторне сканування після 60 
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зміни його положення (перевертання на правий та лівий бік, живіт) з метою уточнення 
локалізації металевих предметів у даних ділянках трупа. Так, при скануванні тулуба, згідно з 
показаннями металодетектора (звукових сигналів та індикації на рідкокристалічному екрані) був 
виявлений металевий предмет малих розмірів, в області правої підреберної дуги по 
середньоключичній лінії тіла, на глибині близько 10-12 см, (згідно з переведенням показань 5 

шкали вимірів в дюймах), що могло відповідати локалізації кулі в товщі правої долі печінки. 
Подібні, за характеристиками показань, металеві предмети були локалізовані: в проекції 8-го 
ребра справа по середньопахвовій лінії, сигнал ідентифікувався на глибині 1-2 см; в проекції 2-
го поперекового хребця, по навколохребтовій лінії зліва, на глибині близько 5-7 см, зі сторони 
спини. Враховуючи визначену локалізацію металевих предметів, і припустивши можливі 10 

напрямки ранових каналів, з обережністю було розпочато внутрішнє дослідження (розтин) 
трупа. Одна з куль була виявлена під капсулою правої долі печінки, на вісцеральній поверхні по 
середньоключичній лінії. Інша, в товщі м'язів 8-го міжребер'я, ближче до середньопахвової лінії. 
І, нарешті, остання куля вилучена з лівого поперечного відростка 2-го поперекового хребця. Як 
виявилося, дрібні кулі в гнилісно-змінених м'яких тканинах трупа визначити на дотик, 15 

пальпаторно дуже складно, але завдяки попередньо визначеній локалізації, було вилучено три 
однакові нарізні кулі 5,6 калібру. Визначивши та дослідивши ранові канали, нами зроблено 
висновок, що постріли здійснювались зі сторони спини потерпілого. Для медико-
криміналістичного дослідження вилучено фрагменти шкіри з округлими дефектами шкіри по 0,4 
см, на початку кожного ранового каналу. В подальшому, було отримане підтвердження, що це 20 

вхідні отвори вогнепальних ран. 
Позитивний ефект 
При проведені відтворення обставин подій злочину за участі підозрюваного, його показання 

відповідали отриманим даним проведеної судово-медичної експертизи трупа потерпілого. 
Таким чином, завдяки використанню мобільного ґрунтового металодетектора "Garret Асе 25 

250" при дослідженні трупа із вираженими гнилісними змінами, була виявлена локалізація всіх 
куль, що в подальшому значно полегшило і прискорило проведення всіх етапів судово-медичної 
експертизи.

 
ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 30 

  
Спосіб виявлення локалізації кулі в гнилісно-зміненому трупі з використанням металодетектора, 
що включає в себе діагностику вогнепальних ушкоджень частин тіла і тканин трупа, який 
відрізняється тим, що використовують мобільний ґрунтовий металодетектор "Garret Асе 250" 
при дослідженні трупа із вираженими гнилісними змінами та виявлення локалізація всіх куль в 35 

тілі померлого. 
 

Комп’ютерна верстка Л. Бурлак 
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