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запитання	 і	 отримувати	 відповіді	 осіб,	 які	 беруть	 участь	 у	 слідчій	 (розшуковій)	 дії	
дистанційно,	реалізовувати	 інші	надані	 їм	процесуальні	 права	та	 виконувати	 процесуальні	
обов’язки,	передбачені	КПК.	

Крім,	 того,	 з	 метою	 забезпечення	 оперативності	 кримінального	 провадження,	 чинний	
КПК	 дає	 можливість	 слідчому,	 прокурору	 проводити	 опитування	 в	 режимі	 відео-	 або	
телефонної	конференції.	Підставами	для	цього	є	знаходження	особи	у	віддаленому	від	місця	
проведення	розслідування	місці,	хвороба,	зайнятість	чи	інші	причини,	з	яких	особа	не	може	
без	зайвих	труднощів	прибути	своєчасно	до	слідчого,	прокурора.	

У	результаті	проведення	опитування	з	використанням	відео-	та	телефонної	конференції	
уповноважена	особа	складає	рапорт,	у	якому	зазначає	дату	та	час	опитування,	дані	про	особу	
опитуваного,	дані	про	те,	яким	чином	була	підтверджена	особа	опитуваного,	ідентифікаційні	
ознаки	 засобу	 зв’язку,	 що	 використовувався	 опитуваним,	 а	 також	 обставини,	 які	 були	 ним	
повідомлені.	

Обов’язкової	фіксації	опитування	за	допомогою	технічних	записів	аудіо-	та	відеозаписи	
не	передбачається,	вона	проводиться	в	разі	потреби.	Визначення	необхідності	фіксації	–	це	
виключна	компетенція	слідчого,	прокурора,	тоді	як	право	опитуваного	заявити	таке	окреме	
клопотання	або	самому	використовувати	такі	засоби	в	новому	КПК	не	передбачено.	

Резюмуючи	 вищезазначене,	 слід	 сказати,	 що	 можливість	 проведення	 дистанційного	
досудового	 розслідування	 із	 застосуванням	 допомогою	 відео-,	 телефонної	 конференції	 є	
закономірним	кроком	по	впровадженню	в	кримінальний	процес	сучасних	технологій	зв’язку	
та	 фіксації	 інформації.	 Це	 дозволяє	 заощаджувати	 сили,	 час	 і	 кошти	 всіх	 учасників	
досудового	провадження.	
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ДЕЯКІ	АСПЕКТИ	ПРОВЕДЕННЯ	ЕКСПЕРТИЗ		
ПРИ	РОЗСЛІДУВАННІ	КРИМІНАЛЬНИХ	ПРАВОПОРУШЕНЬ	

ЗА	СТ.	149	КК	УКРАЇНИ	

У	 наш	 час	 експертиза	 відіграє	 велику	 роль	 у	 роботі	 правоохоронних	 органів	 для	
знаходження	 істини	 у	 справі,	 пошуку	 злочинців,	 встановлення	 тяжкості	 тілесних	
ушкоджень,	природи	певних	речових	доказів.	Висновки,	які	надають	експерти,	є	доказами	у	
кримінальному	провадженні.	

Стаття	1	 Закону	 України	 «Про	 судову	 експертизу»	 встановлює:	 судова	 експертиза	 –	
дослідження	 експертом	 на	 основі	 спеціальних	 знань	 матеріальних	 об’єктів,	 явищ	 і		
процесів,	які	містять	інформацію	про	обставини	справи,	що	перебуває	у	провадженні	органів	
досудового	 розслідування	 чи	 суду	 [1].	 Проведення	 судової	 експертизи	 стосовно		
кримінальних	 правопорушень	 регламентовано	 Законом	 України	 «Про	 судову	 експертизу»,	
Кримінальним	процесуальним	кодексом,	відомчими	нормативними	актами.	Згідно	з	чинним	
КПК	 експертиза	 проводиться	 експертом	 за	 зверненням	 сторони	 кримінального	
провадження	 або	 за	 доручення	 слідчого	 судді	 чи	 суду,	 якщо	 для	 з’ясування	 обставин,	 що	
мають	 значення	 для	 кримінального	 провадження,	 необхідні	 спеціальні	 знання	 (ч.	1	
ст.	242	КПК)	[2].	

До	основних	видів	експертиз	слід	віднести:	судово-медичну;	судово-біологічну;	судово-
психіатричну.	

