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Анотащя. Робота присвячена питанням, що виникають при взаемодп органов досудового 
слодства о суду з експертами при виконанш судових залознично-транспортних експертиз. Розглядаеться 
змост службового розслодування при настанно залознично-транспортно! пригоди, звертаеться увага на 
формування виходних даних для експертиз з на!здов та травмуванню людей на залозничнш коло!.
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експерта, службове розслодування.

Аннотация. Работа посвящена вопросам, возникающим при взаимодействии органов 
досудебного следствия и суда с экспертами при выполнении судебных железнодорожно-транспортных 
экспертиз. Рассматривается содержание служебного расследования при наступлении железнодорожно
транспортного происшествия, обращается внимание на формирование исходных данных для экспертиз 
по наездам и травмированию людей на железнодорожных путях.

Ключевые слова: экспертиза, железнодорожно-транспортное происшествие, наезд,
травмирования, заключение эксперта, служебное расследование.

Abstract. The work is devoted to the issues arising in the interaction of the pre-trial investigation 
bodies and the court with experts in the implementation of judicial railway transport expertises. The content of 
the service investigation in the event of a railway traffic accident is considered and attention is drawn to the 
formation of initial data for expertises on hitting and traumatizing people on railway tracks.

Key words: expertise, railway and transport incident, hitting, injuries, expert's conclusion, official 
investigation.

Постановка проблеми. Судова експертиза -  це процесуальна процедура 
використання спещальних знань та досягнень науково-техтчного прогресу в 
розслвдувант злочитв (судовому розглядо справ). Результатом и проведення е 
висновок експерта, який оцонюеться всома учасниками процесу судово- 
слодчого познання, тому вон повинен бути зрозумолим для усох процесуальних 
сторон [1].

Знаходячись у межах сво!х фахових знань, експерт застосовуе 
специфочт м о вт  засоби (термши та висловлення), яко не завжди достатньою 
морою з певних на те причин розтлумачуються в текста висновку. На жаль, така 
практика призводить до ускладнень при розглядо справ, про що сводчать 
непоодиноко виклики експертав для надання роз’яснень (допиту) з питань щодо 
змшту проведених експертиз.
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Метою дано! стати е показ наявного оргатзацшного ровня стльно- 
узгоджено! дояльноси з обмону шформацп под час призначення та проведення 
судових залознично-транспортних експертиз та надання пропозицой щодо його 
покращення.

Виклад основного матер1алу. Спольна узгоджена дояльность з обмону 
шформащею в процесо призначення та проведення судових залознично- 
транспортних експертиз визначаеться, як комунокативна взаемодоя судового 
експерта з судовими о правоохоронними органами. Ця взаемодоя е дуже 
важливою о без не! неможливе узгоджене функщювання усох органов 
досудового слодства та суду. Досвщ показав, що стиль викладу шформацп в 
дослодницькой частино висновку е важливим елементом зазначено! взаемодо! з 
точки зору розумоння результатов сторонами (учасниками) справи, а це 
важлива ланка в спш кувант судового експерта з ними.

Експертами затрачено багато зусиль на те, щоб по суп !х висновок мав 
просту та доступну форму, о був сприйнятий як правильний, об’ективний, 
обгрунтований, такий, що не викликае сумновов, замовником судово! 
експертизи о зрозумолий оншим процесуальним особам. Свое дослодження 
експерт виконуе за наданими виходними даними, яко е джерелом 
онформацойних параметров.

Зважаючи на це, пропонуемо звернути особливу увагу на техтчну 
спроможность та онформативность наданих виходних даних о матероалов по 
залознично-транспортних пригодах[2] (дало - ЗТП), яко б забезпечили 
проведення повного дослвдження з поставлених судовому експерту питань.

Водповвдно до Положення про класифокащю транспортних подой на 
залозничному транспорто, затвердженого наказом Моностерства шфраструктури 
Укра!ни вод 03.07.2017 № 235, зареестрованого у Моностерство юститп! Укра!ни 
25 липня 2017 р. за № 904/30772, до аварш належать:

- травмування (загибель) роботников залозничного транспорту у 
робочий час, завдане рухомим складом залозничного транспорту, що 
перемощався внаслщок яко! постраждало (травмовано) або загинуло вод 1 
особи;

- травмування (загибель) пасажиров на залозничному транспорто, 
завдане рухомим складом залозничного транспорту, що перемощався;

- травмування (загибель) сторонтх особ на залозничних пере!здах, 
завдане рухомим складом залозничного транспорту, що перемощався, за 
винятком випадков зоткнень з автотранспортними засобами або оншими 
самоходними машинами на залозничних пере!здах;

- травмування (загибело) стороннох особ на залозничному транспорто, 
завдане рухомим складом залозничного транспорту, що перемощався.

