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Аналіз Закону України №2147а від 03.10.2017 «Про внесення змін до 
Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального 
кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших 
законодавчих актів» (далі -  Закон №2147а) в аспекті змін до Кримінального 
процесуального кодексу України (далі -  КПК) та Закону України «Про судову 
експертизу» поряд із позитивними тенденціями свідчить і про певні прогалини 
та суперечності, які існують у цьому правовому полі. У своїх публікаціях ми 
вже звертали увагу на дані питання [1, с.63-69; 2, с.68-70]. Приділялася цьому 
увага й іншими авторами, які вказували як на позитивні, так і на проблемні 
положення нового законодавства [3, с. 89-95; 4; 5 тощо]. Новели, введені у 
вказані закони, покликані сприяти подоланню процесуальних проблем, які 
перешкоджають ефективному судовому захисту в Україні, та мали б усунути 
формалізм у дотриманні конституційних та встановлених законом принципів 
судочинства, недостатній рівень єдності та послідовності правозастосовної 
практики, недосконалість, а подекуди -  відсутність ефективних 
процесуальних інструментів для захисту прав та інтересів осіб, які 
звертаються до суду, тощо. Однак деякі з норм про призначення та проведення 
судової експертизи, які відображені у Законі №2147а, не дають підстав для 
упевненості в тому, що згадувані принципові положення реалізувалися у 
повному обсязі.

У попередніх публікаціях нами вже зверталася увага на необхідність 
уточнення частини першої ст. 242 КПК в аспекті того, що експертиза 
проводиться не експертною установою, а судовим експертом (експертами); на 
невиправданість застосування сполучника «або», який викривлює сенс підстав 
для проведення експертизи. Крім того, як новою, так і попередніми 
редакціями частини 1 статті. 242 КПК не передбачено призначення експертизи 
за клопотанням потерпілого, саме тому, цю прогалину треба ліквідувати. У 
вказаній статті та в статті 243 КПК «Порядок призначення експертизи» не 
враховано ту обставину, що правозахисну діяльність слідчого судді (суду) на 
стадії досудового розслідування необхідно переорієнтувати на забезпечення 
невід’ємних прав потерпілого. Потерпілий не є стороною кримінального 
провадження за виключенням випадку, коли він реалізує своє право
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підтримувати обвинувачення в суді у разі відмови прокурора від підтримання 
державного обвинувачення. При цьому він не наділений правом самостійно 
клопотатися перед слідчим суддею про призначення експертизи на стадії 
досудового розслідування. У той же час, захисній функції підозрюваного, 
обвинуваченого надано статусу основоположного характеру. Такого 
положення у змагальному процесі не повинно бути, бо подібний судовий 
захист прав учасників процесу не можна вважати повноцінним.

Крім того, зауважимо, що надання виключного права призначення 
судової експертизи у кримінальному процесі на стадії досудового 
розслідування слідчим суддею чи судом, неповною мірою кореспондується із 
принципом змагальності сторін (обвинувачення та захисту) і свободи в 
поданні ними своїх доказів суду та доведенні перед судом їх переконливості. 
Адже даний принцип встановлений як одна із загальних засад кримінального 
провадження. Більш того, Законом № 2147а-19 у цивільному, господарському 
та адміністративному процесах експерт може залучатися як судом, так і 
самостійно учасниками справи. Вважаємо, що має застосовуватися єдиний 
підхід у цьому питанні.

Слід підкреслити, що як попередня, так і чинна редакція КПК взагалі 
не передбачають норм щодо процесуальних підстав для диференціації видів 
судових експертиз: первинної, додаткової, повторної, комісійної та
комплексної. Саме тому, вважаємо за доцільне відобразити ці норми у КПК, 
доповнивши статтю 242 КПК, відповідно, четвертою, п’ятою, шостою, 
сьомою, восьмою, дев’ятою та десятою частинами та викласти їх у такій 
редакції:

«...4. За наявності підстав, вказаних у першій та другій частинах цієї 
статті, може бути призначена первинна, додаткова або повторна експертизи, 
які можуть бути виконані як одноосібно так і декількома експертами.

