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It is known among all of people that the results of the expertise in sphere of forensic medicine can be used 

like evidences in the court during the trial for cases from the criminal and administrative law. Moreover, all 
results and conclusions of the forensic medical expertise, which will be provide by an expert of the forensic 
medicine is an evidence of the same value, as evidences provided by policemen [1, p. 39-77]. This condition is 
respected and followed by judges of all instances, regardless where the trials situated are. However, it is known 
among the specialists, that in different countries of the European Union, such is in Poland, for example, we can 
see absolutely different and more effective procedure and law in the sphere of storing and providing of the 
results of forensic medical expertise [3, p. 112-157]. 

Let us propose you to consider the process of storing and proving the results of forensic medical expertise 
for trial in Ukraine and in Poland. 

We have to note also, that, despite of the fact of existence of different type of responsibilities and duties, 
people, who work as a forensic medical experts, are just a civil workers, they still do not have enough rights, 
according to Ukrainian law, for example, to be able to protect medical documents and information about results 
of developments or searching from the ciber crimes. They do not have enough knowledge for this, actually [2, 
p. 56-92]. 

If we speak about Ukraine in the sphere of protecting of private information about details of medical 
examinations, tests, a wide variety types of developments and conclusion of all, that we underlined above, we 
can speak just so, that all databases, even the most important and private is downloaded to the usual computer 
with access to the Internet. All archives of the Ukrainian clinics and hospitals, and, even documents, which 
more or less are important for the trial, are not protected from the ciber crimes. Moreover, we can speak that 
this information is particularly not private, according to the Ukrainian law. In the archives of the hospitals or 
clinics, nobody will check how many copies you will do from this or that document, even if this document is 
one of the most important evidence for trial. I addition, policemen are not check such transferring of 
information, too. And, what is more important, such irresponsible behavior in the sphere of private medical 
results of expertise can provide finally to so tragically consequences, like ciber crimes as well. 

If we speak about Poland, so here we can see diametrically different situation with all types of medical 
documents. Here, according to the criminal law, and law in the sphere of administrative process, it is 
prosecuted to provide the results of such expertise, to give an access for anybody, who are not a person who 
takes part in this case in the trial; and, what is the most important fact here, there is a prosecution of using of 
medical information like an evidence in no cases in trial, even if they are got legally from the hospital [4, р. 54-
72]. Moreover, the chief medical officer and the chief of the archive have a personal responsibility for this 
documents and access for them. And all they duties and responsibilities are written in the criminal law mainly 
[5, р. 14-51]. 

Because of the fact, as a conclusion for this article, authors think that it is incredibly important to improve 
the law and knowledge of the ciber police in the sphere of such crimes. The most acute problem now for the 
cyber police, is to stop all possibilities of illegal using of medical information without difference or is it 
important results of expertise for trial, or it is just privet examination’s result. In addition, we have to provide 

protecting of the medical information from the illegal access to it, by working out and active using of the 
effective protecting programs, to reduce number of possibilities of using medical information illegally by ciber 
criminals. 
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