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ДО ПИТАННЯ ВДОСКОНАЛЕННЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО
РЕГУЛЮ ВАННЯ АКРЕДИТАЦІЇ СУДОВО-ЕКСПЕРТНИХ УСТАНОВ
УКРАЇНИ

Адміністративне законодавство, яке регулює питання акредитації
органів з оцінки відповідності (далі - ООВ) складається із системи
нормативно-правових актів, у яких містяться найбільш загальні й важливі
адміністративно-правові норми в даній сфері. Зокрема, адміністративне
законодавство в галузі акредитації судово-експертних установ (далі - СЕУ)
України включає низку вітчизняних і міжнародних нормативно-правових
актів:
Закон України «Про акредитацію органів з оцінки відповідності»
від 17 травня 2001 року № 2407-III, «Про судову експертизу» від 25 лютого
1994 року № 4038-XII, «Про технічні регламенти та оцінку відповідності» від
15 січня 2015 року № 124-VIII, «Про метрологію та метрологічну діяльність»
від 5 червня 2014 року № 1314-VII, «Про стандартизацію» від 05.06.2014 р. №
1315-VII;
постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження
Порядку здійснення моніторингу відповідності вимогам до національного
органу з акредитації та внесення зміни до пункту 4 Положення про
Міністерство економічного розвитку і торгівлі України» від 16 грудня 2015
року № 1170, «Про затвердження Порядку атестації та державної реєстрації
методик проведення судових експертиз» від 2 липня 2008 року. № 595;
накази Мінекономрозвитку України від 31 липня 2015 року №
906 «Положення про Національне агентство з акредитації України», від 21
листопада 2002 року № 339 «Про затвердження опису та правил застосування
національного знака акредитації», від 21 листопада 2002 року № 339 «Правила
застосування національного знака акредитації», від 5 вересня 2012 року № 973
«Про затвердження Методики визначення вартості робіт з акредитації та
моніторингу»;
Регламент (ЄС) № 765/2008 Європейського Парламенту та Ради,
що встановлює вимоги для акредитації та нагляду за ринком щодо реалізації
продукції та скасовує Регламент (ЄЕС) № 339/93;
інші
нормативно-правові
акти,
які
містять
норми
адміністративного права.
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У зв’язку з тим, що СЕУ є «нестандартним» ООВ, в перерахованих
нормативно-правових актах відсутнє чітке визначення даного суб’єкту
акредитації та відповідних вимог до нього. Окрім цього, в законодавчих актах,
що регламентують судово-експертну діяльність досі не визначено акредитацію
СЕУ як правову норму. Дана обставина може бути реалізована шляхом
усунення прогалин у зазначеному законодавстві, оскільки жодне
найдосконаліше законодавство не в змозі врахувати всі різноманіття
суспільних відносин, які потребують правового регулювання. Так, за
визначенням В. М. Хропанюка, прогалина в законодавстві - це відсутність
правової норми при вирішенні конкретних життєвих випадків, які
охоплюються правовим регулюванням і повинні бути вирішені на підставі
права [3; 267-268]. Схожу інтерпретацію визначення прогалини в
законодавстві давав А. С. Піголкін, розуміючи останні як повну або часткову
відсутність правового регулювання тієї сфери відношень, які об’єктивно
потребують регламентації і без обов’язкових для виконання юридичних норм
не можуть нормально функціонувати [4; 478].
На думку М. В. Цвіка, прогалини в праві (законодавстві) - це пропуск у
регулюванні певних відносин [1, 369]. Крім того, вчений зазначав, що причини
прогалин в законодавстві різні. Це стосується обох видів - первинних і
похідних прогалин. Первинні прогалини зумовлені тим, що законодавець не
врахував у формулюваннях нормативних актів всю багатоманітність життєвих
ситуацій, що вимагають правового регулювання. Це може трапитися також
через прорахунки, допущені при розробці закону, у використанні прийомів
юридичної техніки. Похідні прогалини з’являються об’єктивно внаслідок
постійного розвитку суспільних відносин, виникнення нових життєвих
ситуацій, які не могли бути заздалегідь передбачені законодавцем [1; 369-370].
Заповнити прогалину - фактично означає заповнити пропуск (пустоту)
у тілі права, подолати ж прогалину - означає перейти через пустоту, не
заповнивши її по суті. Тому роль засобів, спрямованих на заповнення
прогалин, можуть відігравати лише ті явища, які юридичною наукою
розуміються як джерела права. Способи ж подолання прогалин - це ті правові
інструменти, які дозволяють одночасно вирішити казус, що знаходиться у
сфері правового регулювання, якщо нормами права його безпосередньо не
передбачено [5; 47].
Для усунення (заповнення) зазначених прогалин пропонуємо доповнити
статтю 7 «Суб’єкти судово-експертної діяльності» Закону України «Про
судову експертизу» від 25 лютого 1994 року № 4038-XII після визначення
державних спеціалізованих установ абзацом такого змісту: «Компетентність
державних
спеціалізованих
установ
(підрозділів)
підтверджується
акредитацією в галузі судово-експертної діяльності, що здійснюється у
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порядку, встановленому законодавством України».
Оскільки чинний Закон України «Про судову експертизу» потребує
вдосконалення з метою створення умов для належного та ефективного
експертного забезпечення правосуддя, народним депутатом України І.О.
Латним внесено на розгляд Верховної Ради України проект Закону України
«Про судово-експертну діяльність в Україні», метою якого є врегулювання
суспільних відносин щодо здійснення судово-експертної діяльності в Україні,
визначення правових, організаційних та фінансових основ судово-експертної
діяльності в умовах проведення судової реформи та аналізу багаторічної
практики роботи судових експертів, фахівців, та судової практики в частині
прийняття рішень за результатами проведених судових експертиз та
експертних досліджень. У разі прийняття зазначеного Закону буде
встановлено єдині термінологічні визначення понятійного апарату, що
використовується у судово-експертній діяльності; забезпечено системний
підхід до організації діяльності усіх суб’єктів цієї сфери; визначено правовий
статус та межі повноважень суб’єктів судово-експертної діяльності;
врегулювано питання матеріального та соціального забезпечення судових
експертів . Однак, в даному проекті Закону відсутня будь-які норми, що
регулюють акредитацію СЕУ.
Виходячи з наведеного, пропонуємо доповнити статтю 1 «Основні
терміни, що використовуються в Законі» проекту Закону пунктом 14 такого
змісту: «Акредитація державної спеціалізованої установи - процедура
офіційного визнання національним органом України з акредитації
компетентності державної спеціалізованої експертної установи (або її
окремого структурного підрозділу) в галузі судово-експертної діяльності, що
здійснюється у порядку, встановленому законодавством України». Також
необхідно доповнити статтю 14 «Суб’єкти судово-експертної діяльності»
проекту Закону п’ятою частиною такого змісту: «Компетентність державних
спеціалізованих установ (підрозділів) підтверджується акредитацією в галузі
судово-експертної діяльності, що здійснюється у порядку, встановленому
законодавством України».
Крім того, з метою гармонізації міжнародних стандартів ISO 17025 та
17020 з урахуванням вимог законодавства України, що регламентує діяльність
СЕУ, зокрема, й щодо спеціальної термінології, необхідна розробка та
затвердження наказом Мінекономрозвитку України загальних Правил
акредитації СЕУ України, в яких буде визначено регламентацію як самої
процедури акредитації, так і проведення моніторингу шляхом повторних
оцінок.
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