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Анотащя. Авторами у статп вщзначено, що у процеи досудового розслщування не 
виявляються, не фшсуються, не рееструються вЛ чинники, так само i досить важливр що впливають на 
процес взаемоди коли та рухомого складу.

Як наслщок, д а т  обставини надалО ютотно ускладнюють виявлення дОйсних причин сходОв 
рухомого складу з рейок.

Встановлено, що в судовОй залОзнично-транспортнш експертизО саме об’екти е джерелами i 
носОями рОзноаспектно! ОнформацО!, що мОститься в матерОалах досудового розслщування. ВОдзначено, 
що при формуваннО зазначених матерОалОв значна частина ОнформацО!, що мОстить данО, необхОднО для 
вирОшення поставлених експерту питань, не включаеться. Розглянуто перелОк необхщних об’екпв 
залОзнично-транспортно! експертизи для дослОдження випадкОв сходу рухомого складу з рейок.

Ключов1 слова: носО! шформацп, схщ з рейок рухомого складу, катастрофа, аварОя.

Аннотация. Авторами в статье отмечено, что в процессе досудебного расследования не 
определяются, не фиксируются, не регистрируются все факторы, в том числе и достаточно важные, 
влияющие на процесс взаимодействия пути и подвижного состава.

Как результат, эти обстоятельства в дальнейшем существенно затрудняют выявление 
истинных причин сходов подвижного состава с рельсов.

Установлено, что в судебной железнодорожно-транспортной экспертизе именно объекты 
являются источниками и носителями различной и разноаспектной информации, содержащейся в 
материалах досудебного расследования. Отмечено, что при формировании указанных материалов 
значительная часть информации, содержащей данные, необходимые для решения поставленных 
эксперту вопросов, не включается. Рассмотрен перечень необходимых объектов железнодорожно - 
транспортной экспертизы для исследования случаев схода подвижного состава с рельсов.

Ключевые слова: носители информации, сход с рельсов подвижного состава, катастрофа,
авария.

Abstract. The authors noted in the article that during the pre-trial investigation, all factors, including 
important ones, affecting the process of interaction between the track and the rolling stock are not determined, 
fixed, or recorded.

As a result, these circumstances further make it very difficult to identify the true causes of the 
derailments of rolling stock off the rails.
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It is established that in the forensic railway transport expertise, the objects are sources and carriers of 
various and various aspects of information contained in the materials o f the pre-trial investigation. It is noted 
that during the formation of these materials, a significant part of the information containing the data necessary 
for the solution of questions put to the expert is not included. The list of necessary objects of the forensic 
railway transport expertise is considered for study the derailment of rolling stock.

Key words: information carriers, derailment of rolling stock, disaster, accident.

Вступ. Типовими, що найбшьш часто зустрОчаються, ситуациями 
залОзничних подш, е: схщ рухомого складу з рейок; з1ткнення по!зд!в; на!зд на 
сторонш предмети та ш.

Схщ з рейок рухомого складу залОзничного транспорту -  подОя, що призвела 
до втрати взаемоди хоча б одного колеса рухомого складу залОзничного 
транспорту з рейкою в результат змщення колеса вщ свого нормального 
положення щодо головки рейки [1].

Слщ зазначити, що першочергове завдання розслщування -  встановлення 
конкретно! техшчно! причини сходу.

На пщстав! накопиченого багаторОчного досвОду службових розслОдувань, 
вщ сходи рухомого складу з рейок можна роздолити на так! основш види [2]:

— схщ через розпирання коло! (вiдтисиеиия гребенем головки одше! рейки 
внаслщок !! пружного нахилу i провалювання другого колеса в середину 
коли з шшо! рейки). Такий вид сходу в сучасних умовах найбшьш 
поширений на дшянках з дерев’яиими шпалами та типовим костильним 
скртленням. На долянках, де знаходяться залОзобетонш шпали з! 
скртленням КБ, нахил рейки внаслщок вщриву в н у т р ^ ^ о ! кромки 
пщошви вщ пщкладок неможинвий. Через те на таких дшянках схщ 
рухомого складу внаслщок розпирання рейково! коли е неможливим;
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Рис. 1 Положення колюно! пари перед сходом (провалюванням) в середину
коли