У зв’язку оз збольшенням колькоси призначених судових залознично-
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транспортних експертиз у випадках травмування (загибело) людей на 
залозничной коло! звертаемо особливу увагу на перелок онформацо!, що 
необходна для виконання такого виду судово! залознично-транспортно! 
експертизи[4].

В межах службового розслодування водповодно до Порядку службового 
розслодування транспортних подой в Публочному акцоонерному товариство 
«Укра!нська залозниця» (тимчасовий) (дало -  Порядок), що дое у публочному 
акцоонерному товариство «Укра!нська залозниця» з 1 сочня 2018 року, постшно 
чинними комшями регоональних фолой встановлюеться така важлива 
онформацоя, яка також використовуеться о при дослодженно в межах виконання 
експертизи:

- дата та час випадку травмування, регюнальна фш я, дирекцоя, 
виробничий подроздол, станцоя, перегон, колометр, покет;

- номер по!зда, сполучення (для пасажирських та примшьких 
по!здов), час затримки, сероя та номер локомотива (моторвагонного та 
спецоального рухомого складу), депо приписки, шших пращвников ПАТ 
«У крзалозниця»;

- особисто дано потерполого (потерпших), (для пращвников ПАТ 
«Укрзалозниця» - мшце роботи, час робочо! змши, безпосередньо яко завдання 
виконували),

- наслвдки травмування, стан потерполого, доагноз (на тдставо 
доводки медичного закладу);

- сводки нещасного випадку о онформацоя про них;
- наявтсть сигналов, що застосовуються для позначення поУздов, 

локомотивов та шших рухомих одиниць у водповвдносто до вимог 1нструкцо! з 
сигналозаци на залозницях Укра!ни, затверджено! наказом Мотстерства 
транспорту та зв’язку Укра!ни вод 23.06.2008 № 747;

- наявность включених (у ночний час) освотлювальних вогнов 
пасажирсько! посадково! платформи, паркових колой тощо;

- ким о яко вживались заходи з запобогання нещасного випадку, 
(подача сигналов, гальмування, встановлення видимоси травмовано! особи 
тощо);

- обставини випадку;
- висновки комосо!;
- схема травмування (фотографо! мшця подо!), на схемо вказуеться

прилегла територоя та об'екти онфраструктури, наявность о стан
попереджувальних знаков з прив'язкою до колометра та покетов, гальмовний 
шлях й мшця зупинення локомотива та окремих груп вагонов

- рапорт локомотивно! бригади;
- пояснення сводков ЗТП;
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- дано розшифрування швидкостеморно! строчки, касети реестрацп 
та шших засобов реестрацо! параметров локомотива, моторвагонного та 
спецоального самоходного рухомого складу;

- доводка про техночний стан локомотива (моторвагонного, 
спецоального самоходного рухомого складу).

Водповвдно до чинного Порядку, т с л я  проведення розслодування 
комосоею з розслодування матероали службового розслодування за межо ПАТ 
«Укрзалозниця» надаються через Департамент безпеки руху встановленим 
ними порядком.

Оригшали документов по розслодуванню аварой (зпдно з Тимчасовим 
порядком) зберогаються у мосцях, визначених директором регоонально! фоло!, у 
ревозорськой дольницо Департаменту безпеки руху ПАТ «Укрзалозниця», на якш 
територоально скоено ЗТП, вщ цш  контролю за умовами працо та промисловою 
безпекою Департаменту охорони працо та промислово! безпеки, начальника 
станцп (в разо настання ЗТП в межах станцп), виробничому подроздол! 
регоонально! фоло!, фоло! (в залежносто вод балансоутримувача об’екту 
шфраструктури, на якой скоено транспортну пригоду).

Судовим о правоохоронним органам важливо володоти онформацоею про 
термони збершання матероалов службового розслодування:

1) при розслвдувант комосоею под головуванням голови правлшня 
ПАТ «Укрзалозниця» та комосоею ПАТ «Укрзалозниця» - 10 роков;

2) за наявносто загиблих або травмованих пращвников ПАТ 
«Укрзалозниця» -  45 роков;

3) за наявносто загиблих о травмованих пасажиров, або сторонтх особ 
-  10 роков;

4) за водсутносто загиблих або травмованих особ -  5 роков.
Зпдно з законодавством Укра!ни експерт, який приступив до виконання 

експертизи, в погоджений термон в разо необходносто може направляти 
клопотання на додатково матероали. Важливо, щоб формування водповодо на 
дане клопотання водбувалося якнайшвидше, щоб не дати час для змони даних о 
унеможливити втручання в об’екти дослодження. Для цього слодчому 
необходно уважно контролювати весь процес службового розслодування.

