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НЕИЗГЛАДИМОЕ ОБЕЗОБРАЖИВАНИЕ ЛИЦА - СУДЕБНО-
МЕДИЦИНСКИЕ И ЮРИДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ

Л. Л. Голубович,  А. Л. Голубович,  П. Л. Голубович,  М. Д. Зубко, 
А. В. Куртев

Резюме. Быстротекущие изменения в экономической, политической и общественной жизни диктуют необходимость 
изменений и в правовой сфере, где работают не только юристы, но и судебно-медицинские эксперты, основная работа которых 
заключается в помощи судебно-следственным органам в установлении истины по конкретным делам, когда совершенны пре-
ступления против жизни, здоровья, чести или достоинства человека. В работе анализируются сложности, с  какими сталки-
вается судебно-медицинский эксперт при определении степени тяжести причиненных телесных повреждений  по  критерию 
«неизгладимое обезображивание лица» и предлагаются пути  устранения противоречий.

Ключевые слова: судебно-медицинская экспертиза, неизгладимое обезображивание лица, степень тяжести телесных 
повреждений.

INDELIBLE DISFIGUREMENT OF FACE - FORENSIC AND LEGAL ASPECTS

L.L. Golubovich, A.L. Golubovich, P.L. Golubovich, M.D. Zubko,
 A.V. Kurtev

Summary. Fleeting changes in economic, political and social life dictate the need for changes in the legal field, where the work 
is not only lawyers but also forensic medical experts, the main job is to help the judicial and investigative authorities in establishing the 
truth in specific cases where crimes against life, health, honor and dignity. In this article the difficulties with which forensic medical 
expert has faced during determining the degree of injuries under the criteria of "indelible disfigurement of face" and suggested ways to 
resolve the conflicts are analyzed.

Objective. Analyzation of forensic and legal approaches to solve questions and  to find ways to resolve conflicts.
Conclusion. We are convinced that no specialist whether the forensic medical expert, an investigator or a judge can not 

single-handedly solve the problem of disfigurement of face, therefore consider it appropriate to solve the research question within the 
commission or a comprehensive forensic examination, a fundamental part of which is determined by the person that appointed it to the 
list of specialists who have the necessary aesthetic ideas to solve the issue on its merits. Order or decision of the representatives of the 
law enforcement bodies confirm the powers of the Commission within the issues to be addressed and, accordingly, take the possible 
claims, by the exit of members of the expert committee for the limits of its competence.

Despite the fact that our opinion may not be absolutely perfect, this publication we invite experts of forensic experts and 
lawyers to fruitful discussions and address the issues raised.

Keywords: forensic-medical examination, indelible disfigurement of face, the degree of injuries.
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ОСОБЛИВОСТІ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ЛЮДИНИ 
ПО ПРИЖИТТЄВІЙ ОРТОПАНТОМОГРАМІ
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Резюме. Робота присвячена методу підготовки черепа людини для проведення ортомантомографії з метою порівняння 
з прижиттєвою ортопантомограмою для ідентифікації особи. В методиці запропонований простий економічний метод отри-
мання якісних, пригідних для дослідження, ортопантомограм, без застосування балістичного гелю.

Ключові слова: ортопантомографія, зубощелепна система, череп людини, ідентифікація. 

ВСТУП. Великомасштабні катастрофи, військові конфлікти, терористичні акти тягнуть за собою численні 
людські жертви та їх знеособлення, в зв'язку з чим ідентифікація особистості стає необхідною реальністю [1]. 
Ідентифікація особи в умовах воєнного конфлікту значно ускладняється після обстрілів з реактивної артилерії, 
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після падіння літака чи гвинтокрила, або за обставин, якщо тіло довгий час перебувало в несприятливому 
середовищі на полі бою. 

Існує досить багато методів ідентифікації особи, але одним з найбільш ефективних і надійних методів 
є дослідження зубощелепного апарата [2]. Як відомо, метод ортопантомографіі широко використовується в 
сучасній стоматологічній практиці, оскільки дозволяє отримати панорамне зображення всієї зубощелепної си-
стеми, як єдиного комплексу практично без кутових спотворень. З ортопантомографічних знімків легко можна 
зробити ксерокопію, і дублікати цих знімків завжди зберігаються у особистих стоматологічних картах пацієнтів.