— схщ через вижимання екшажу (через вкочування гребеня колеса на головку 
рейки з наступним провалюванням другого колеса ще! ж колюно! пари 
всередину коло!). Такий вид сходу найбшьш ймовОрний пщ порожшми 
вагонами при наявносл бокового зносу головки рейки;
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Рис. 2 Положення колюно'1 пари при вкочуванш гребеня на головку рейки

— схщ через неприпустиме горизонтальне поперечне викривлення (зсув) 
колшно'1 решггки колесами несправного вiзка при гальмуванш по'1'зда або 
через ii температурний викид. Такий вид сходу найбшьш характерний для 
випадшв ншзду локомотива на мюце недопустимого горизонтального 
викривлення коли внаслщок ii температурного викиду, а також для 
випадшв горизонтального поперечного здвигу рейко-шпальноi решiтки 
вiзком екiпажу внаслiдок гальмування поiзда.

Рис. 3 Схема сходу через неприпустиме викривлення колiйноi решггки

— схщ через вкочування пiдрiзаного гребеня несправного вiзка на 
стршочному переводi;

— схщ через розрiз стрiлки;
— схщ через з^кнення рухомого складу;
— схщ через злам рейки.

Постановка проблеми. Практика виконання залiзнично-транспортних 
експертиз причин транспортних подш (катастроф, аварш, серйозних шциденДв,
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iнцидентiв) у по'1'знш та маневровш роботi свiдчить про те, що в окремих випадках 
у процес досудового роз^дування не виявляються, не фiксуються, не 
рееструються в с  чинники i навiть досить важлив^ що впливають на процес 
взаемоди коли та рухомого складу.

Унаслщок щ обставини надалi iстотно ускладнюють виявлення дiйсних 
причин сходiв рухомого складу з рейок. Визначення причин проводиться 
недостатньо обгрунтовано, а в окремих випадках -  невiрно.

Анал1з основних дослщжень i публжацш. Слщ зазначити, що найчастiше 
при формуванш матерiалiв досудового розслiдування значна частина шформацп, 
що мютить данi, необхщш для вирiшення поставлених експерту питань, не 
включаеться. Це пов’язане зi специфiкою збору необхщно'1' шформацп', яка 
базуеться на знанш нормативно'1' документаций що дiе на залiзничному транспорте 
Частково перелш необхiдних даних в залежносл вiд типу залiзнично-транспортноi 
пригоди (далi ЗТП) наведений у «Методичних вказiвках щодо порядку 
службового розслщування причин сходжень рухомого складу з рейок на 
залiзницях Украши» (ЦРБ-0036) [2]. Але, оскшьки, данi методичш вказiвки 
розробленi для керiвникiв структурних пщроздшв, служб, працiвникiв 
ревiзорського складу з безпеки руху залiзниць Украши в частиш оргашзацп та 
проведення службового розслщування сходу рухомого складу з рейок, 1х не мае у 
вшьному достуш, а за умови вщсутносл матерiалiв службового розслщування 
(проведеного ревiзорським апаратом залiзницi) чи 1х неповноти, суддi, слiдчi не в 
силi самостiйно оцiнити важливiсть л е ’1’ чи шшо'1' шформацп'.

У зв’язку з вищевказаним, експерт часто змушений порушувати клопотання 
про надання додаткових матерiалiв, що також призводить до збшьшення 
загального часу знаходження матерiалiв досудового розслiдування в експертнш 
установi.

Метою цього дослiдження е наведення та аналiз перелiку необхщних 
об’еклв залiзнично-транспортноi експертизи для дослщження випадшв сходу 
рухомого складу з рейок.

Виклад основного матерiалу. Проаналiзуемо iснуючи визначення об’ектiв 
експертизи.

Вщповщно до [3] об’екти експертизи - це матерiальнi носii iнформацii про 
факти i подii, джерела отримання фактичних даних, рiзнi матерiалiзованi джерела 
шформацп про обставини подii.