Цими доями забезпечиться велика омоворность достоворносто онформацо! 
про ЗТП. Це важливо, оскольки експерт не мае права за власною оноцоативою 
збирати матероали для проведення експертизи; спшкуватися з особами, яко 
беруть участь у справо, а також з оншими учасниками адмоностративного 
процесу, за винятком дой, пов'язаних з проведенням експертизи; розголошувати 
водомосто, що стали йому ввдомо у зв'язку з проведенням експертизи, або 
поввдомляти будь-кому, кром суду, про результати експертизи[3].

В процесо виконання залознично-транспортно! експертизи експерти
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детально дослвджують о аналозують надано об'екти та матероали, на осново яких 
дослоджуються до! учасников та причетних до ЗТП особ. Кульмонацоею 
дослодження при водповодно поставлених слодчим питаннях е побудова 
механозму пригоди[4] (модело пригоди).

Слодчо ввддши з розслодування злочитв у сферо транспорту слвдчих 
управлонь ГУНП в Укра!но в складо сво!х сформованих подроздолов ввдносно 
недавно активували свою консультацойну роботу з експертними установами 
(експертами) з питань призначення судових залознично-транспортних 
експертиз. Сьогодно черга на виконання даних експертиз з дослодження 
залознично-транспортних пригод прогнозовано зростае, а якость та повнота 
наданих на дослодження матероалов часто потребуе доопрацювання о особливо! 
уваги, як експерта так о слодчого.

Для отримання чотко! взаемодо! експерта о працовников органов 
досудового розслодування (дало - слвдчих) шнуе необходность у вирш ены 
питання щодо подвищення !х знань та принципов роботи залозничного 
транспорту.

Моностерством внутрошнох справ Укра!ни розпочато налагодження 
зв’язков взаемодо! мож слодчими о експертами, шляхом оргатзацп 21 лютого 
2018 року першого науково-практичного семонару для керовников воддолов з 
розсл1дування злочинов у сферо транспорту слодчих управлонь ГУНП Укра!ни 
та судових експерпв. На даний заход були запрошено судово експерти 
Львовського НД1СЕ для доповодей про особливосто призначення та проведення 
зал1знично-транспортних експертиз о обговорення окремих питань, яко 
виникають при виконант судових залознично-транспортних експертиз. Цей 
семонар став подтвердженням необходносто зустрочей у такому формато як для 
замовников експертиз, так о судових експертов. На даной зустрочо стало 
зрозумоло, що фактичний стан поонформованосто працовников слодчих органов з 
особливостями функцоювання залознично! галузо, з питань дояльносто експертов 
в межах проведення дослодження у судовой залознично-транспортнш 
експертизо, на жаль, на низькому ровно.

На мою думку, виправити ситуащю, яка виникла, можливо. До таких 
вимушених радикальних дш з поглиблення знань слодчих в областО 
особливостей функцоювання залозничного транспорту належать:

1. Започаткування короткострокового онтенсивного навчання для 
пращвников органов слвдства о суду. Проведення такого навчання можуть 
забезпечити спецоалости, яко володоють спецоальними знаннями в галузо 
залозничного транспорту о мають досввд в !х застосуванно при виконант 
судових залознично-транспортних експертиз.

2. Якомога частш е запрошувати експертов для спшьно! роботи в 
межах науково-практичних семонаров, конференцой для обмону онформацоею
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(побажаннями) о удосконалювати подходи в спольной робото.
Унаслодок чого можна з впевненостю стверджувати, що започаткована 

консультацойно-органозацойна сповпраця мож слодчими о експертами е ворним 
кроком до досконало! сповпрацо захисников права та експерпв. При врахуванно 
запропонованого розвитку, майбутня сповпраця мае усо шанси на досконале 
оснування.

Висновки. Якосно та вчасно виконано п е р в ^ т  слодчо до! при ЗТП та 
грамотне оформлення матероалов для експертизи сприяють скороченню 
термонов проведення судово! зал1знично-транспортно! експертизи о загалом 
слвдства дано! категоро!, подвищенню обгрунтованосто прийнятих щодо них 
рошень.
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