12.03.2013 в чергову частину Любомльського РВ УМВС України у
Волинській області надійшло телефонне повідомлення від громадянина П. про
те, що троє невідомих осіб в масках проникли в його житловий будинок
розташований у м. Любомль і застосовуючи погрози насильства до його
дружини гр. Ш., яка одна на той час перебувала у будинку, заволоділи грошима
у сумі 10 000 грн.
На місце події одразу була направлена СОГ Любомльського РВ та
криміналістична лабораторія НДЕКЦ при УМВС України в області.
На місці події потерпіла розповіла про обставини злочину та від неї була
прийнята заява про вчинення кримінального правопорушення.
Під час проведення огляду місця події спеціалістами Експертної служби
було звернуто увагу на те, що на предметах обстановки, зокрема тих, які зі слів
потерпілої переміщались злочинцями було виявлено сліди рук характерні лише
для жіночих або дитячих слідів. На подвір’ї будинку було виявлено численні
сліди низу взуття, однак при їх попередньому досліджені спеціалісти
встановили, що всі ці сліди залишені взуттям або потерпілої, або не причетних
до скоєння злочину осіб. На підлозі в будинку було виявлено лише сліди
тапочок потерпілої.
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Рис. 1-4. Обстановка на місці події.
Проаналізувавши наявну слідову інформацію спеціалісти Експертної
служби повідомили старшого СОГ про можливе інсценування злочину і ця
версія також стала відпрацьовуватись.
У подальшому відомості про дане кримінальне правопорушення було
внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань і розпочато розслідування
за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 187 КК
України (розбійний напад).
Слідчим були призначені дактилоскопічна та трасологічна експертизи. У
результаті проведених досліджень експерти встановили, що всі сліди рук та
взуття вилучені з будинку потерпілої залишені нею.
Результати огляду місця події та проведених експертиз дали підставу
обґрунтовано підозрювати гр. Ш в інсценуванні злочину. У подальшому, під
час додаткового допиту гр. Ш., в присутності адвоката, вона зізналась, що
обставини злочину про які вона повідомила працівників міліції вона вигадала.
При проведенні слідчого експерименту гр. Ш. показала, як вона здійснила
інсценування злочину та вказала місце знаходження грошових коштів у сумі
10 000 грн. (під матрацом дитячого ліжка), які під час слідчого експерименту
було вилучено.
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Рис. 5-7. Ілюстрація результатів слідчого експерименту.
У подальшому факт завідомо неправдивого повідомлення про вчинення
злочину був зареєстрований та внесений до Єдиного реєстру досудових
розслідувань за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2
ст.383 КК України. Кримінальне провадження передбачене ч.3 ст. 187 було
закрите на підставі п.1. ч. 1 ст. 284 КПК України.
Таким чином кваліфіковані дії спеціалістів Експертної служби під час
ОМП та при виконання експертиз надали суттєву допомогу слідчому у
встановлені об’єктивної істини у справі.