Згщно з [4] об’екти експертизи - це матерiальнi носii доказово'1' шформацп, 
яш е джерелом отримання доказiв (висновку експерта) за допомогою 
використання спещальних знань.

Узагальнюючи наведенi визначення, приходимо до наступного висновку: 
об’екти судово'1' залiзнично-транспортноi експертизи -  це матерiалiзованi джерела 
i носii шформацп про обставини поди, що виступають як докази у справi при 
виконанш висновку експерта [5].

Це значить, що в судовш залiзнично-транспортнiй експертизi саме об’екти е
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джерелами i носiями рiзноманiтноi, рiзноаспектноi шформацп, яка мiститься у 
матерiалах досудового розслiдування.

В данш статл бiльш детально розглянемо перелш об’ектiв залiзнично- 
транспортно'1' експертизи, необхщних для дослщження випадшв сходу рухомого 
складу з рейок.

Аналiз практики судово'1' залiзнично-транспортноi експертизи засвщчив, що 
досить часто трапляються випадки сходу рухомого складу з рейок.

При розслiдуваннi причин сходу колюних пар з рейок необхщно пам’ятати 
про загальноприйнял в свловш практицi три основнi правила:

1) якщо зшшов з рейок локомотив або локомотив i головна частина по'1'зда, 
то причину сходу, насамперед, треба шукати в сташ коли;

2) якщо з рейок зшшли вагони, тим бiльше порожш, в середнiй або 
хвостовiй частиш по'1'зда, то причину потрiбно шукати в режимi ведення по'1'зда 
або в несправносл ходових частин вагошв;

3) якщо пiд час сходу в нагромадженш вагонiв, якi зшшли, виявлеш злами 
рейок, боковин i iнших деталей, навiть при наявносл старих втомних трiщин, то 
не слщ беззастережно приймати щ злами як причини сходу та аварп.

Передуем необхiдно визначити причину виникнення надкритично'1' сили, 
яка викликала ix. У бiльшостi випадкiв такi злами е не причиною, а наслщком 
сходу колiс з рейок.

Отже, для того, щоб вiдповiсти на питання, я к  поставленi експерту у xодi 
виконання експертизи, слiдчiй груш, проводячи огляд мюця поди, необхщно знати 
наступне.

Досвiд численних експертиз матерiалiв кримiнальниx справ, порушених за 
фактами катастроф i аварiй поiздiв, свiдчить, що правильне i своечасне (протягом 
першого дня пiсля поди) графiчне оформлення положення по'1'зда на 
поздовжньому профш в xарактернi моменти перед сходом колю з рейок i тсля 
завершення сходу, а також положення в плаш вагошв, яш зiйшли, мае велике 
значення для об’ективно'1' оцiнки причин того, що сталося.

На жаль, найчаслше згадане графiчне зображення або взагалi не 
креслиться, або робиться так, що не вказуються мiсця розташування свiтлофорiв, 
не аналiзуеться зв’язок показань локомотивно'1' сигналiзацii з мiсцем знаходження 
локомотива на поздовжньому профш, положення в плаш вагошв, яю зшшли з 
рейок, вщзначаеться недбало, без позначення найважливших ознак для 
визначення причин сходу.

При катастрофах i аварiяx поiздiв основним документом, розшифровка 
якого дозволяе об’ективно оцшити передаваршну ситуацiю, е швидкостемiрна 
стрiчка.

Досвщ судових залiзнично-транспортниx експертиз свiдчить, що в 
бшьшосл випадкiв фотокопiя швидкостемiрноi стрiчки не робиться при ii 
вилученш. Це дае можливiсть пращвникам локомотивного депо, куди передаеться 
с ^ ч к а  для розшифровки, проводити пiдчищення, пщробку або навiть пiдмiну
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с ^ ч к и . Через те потрiбно зробити кошю стрiчки вiдразу пiсля ii вилучення з 
локомотива. Доцшьно зняти також фотокошю натурного листа, хоча цей 
документ, зазвичай, не пщдаеться пщробщ пiсля сходу або авара.

