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ПИТАННЯ 7 
Поняття і різновиди антиделіктних 

слідів, їх класифікація 

У контексті правильного визначення поняття слідів варто 

спиратися на викладені положення щодо розмежування сутності трас 

і субстанцій (див. питання 4, лекція 3), до чого варто додати й таке: 

траси поза носієм не існують, тоді як субстанції являють собою, як 

правило, самостійний об’єкт. Звичайно, останні можуть знаходитися і 

на носії, і навіть в його масі, наприклад включення паливно-

мастильних матеріалів або крові на одязі потерпілого та ін. Проте і в 

такій ситуації для дослідження необхідно прагнути вилучити 

субстанції з носія, наприклад, екстрагуванням. При цьому треба 

уточнити, що об’єктом вивчення є саме субстанції, а не їх носій, 

оскільки і при дослідженні трас беруться до уваги, перш за все, самі 

траси (матеріально фіксовані відображення тих або інших ознак у 

просторі), а не матеріал або інші властивості їх носія.  

Якщо говорити про траси, то доцільно висвітлити ще одну 

проблему, яка пов’язана з їх розмірними характеристиками. Оскільки 

траси є матеріально фіксованим відображенням певних ознак у 

просторі, то вони мають сенс лише у разі безпосереднього сприйняття 

озброєним чи неозброєним оком людини (49 та ін.). Тому, на відміну 

від субстанцій, які можуть бути на рівні ультрасубстанцій, траси 

поділяються лише на макротраси, мікротраси та ультрамікротраси.  

Адже ультраоб’єкти (ультрасубстанції) вже є такими мізерними 

речовими джерелами, які не можуть бути безпосередньо сприйняті за 

допомогою навіть найсучаснішого мікроскопа, а тому потребують 

опосередкованих методів якісного і кількісного аналізу.  

Співвідношення субстанцій і трас є наступною важливою слідо 

знавчою проблемою, яку краще за все зрозуміти на основі 

співставлення сутності субстанцій, трас і слідів. Причому з’ясування 

поняття і різновидів слідів заслуговує на окрему увагу.  

Над вивченням сутності слідів працювало багато вчених, у першу 

чергу, І.П. Крилов (129), А.В. Попов (214), Д.А. Турчин (280) та інші 

автори (60 та ін.). Проте вказані роботи містили в собі лише так 

званий традиційний підхід до слідів у контексті дискусії з приводу 
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того, чи повинні вони охоплювати тільки матеріальні відбитки 

(зміни), чи матеріальні та ідеальні відбитки (зміни).  
У цьому відношенні виділяються роботи О.А. Кириченка та 

С.А. Кириченка (97, с. 23-30; 100, с. 311; 103 та ін.), які не тільки 
поставили крапку у вказаній дискусії, а й пішли далі, вказавши на 
існування не лише слідів події злочину, а й іншого роду слідів, 
прослідкували логіку роботи співробітника антиделіктного органу із 
матеріальними на місці події та з ідеальними змінами у пам’яті 
людини – від визнання таких змін слідами певного слідоутворюючого 
об’єкта до встановлення факту приналежності тих чи інших змін до 
слідів події злочину або до інших антиделіктних слідів (103 та ін).  

Указаний підхід, що був принципово новим уже в розвитку 
С.А. Кириченка, який вважає за потрібне сутність слідів розглядати 
ще й у контексті боротьби зі всіма правопорушеннями, а не тільки 
злочинів, зараз виглядає таким чином.  

Будь-які ідеальні або матеріальні зміни (у вигляді трас, 

субстанцій, обох одночасно), що мають з подією правопорушення 

прямий причинний чи інший зв’язок або взагалі не мають з нею 

ніякого зв’язку, але за умови, коли останнє саме по собі набуває 

певного значення для якісного, ефективного і раціонального ведення 

боротьби з правопорушеннями, доцільно вважати антиделіктними 

слідами, що за характером зв’язку з подією правопорушення 

поділяються на:     

1. Сліди певного слідоутворюючого об’єкта, тобто аналогічні 

матеріальні чи ідеальні зміни, що виникли у результаті певного 

впливу або дії конкретного об’єкта, коли характер зв’язку даного 

впливу чи об’єкта з подією правопорушення ще не встановлено.  

2. Сліди події правопорушення, тобто аналогічні матеріальні чи 

ідеальні зміни, які виникли при готуванні або вчиненні 

правопорушення чи у процесі приховування такого роду змін.  