5. Первинною є експертиза, коли об’єкт досліджується уперше.
6. Додатковою є експертиза, якщо необхідно провести додаткові 

дослідження раніше досліджуваних об’єктів або додаткових матеріалів з 
раніше вирішуваного питання.

7. Повторною є експертиза, під час проведення якої досліджуються ті 
самі об’єкти і вирішуються ті самі питання, що й при проведенні первинної 
(попередніх) експертизи (експертиз).

8. Експертиза, проведена двома або більше експертами одного напряму 
знань, є комісійною. Комісія експертів може утворюватися як слідчим суддею 
(судом), який призначив експертизу, так і керівником експертної установи.

Якщо за результатами проведених досліджень думки експертів 
збігаються, вони підписують єдиний висновок. Експерт, не згодний з 
висновком іншого експерта (експертів), дає окремий висновок з усіх питань
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або з питань, які викликали розбіжності.
9. У випадку, коли для вирішення питання потрібні спеціальні знання з 

різних галузей науки, техніки, мистецтва тощо, або різних напрямів однієї 
галузі знань, призначається комплексна експертиза, що може бути виконана як 
декількома експертами різних напрямів знань, так і одним експертом, який 
володіє знаннями з різних галузей. Комісія експертів проводить дослідження, 
виходячи з компетенції кожного із її членів, про що зазначається у висновку, 
та формулює загальний висновок. Висновок підписується всіма експертами.

Якщо експерти не дійшли згоди при формулюванні спільного 
висновку, комісією складається один висновок комплексної експертизи. У 
синтезуючій частині висновку мають бути наведені результати досліджень 
кожного з експертів і викладені причини розбіжностей думок членів комісії в 
оцінюванні результатів для формулювання спільного висновку; кожний 
експерт зобов’язаний обґрунтувати причини своєї незгоди з думкою інших 
членів комісії. У висновку з питання, що потребує спільного вирішення, 
членами комісії має бути повідомлено про неможливість його вирішення. Крім 
того, експерти формулюють окремі проміжні висновки за результатами 
проведених ними досліджень.

10. Інші питання здійснення судово-експертної діяльності у 
кримінальному провадженні передбачаються Законом України «Про судову 
експертизу».

Враховуючи наведені аргументи щодо необхідності забезпечення прав 
потерпілого у кримінальному провадженні, треба внести відповідні 
доповнення до ст. ст. 242 та 243 КПК щодо реалізації його права клопотатися 
перед слідчим суддею про призначення експертизи.

Крім того, вважаємо доцільним використання єдиної термінології за 
текстом КПК, оскільки в ньому щодо експертизи застосовуються різноманітні 
словосполучення: то «доручення проведення експертизи», то «залучення 
експерта», то «призначення експертизи». Краще у всіх випадках щодо 
відповідної ухвали використовувати єдиний термін -  «про призначення 
експертизи».

Законом №2147а у Закон України «Про судову експертизу» також 
вносяться певні зміни. Позитивно треба оцінити викладення норм щодо 
матеріально-соціального забезпечення судового експерта (ст. ст. 18 та 181). У 
той же час, спостерігаються й новели, які не дозволяють однозначно 
сприймати їх зміст. Так, не зважаючи на ту обставину, що у КПК право 
призначення експертизи залишається тільки за слідчим суддею або судом, в 
Законі України «Про судову експертизу» у новій статті 7-1 «Підстави 
проведення судової експертизи» вказується на те, що підставою проведення 
судової експертизи є відповідне рішення органу досудового розслідування. Не
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зрозуміло, яке рішення вказаного органу мається на увазі, бо органи 
досудового розслідування відповідно до нової редакції статті 242 КПК не 
мають таких повноважень. Викликає сумнів і те, що законодавець у вказаній 
новій нормі називає договір -  підставою для проведення експертизи. Адже 
договір з експертом чи експертною установою у разі проведення експертизи 
на замовлення інших осіб, може бути підставою для її оплати, а процесуальні 
кодекси як підставу для проведення експертизи вказують на замовлення сторін 
у справі. Це питання потребує уточнення.