При визначенш причини сходу необxiдно на швидкостемiрнiй стрiчцi 
перевiрити правильнiсть i своечаснiсть гальмування поХзда.

Особливо важливо зафшсувати мiсце, де зупинився локомотив, оскшьки 
нерiдко причиною сходу або аварп е вижимання порожшх вагошв, розпирання або 
зсув рейково! коли через застосування екстреного гальмування. У таких випадках 
машишсти часто повщомляють, що екстрене гальмування застосували, коли вже 
вщбувся сxiд. Перевiрити вiрнiсть тако! заяви машинiста легко, якщо точно вщомо 
мiсце, де зупинився локомотив пюля сходу вагонiв. Для цього необхщно 
порiвняти гальмiвний шлях, отриманий при аналiзi швидкостемiрноi с ^ ч к и , з 
фактичним шляхом вiд мюця, де зупинився локомотив, до мюця сходу з 
урахуванням довжини частини поХзда, що не зшшла з рейок. Якщо гальмiвний 
шлях, знайдений по швидкостемiрнiй стрiчцi, бiльший вказано! вiдстанi, то 
гальмування передувало сходу, а значить, i послугувало причиною вижимання 
порожшх вагошв, розпирання або зсуву рейково'1' коли пщ порожшми вагонами.

Екстрене або повне службове гальмування поХзда при несприятливих 
поеднаннях шших факторiв е одшею з основних причин сходу колю з рейок.

Деяк фаxiвцi дотримуються думки, що екстрене гальмування не може 
привести до сходу. Причому вони посилаються на те, що таких гальмувань тшьки 
за одну добу на залiзничниx колiяx бувае дуже багато, але сxодiв не вщбуваеться. 
Однак це не так. При певному збiгу деяких несприятливих обставин, я к  дiйсно 
бувають дуже рщко, екстрене гальмування призводить до сходу (вижимання) 
вагошв.

Також, слщ вщзначити, що пщ час проведення судових експертиз об’екти 
дослщження можуть бути пошкоджеш або витрачеш лише Дею мiрою, в якiй це 
необхщно для дослщження.

Стаття 5 Закону [6] розглядае два взаемопов’язаш аспекти, я к  стосуються 
збереження та пошкодження об’еклв експертного дослщження.

Норма, насамперед, направлена на збереження об’еклв експертного 
дослщження для подальшого 1х використання у досудовому та судовому слщсга 
як речових доказiв. Вона також забезпечуе збереження тих об’екДв експертного 
дослщження, яш мають матерiальну чи культурну цiннiсть або здатнi 
поповнювати шформацшш фонди для здiйснення СЕД (див. коментар до статл 20 
Закону [6]).

По-друге, норма обмежуе пошкодження чи витрату субстрату об’еклв 
дослiдження з метою забезпечення можливосл проведення повторно! експертизи 
як гаранта перевiрки правильносл експертного висновку, передбаченох' статтею 4 
Закону [6].

Висновки. Проаналiзувавши iснуючi визначення об’ектiв експертизи, ми 
можемо зробити висновок, що об’екти судово! залiзнично-транспортноi'
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експертизи -  це матерiалiзованi джерела i носи шформацп про обставини поди, 
що виступають як докази у справi при виконанш висновку експерта. Це означае, 
що в судовш з^знично-транспортнш експертизi саме об’екти е джерелами та 
нолями рiзноаспектноi шформацп', що мiститься в матерiалаx досудового 
розслiдування.

Автори зазначають, що найчаслше при формуваннi зазначених матерiалiв 
значна частина шформацп, що мiстить данi, необxiднi для виршення поставлених 
експерту питань, не включаеться. Це пов’язане зi специфiкою збору необхщно! 
шформацп, яка базуеться на знанш нормативно! документаций що дiе на 
залiзничному транспортi Украши.

У данш робот розглянуто перелiк необхщних об’ектв залiзнично- 
транспортно! експертизи для дослщження випадшв сходу рухомого складу з 
рейок.

Випуск 3' 2018
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