3. Інші антиделіктні сліди, тобто аналогічні матеріальні та ідеальні 

зміни, процес виникнення яких має інший, ніж причинний, зв’язок 

з подією злочину (готування, вчинення, приховування), або не має 

з нею ніякого зв’язку, але цим самим указані зміни набувають 

певного значення для якісного, ефективного і раціонального 

ведення боротьби з конкретним правопорушенням. 

Якщо проаналізувати поняття антиделіктних слідів у контексті 

розподілу речових джерел інформації за розмірами, то не буде зайвим 

зауважити, що антиделіктні мікросліди, ультрамікросліди та 

ультрасліди не можуть бути представлені ідеальними змінами, 

оскільки такими є так звані “сліди пам’яті”. Вони самі по собі за 

розмірами не поділяються, незалежно від того, якого розміру речове 
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джерело        відобразилося в пам’яті людини. 

Можлива ситуація, коли ідеальні відображення певних 

мікрооб’єктів, ультрамікрооб’єктів і ультраоб’єктів для фахівця 

будуть більш чіткими і повними, ніж відображення тих або інших 

звичайних речових джерел. При цьому варто підкреслити, що 

словосполученням “мікрооб’єкти” доцільно охопити власне 

мікрооб’єкти, а також ультрамікрооб’єкти і ультраоб’єкти, які, як і 

інші різновиди речових джерел, розрізняються між собою за 

особливостями візуального сприйняття (див. лекція 4), що у загальній 

формі відображено у запропонованих удосконалених редакціях низки 

статей чинного КПК України (див. питання 6, лекція 3).  

Підходячи впритул до зіставлення методичних (криміналістичних, 

ордистичних) понять трас, субстанцій і слідів, необхідно відзначити, 

що антиделіктні сліди можуть бути представлені:  

1. Наявністю на носієві певних трас.  

2. Відсутністю на конкретному носієві тих або інших трас, тоді як, 

згідно з робочою версією, такі траси на ньому повинні були бути. 

У цьому випадку говорять про так звані “негативні сліди”.  

3. Наявністю на носієві певних субстанцій.  

4. Відсутністю на носієві таких субстанцій, які б повинні були бути, 

згідно з робочою версією.  

5. Комбінуванням указаних ситуацій.  

Таким чином, стає зрозумілим, що сліди самі по собі можуть бути 

представлені як трасами, так і субстанціями, а також, що буває 

частіше за все, і тими й іншими одночасно, причому у вигляді як їх 

наявності, так і відсутності.  

Комбінування ситуацій із наявності та відсутності як трас, так і 

субстанцій, є найбільш практично значущим, оскільки, вивчаючи ті 

чи інші сліди, треба їх розглядати і як траси, наприклад відбитки 

пальців рук, і як субстанції, у даному випадку – мікросубстанції 

потожирових та інших речовин, якими вказані відбитки були 

утворені. Причому вказані речовини можуть як бути притаманні 

власне слідоутворюючому об’єкту, скажімо, все ті ж мікросубстанції 

потожирової рідини пальців рук, так і походити від інших речових 

джерел, з якими слідоутворюючий об’єкт раніше контактував. 

Наприклад, по одній зі справ про вбивство на лампочці був знайдений 

відбиток пальця руки людини, утворений кров’ю та іншими 

мікросубстанціями з поранень потерпілої, а значить, ці сліди 

з’явилися після вчинення злочину, в процесі його приховування, коли 

вказана лампочка була викручена злочинцем. Більше того, відбиток 

містив у собі також мікросубстанції кіптяви та інших речовин з нагару 
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автомобільних свічок запалення. Вказані обставини дали можливість 

припустити, що злочинець на злочин приїхав на автомобілі і незадовго 

до цього контактував зі свічками запалення. Так підозра впала на 

чоловіка, який біля місця події ремонтував систему запалення свого 

автомобіля. Він і виявився злочинцем. 

Таким чином, у даному випадку комплексне дослідження сліду 

пальця руки людини і як відбитка, і як носія субстанцій, якими він 

був утворений, привело до розкриття злочину у стислі терміни. 

При цьому необхідно мати на увазі, що окремо слідоутворюючого 

(трасоутворюючого) об’єкта і окремо слідосприймаючого (трасо-

сприймаючого) об’єкта практично не буває, оскільки будь-який 

об’єкт, утворюючи ті або інші сліди чи траси, сам по собі може 

виявитися носієм слідів чи трас від взаємодіючого з ним об’єкта. У 

такому разі при взаємодії двох і більше об’єктів кожен з них треба 

розглядати як слідоутворюючий (трасоутворюючий) об’єкт і як 

слідосприймаючий (трасосприймаючий) об’єкт.  

