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«КОМПЛЕКСНА ЕКСПЕРТИЗА» ТА «КОМПЛЕКС ЕКСПЕРТИЗ»

FEATURES AND DISTINCTIONS OF CONCEPTS «COMPLEX EXPERTISE»

AND «EXPERTISES COMPLEX»
Анотащя. У статп розкриваеться проблема особливостей о водмшностей понять «комплексна 

експертиза» о «комплекс експертиз». Комплексна експертиза - завдання певного виду, яке виршуеться 
фаховцями розних спещальностей. Але оснуе тонка межа мож поняттями «комплексна експертиза» о 
«комплекс експертиз». Наведено визначення «комплексна експертиза» о «комплекс експертиз». 
Вказано на те, що дано поняття важливо не тольки в експертной дгяльносп, а й в онших правових о 
суможних напрямках. 1снуе необходшсть визначитися з видами дослоджень, правильно оцшити 
завдання, яко повинна вирошити певна експертиза, порядок дослодження об'екпв, о на подставо цього 
визначити статус експертиз.

Ключовi слова: комплексна експертиза, комплекс експертиз, види дослоджень, порядок 
дослодження об'екпв, медико-кримшалостичш експертизи, транспортно-трасологочно експертизи.

Аннотация. В статье раскрывается проблема особенностей и отличий понятий «комплексная 
экспертиза» и «комплекс экспертиз». Комплексная экспертиза —  задача определённого вида, которая 
решается специалистами разных специальностей. Но существует тонкая грань между понятиями 
«комплексная экспертиза» и «комплекс экспертиз». Приведены определения «комплексная 
экспертиза» и «комплекс экспертиз». Указано на то, что данные понятия важны не только в экспертной 
деятельности, но и в других правовых и смежных направлениях. Существует необходимость 
определиться с видами исследований, правильно оценить задачи, которые должна решить 
определённая экспертиза, порядок исследования объектов, и на основе этого определить статус 
экспертиз.

Ключевые слова: комплексная экспертиза, комплекс экспертиз, виды исследований, порядок 
исследования объектов, медико-криминалистические экспертизы, транспортно-трасологические 
экспертизы.

Abstract. The article reveals the problem of peculiarities and differences of the concepts «complex 
expertise» and «complex of expertise». Comprehensive expertise is a task of a certain kind, which is solved by 
specialists of different specialties. But there is a fine line between the concepts «complex expertise» and 
«complex o f expertise». The definitions of «complex expertise» and «complex of expertise» are given. It is 
pointed out that these concepts are important not only in expert activity, but also in other legal and related 
areas, as well as the need to determine the kinds of researches, to properly assess the goals that a certain 
examination, the order of research of objects, and on the basis o f this determine the status of expertise.

Key words: complex expertise, complex of expertise, types of research, the order of object research, 
medical and forensic expertise, transport-trasologic expertise.

Постановка проблеми. На сьогодтш нш  день в експертной практищ 
оснуе можлившть проведення дослоджень одночасно колькома експертами - 
ком ^ею  експерпв. В залежност вод питань, яко виршуються, колькоси та 
характеристик об’екпв дослодження, до складу комши можуть входити
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експерти одное! галузо знань, -  в такому випадку експертиза е комшшною. Або 
розних галузей знань (розних напрямов у межах одное! галузо знань), -  така 
експертиза е комплексною.

Створення комшш експерпв зумовлено тим, що в ходо проведення 
розслодування кримональних правопорушень та вирошення онших 
правоводносин в органах досудового розслодування, в робот! слодчих суддов або 
судов часом виникае необходность призначення експертиз розних видов для 
дослодження одного спшьного об’екту. Однак бувають ситуацо!, за яких 
питання, що мають вирошуватись експертизою певного виду, не можуть бути 
виконат без залучення фаховщв онших спецоальностей. В таких випадках стае 
актуальним призначення комплексно! експертизи.

Метою цього дослодження е розмежування понять «комплексна 
експертиза» та «комплекс експертиз».

Виклад основного матер1алу. Грунтуючись на поняттях загально! теорп 
кримшалостики, законодавчих та нормативно-правових актов (КПК Укра!ни, 
1нструкцо! з органозацо! проведення та оформлення експертних проваджень у 
тдроздш ах Експертно! служби Моностерства внутрппт х  справ Укра!ни, 
затверджено! наказом № 591 вод 17.07.2017, 1нструкцо! про призначення та 
проведення судових експертиз та експертних дослоджень о Науково- 
методичних рекомендацой з питань подготовки та призначення судових 
експертиз та експертних дослоджень, затверджено! наказом Моностерства 
юстици № 53/5 вод 08.10.1998), та емтричному досвщр комплексною 
експертизою е експертиза, що проводиться оз застосуванням спещальних знань 
розних галузей науки, техтки  або онших спещальних знань (розних напрямов у 
межах одное! галузо знань) для вирошення одного спшьного (штеграцшного) 
завдання [1, 2].