Судово-медична ідентифікація особи по прижиттєвим рентгенологічним знімкам, і в особистості по 
ортопантомограмі не є новиною і широко застосовується по всьому світу [1], але є дещо, що може викликати 
певні труднощі. А саме, отримання ортопантомографічного знімку безпосередньо з черепа невідомої особи, що 
підлягає ідентифікації.

Мета дослідження. У нашій практиці виникла необхідність дослідження з метою ідентифікації загиблого 
військовослужбовця К.

Матеріал і методи дослідження. Для проведення медико-криміналістичної експертизи була представлена 
прижиттєва ортопантомограма передбачуваного суб'єкта 9-ти річної давнини (рис. 1).

Рис. 1. Прижиттєва ортопантомограма загиблого К. 

Для проведення порівняння була зроблена ортопантомограма досліджуваного черепа (рис. 2).

Рис. 2. Ортопантомограма досліджуваного черепа

Як видно, зроблений знімок черепа мав значні дефекти зображення, та був непригідний для проведен-
ня ідентифікації. Справа у тому, що ортопантомограф настроєний на зйомку живої людини, коли рентгенівські 
промені проходять через товщу м'яких тканин. Отже, на позбавленому м'яких тканин черепі, з'являються місця 
прожигу – засвітлення рентгенівської плівки. Для уникнення подібних явищ, застосовують спеціальні пластичні 
маси у які поміщують досліджувані кістки, та отримують рентгенівські знімки, що по своїм параметрам макси-
мально відповідають властивостям тіла людини. Однією з таких речовин є, не зовсім дешевий, балістичний гель.

Для імітації балістичного гелю, ми помістили череп у звичайний целофановий пакет, замотали прозорою 
липкою стрічкою, та вклали у другий пакет заповнений водою. 

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ. 
Отримана ортомантомограма була цілком придатна для порівняльного дослідження (рис. 3).
При порівняльному дослідженні двох фрагментів ортопантомограм, за достатньою кількістю стійких 

ідентифікаційних стоматологічних ознак, виявлена повна їх тотожність, що дозволила прийти до категоричного 
висновку приналежності черепа Невідомого чоловіка загиблому К. (рис. 4, 5).
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Рис. 3. Остаточна ортопантомограма досліджуваного черепа

 

 

Рис. 4, 5. Фрагменти ортопантомограм загиблого К. (зліва)
 та Невідомого чоловіка (справа)

ВИСНОВОК
 Проведене нами порівняльне дослідження прижиттєвої ортопантомограми та ортопантомограми черепа, з 

імітацією балістичного гелю, дозволило ідентифікувати загиблу особу.
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ОСОБЕННОСТИ ИДЕНТИФИКАЦИИ ЧЕЛОВЕКА
 ПО ПРИЖИЗНЕННОЙ ОРТОПАНТОМОГРАММЕ

Алексин Г. Б., Вьюн В. В., Шостак В. В.

Резюме. Работа посвящена методу подготовки черепа человека для проведения ортопантомографии с целью сравне-
ния с прижизненной ортопантомограммой для идентификации личности. В методике предложен простой экономичный метод 
получения качественных, пригодных для исследования ортопантомограмм, без использования баллистического геля.

Ключевые слова: ортопантомография, зубочелюстная система, череп человека, идентификация.

FEATURES OF HUMAN IDENTIFICATION BY INTRAVITAL 
ORTOPANTOMOGRAM

Alexin G. B., V'yun V. V.,  Shostak V. V.

Summary. The work is devoted to the method of preparation of the human skull for op-topantomografii to compare with 
lifetime ortopantomogram for identification. The methodology proposed a simple economical method of producing high-quality, 
suitable for study ortopantomogram without using ballistic gel.

Keywords: orthopantomography, dentition, human skull, identification.