У контексті спільного розгляду проблем роботи з трасами і 

субстанціями велике наукове і практичне значення має класифікація 

антиделіктних слідів за слідоутворюючим об’єктом на 

1. Сліди людини: 

1.1. Шкірного покриву: 1.1.1. Папілярних візерунків пальців і 

долоні. 1.1.2. Папілярних візерунків підошви босих ніг. 1.1.3. Губ, 

кінчика носа, лоба, вушних раковин, підборіддя, щік та іншого 

шкірного покриву голови. 1.1.4. Колін, ліктів та шкірного покриву 

інших частин тіла людини.   

1.2. Одягу: 1.2.1. Гумових, шкіряних і текстильних рукавичок. 

1.2.2. Шкарпеток, панчіх, колгот та іншого подібного одягу ніг. 1.2.3. 

Взуття, у тому числі й лиж, ковзанів, санок та іншого подібного 

знаряддя. 1.2.4. Текстильної тканини з області колін, ліктів та інших 

частин тіла людини.  

1.3. Зубів, нігтів, кулаків, ліктів та інших частин руки, ніг, колін та 

інших частин тіла, які діють як тупі знаряддя.  

1.4. Волосся з області голови, лобка та з інших частин тіла людини.   

1.5. Крові, слини, поту та інших виділень, у тому числі й клітини 

ротової, носової, вушної, вагінальної, анальної та інших порожнин, інші 

субстанції тіла і речовини з одягу і предметів постійного носіння.  

2. Сліди транспортних засобів:  

2.1. Гужового транспорту (колісного, полозкового) і тварин.  

2.2. Колісного транспорту (велосипедів, інвалідних колясок та 

інших механічних пересувних засобів, мотоциклів, моторолерів, 

автомобілів, тролейбусів та інших самохідних машин).  
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2.3. Гусеничного транспорту (танків, тракторів, тягачів, 

екскаваторів та ін.).  

2.4. Залізничного транспорту: міського (трамваї, поїзди 

метрополітену тощо), відомчого (вагонетки, дрезини, потяги та ін.), 

загального (поїзди тощо), розважального (атракціонні поїзди та інші 

пристрої).  

2.5. Водного транспорту: річкового, морського, змішаного.  

2.6. Повітряного транспорту (вертольоти, літаки, повітряні кулі та ін.).  

2.7. Ліфто-ескалаторного транспорту.  

2.8. Трубопровідного транспорту.  

3. Сліди застосування знарядь злочину:  

3.1. Знарядь злому: 3.1.1 Розрізу. 3.1.2. Проколу. 3.1.3. Ріжучо-

колючих знарядь. 3.1.4. Розрубу. 3.1.5. Розпилу (поступового, 

циклічного). 3.1.6. Свердлення. 3.1.7. Розриву. 3.1.8. Розлому. 3.1.9. 

Зсуву.  

3.2. Вогнепальної зброї та боєприпасів.   

3.3. Холодної зброї. 

3.4. Вибуху. 

4. Фізичного діяння: 

4.1. Структурних змін: 4.1.1. Часткових структурних змін. 4.1.2. 

Якісних структурних змін. 4.1.3. Термічних змін (високої чи низької 

температури). 

4.2. Енергетичних змін: 4.2.1. Електроструму (природного, 

побутового, промислового). 4.2.2. Електростатичного заряду. 4.2.3. 

Маг-нітного поля. 4.2.4. Радіаційних променів. 4.2.5. Інших 

променевих впливів (сонячного, рентгенівського, інфрачервоного, 

ультрафіолетового тощо).  

5. Хімічного діяння: 5.1. Окислення. 5.2. Відновлення. 5.3. 

Розкладання. 5.4. Заміщення. 5.5. Змішаних хімічних реакцій. 

6. Фізико-хімічного діяння: 6.1. Обкопчування. 6.2. Оплавлення. 

6.3. Обвуглення. 6.4. Спопеління. 6.5. Інших фізико-хімічних впливів 

(реакцій). 

7. Біологічного діяння (103, с. 9-11; 191 та ін.).  

Як бачимо, у цьому випадку представлена класифікація слідів за 

достатньо широким колом слідоутворюючих об’єктів, які одночасно 

можуть залишити як траси, так і субстанції. Наприклад, краплі крові 

потерпілих на одязі підозрюваного у вигляді крапель, а не мазків у 

даному випадку оцінювалися не стільки як субстанції, тобто як кров 

потерпілих на одязі підозрюваного, а у першу чергу як траси, 

точніше, ситуаційних відображень. Останні вказували на те, що 

такого роду зміни могли з’явитися при нанесенні поранень 