Тобто, комплексною е експертиза, в якой експерти, що спещалозуються в 
розних галузях знань або видах судових експертиз, зайнят спшьним 
вирпттенням однакових питань та формулюванням спшьного висновку [3]. 
Врахування точок зору кожного з експерпв забезпечуеться можливостю у разо 
незгоди давати окремо висновки. Висновки, зроблено кожним експертом 
самостшно, без участо спещалоспв в онших галузях знань, тдписуються 
одноособово. Висновки оз загальних питань тдписую ть всо судово експерти, що 
брали участь у проваджент експертизи. При цьому допускаеться, що кожен з 
учасников комплексно! експертизи, окром вузько! спецоалозацо!, володое 
знаннями в сушжних галузях наук, яко використовувались при наданно 
висновку, ороентуеться в схемо всього дослодження, засобах, що 
застосовувались та методах на вшх етапах дослодження.

Г оловна ознака комплексно! експертизи - це вирошення сушжних питань 
експертиз розного класу або виду, яко не можуть бути в и р ш е т  на тдставо 
одное! галузо експертних знань. Порядок проведення дослоджень, а також
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визначення послодовносто та строков виконання окремих дослоджень 
визначаеться нарадою вшх експертов-споввиконавцов, органозованою головою 
експертно! комосо!, враховуючи функцо! кожного з експертов, що беруть участь 
у проведены експертизи. Оцонка отриманих результатов також виноситься 
колепально.

Якщо вирошення питань, що ввдносяться до розних видов судових 
експертиз, щодо одних о тих же об’екпв, здшснюеться експертами розних 
спещальностей без спшьних дослоджень та без спольно! оцшки отриманих 
результатов, то це о е комплекс експертиз [4]. В таких випадках необходно 
враховувати можливо вароанти проведення спольних дослоджень та черговють 
дой експертов розних галузей оз дослодження спшьного об’екта, види та 
послвдовтсть застосування методов дослодження з урахуванням дотримання 
техтки  безпеки, правил зберогання та поводження з об’ектами, збереження 
початкового стану об’екту, обсягу та маси речовини. При вирш ены  певно! 
справи результата такого дослодження використовують слодчо або суди.

У чинному кримшально-процесуальному законодавство написання 
комплексно! експертизи прямо не передбачено. Незважаючи на це, комплексно 
експертизи використовуються все часпше. Це пояснюеться високою 
ефективностю тако! експертизи, широкими можливостями сукупного, 
синтезованого застосування знань з розних галузей науки о техтки.

Найбшьш часто проводяться комплексно медико-кримшалютичт 
експертизи (зокрема медико-балютичт) для встановлення механозму постролу 
(направлення та дальность постролу, взаемне розташування того, хто строляв о 
потертлого та он.), медико-трасологочно для встановлення механозму 
заподояння толесних ушкоджень (наприклад, ножового поранення).

Все больше поширення отримують транспортно-трасологочно експертизи 
для встановлення експертами автотехтчно! о трасологочно! експертиз (шодо з 
участю медиков, якщо дослвджуються пошкодження на толо людини) механозму 
дорожньо-транспортно! пригоди шляхом дослодження пошкоджень на 
транспортних засобах та онших об'ектах.

Поряд з перелоченими розновидами комплексних експертиз неродко 
призначаються так звано комплексно дактилоскопочно та молекулярно- 
генетично, дактилоскопочно та балю тичт експертизи, на вирошення яких 
виноситься перелш питань, до якого входять окремо питання для кожного з 
експертов. Висновки в таких експертизах даються окремо кожним експертом 
через те, що об’екти дослвджуються самостшно та не потребують спшьно! 
отпнки отриманих результатов. Це яскраво приклади саме комплексу експертиз.

Також слвд зазначити, що поняття комплексно! (а, ввдповвдно, о 
комплексу експертиз) та комюшно! експертизи використовуеться не ильки в 
кримшально-процесуальному законодавство, але й у вирш ены  цившьно-
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процесуальних, адмотстративно-процесуальних правоводносин тощо.
Висновки. Отже, для уникнення замони понять, що мають суттеве 

юридичне значення, т щ а т о р у  призначення експертизи необходно 
визначитись з видами дослоджень, правильно оцшити завдання, яко мае 
вирппити певна експертиза, порядок дослодження об’ектов та на цой подставо 
визначити статус експертиз, що призначаються.
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