Судово-медична	 експертиза	проводиться	відповідно	до	постанови	слідчого,	прокурора,	
судді,	а	також	за	ухвалою	суду	(п.	2.1)	[3].	
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До	 повноважень	 судово-медичної	 експертизи	 варто	 віднести:	 експертиза	 речових	
доказів	(згідно	з	матеріалами	суду	до	них	можна	віднести	наступне:	кров,	волосся,	виділення	
людини,	 органи,	 тканини,	 а	 також	 паспорт,	 картка	 платника	 податків,	 банківська	 картка,	
мобільний	телефон,	ноутбук	та	інше);	експертиза	трупу;	експертиза	живих	осіб	(потерпілих	
та	обвинувачених);	експертиза	матеріалів	справи.	

Так,	 вина	 обвинуваченого	 у	 скоєному	 злочині	 може	 бути	 аргументована	 з	 огляду	 на	
дослідження	доказів	(телефону,	ноутбуку	Lenovo	D	50–30	тощо)	[4].	

Судово-медична	 експертиза	 речових	 доказів	 встановлює	 групову	 належність	 цих	
об’єктів,	 іноді	 забезпечує	 індивідуальну	 ідентифікацію	 особи.	 Судово-медична	 експертиза	
трупа	 встановлює	 причину	 і	 час	 настання	 смерті.	 Судово-медична	 експертиза	 живих	 осіб	
визначає	 ступінь	 тяжкості	 тілесних	 ушкоджень,	 стан	 здоров’я,	 вік	 людини,	 алкогольне	
сп’яніння	[5,	с.	467].	

Наступним	 різновидом	 є	 судово-біологічна	 експертиза.	 Вона	 призначається	 при	
розслідування	 кримінальних	 справ.	 Основними	 завданнями,	 які	 вирішує	 судово-біологічна	
експертиза,	є	наступні:	природа	та	таксономічна	належність	об’єктів;	ідентифікація	об’єктів;	
ушкодження	та	механізм	їх	утворення.	

Перед	цим	різновидом	експертиз	ставляться	наступні	питання:	
–	яке	походження	речовини	на	виявленому	предметі?	
–	до	якого	виду	належить	даний	об’єкт?	
Ще	одним	різновидом	є	судово-психіатрична	експертиза.	Основною	метою	є	визначення	

психічного	 стану	 особи	 при	 питанні	 його	 осудності	 чи	 неосудності.	 Предметом	 цієї	
експертизи	виступає	психічний	стан	особи	у	певний	період	часу	та	при	певних	обставинах,	
як	 правило,	 під	 час	 вчинення	 злочинного	 діяння,	 що	 важливі	 для	 слідства.	 Об’єктами	
експертизи	 виступають	 наступні	 категорії	 людей	 та	 критерії,	 на	 основі	 яких	 проводиться	
експертиза:	

–	потерпілі	 та	 взаємозв’язок	 їхнього	 стану	 здоров’я	 після	 вчинення	 протиправного	
діяння	щодо	них;	

–	потерпілі	та	свідки,	з	приводу	їх	психічної	повноцінності;	
–	підозрювані,	 обвинувачені,	 підсудні,	 стосовно	 яких	 виникають	 питання	 щодо	

усталеності	їх	психічного	стану.	
Також	 об’єктами	 експертизи	 можна	 назвати	 матеріали	 кримінальної	 справи,	 медичну	

документацію	стосовно	психічного	стану	особи,	що	цікавить	слідство.	
Перед	судово-психіатричною	експертизою	ставляться	наступні	питання:	
–	чи	були	в	особи	розлади	психіки	під	час	вчинення	злочину?	
–	чи	є	у	людини	будь-які	розлади	психіки	у	даний	момент?	
–	який	тип	лікування	потребує	особа,	якщо	вона	на	даний	момент	має	такі	розлади?	
–	чи	здатна	людини	усвідомлювати	та	керувати	своїми	діями,	не	зважаючи	на	розлади	

психіки?	
Отже,	 призначення	 експертиз	 відіграє	 важливу	 роль	 при	 розслідуванні	 кримінальних	

правопорушень	 за	 ст.	149	 ККУ.	 А	 від	 правильності	 висновку	 експерта	 у	 великій	 мірі	
залежить	 подальший	 хід	 провадження.	 Проведені	 експертизи	 дають	 змогу	 відповісти	 на	
багато	питань,	які	стоять	перед	слідством.	
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