Інша проблема полягає у визначенні поняття судової експертизи, 
зафіксованому у новій редакції ст.1 Закону України «Про судову експертизу» і 
стосується словосполучення: «що є або будуть предметом судового розгляду». 
Адже, не завжди висновки судового експерта, надані на стадії досудового 
розслідування, стають предметом судового розгляду, оскільки слідчий може 
визнати їх неналежним або недопустимим доказом, а тому й не 
використовувати у процесі доказування, обґрунтував це відповідно до 
законодавства. Крім того, у попередніх публікаціях ми вже звертали увагу на 
той факт, що у новій редакції визначення втрачає безпосереднього суб’єкта 
дослідження (судового експерта) та що у ньому змішуються поняття об’єкта 
та предмета судової експертизи. За нашим твердим переконанням в законі, як 
нормативно-правовому акті, об’єктами судової експертизи мають бути названі 
тільки безпосередні об’єкти, які у передбаченому законом порядку можуть 
бути представленні судовому експерту для дослідження, а це матеріальні (або 
матеріалізовані) носії інформації.

Крім того, стаття 1 Закону України «Про судову експертизу» має 
містити й інші основні терміни та визначення, які використовуються в цьому 
Законі. Пропонуємо доповнити дану статтю такими термінами та 
визначеннями:

- експертне дослідження -  процес пізнавальної діяльності судового 
експерта;

- зразки для експертного дослідження -  вилучені в установленому 
законом порядку об'єкти матеріального світу (їх фрагменти, частки, відбитки 
тощо), що відображають властивості живої людини, трупа, тварини, рослини, 
речовини, предмета, документи тощо, необхідні для проведення експертного 
дослідження та надання висновку експерта;

- кваліфікація судового експерта -  обсяг знань та навичок, необхідний 
для проведення судової експертизи за відповідною експертною спеціальністю, 
що встановлюється шляхом атестації судового експерта в порядку, 
визначеному цим Законом;

- методика проведення судових експертиз -  результат наукової роботи, 
що містить систему методів, які застосовуються в процесі послідовних дій
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експерта з метою виконання певного експертного завдання;
- об'єкти експертного дослідження -  матеріальні та матеріалізовані носії 

інформації, що досліджуються судовим експертом шляхом використання 
спеціальних знань у межах предмета експертного дослідження: речові докази, 
похідні речових доказів, зразки, документи, тіло й стан психіки людини, трупи 
(їхні частки), тварини (їхні частки), рослини (їхні частки), будівлі, споруди, 
ділянки місцевості тощо, а також відомості, що зафіксовані в матеріалах 
справи та інших носіях інформації;

- предмет судової експертизи -  встановлювані на підставі спеціальних 
знань судового експерта фактичні дані та обставини явищ і процесів, що 
мають значення для кримінального провадження, вирішення цивільної, 
господарської, адміністративної справи, справи про адміністративне 
правопорушення або виконання рішень суду;

- спеціальні знання -  професійні знання та вміння фахівця у відповідній 
галузі науки, техніки, мистецтва, ремесла тощо (крім знань у галузі права), 
набуті ним у процесі навчання та практичної діяльності за відповідною 
спеціальністю (фахом);

- судово-експертна діяльність -  вид діяльності, пов’язаної з 
організацією та проведенням судових експертиз, експертних досліджень, 
науково-методичним, організаційно-управлінським, кадровим забезпеченням 
правосуддя незалежною, кваліфікованою та об'єктивною експертизою, 
орієнтованою на використання досягнень науки і техніки;

- спеціальність судового експерта -  окремий напрямок спеціальних 
знань, що визначає компетенцію судового експерта з проведення певного виду 
експертних спеціальностей, за яким присвоюється кваліфікація судового 
експерта.

Крім того, статтю 1 даного Закону необхідно доповнити частиною 
третьою такого змісту: «Інші терміни, що їх вжито у цьому Законі, 
визначаються спеціальними нормами у цьому Законі та інших нормативно- 
правових актах України».

Із врахуванням наведеного, з метою удосконалення законодавства, що 
регулює судово-експертну діяльність, та забезпечення однозначного 
застосування понятійного апарату у цій галузі, пропонуємо ввести перелік в 
Закон України «Про судову експертизу» основних термінів, що
використовуються у ньому, щоб вони кореспондувалися із процесуальним 
законодавством та дозволяли однозначно їх тлумачити.
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