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ПРАВА ЕКСПЕРТ А-ПСИХІАТРА У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

Судовими експертами можуть бути особи, які мають необхідні знання для 
надання висновку із досліджуваних питань.

Судово-психіатричним експертом може бути тільки лікар-психіатр, який має 
відповідну підготовку у галузі судової психіатрії, атестований зі спеціальності 
«Судово-психіатрична експертиза». Перевага надається фахівцям, які внесені до 
Реєстру судових експертів державних і недержавних структур.

Однією із важливих особливостей судової експертизи є чітка регламентація в 
законодавстві прав, обов’язків та відповідальності осіб, які приймають участь при її 
призначенні та провадженні.

Відповідно до ч.З ст. 77 Кримінально-процесуального кодексу (далі КПК), ст. 
Закону України « Про судову експертизу» п. 19 Інструкції про проведення судово- 
психіатричної експертизи в Україні» експерт наділяється наступними правами:

1) знайомитись та досліджувати матеріали справи (з медичною докумен
тацією), які містять інформацію, необхідну для проведення експертизи. В цілому 
має право знайомитись з будь-якими матеріалами кримінальної справи, навіть, які 
складають предмет певної таємниці, однак при цьому він повинен бути поперед
жений про відповідальність за розголошення таємниці. Даному праву експерта 
кореспондує обов’язок особи (органу), що призначив експертизу, надати у розпо
рядження експерта інформацію, що вимагається;

2) клопотати перед органом, який призначив експертизу, про надання додат
кових матеріалів, необхідних для дачі висновку або про залучення до провадження 
експертизи інших експертів. Слід врахувати, що експерт не вправі самостійно 
обирати матеріали для проведення дослідження;

3) бути присутнім з дозволу слідчого, прокурора, суду при проведенні слідчих 
(судових) дій і ставити допитуваним запитання, які стосуються предмета 
експертизи;

4) визначити форму проведення експертизи за даною справою (амбулаторна 
чи стаціонарна). Амбулаторна експертиза може бути проведена у кабінеті слідчого, 
судді, психіатричному закладі (диспансер, лікарня тощо). Стаціонарна експертиза 
проводиться в судово-експертній установі в порядку передбаченому законом. Якщо 
при проведенні судово-психіатричної експертизи виникає необхідність тривалого 
спостереження за обвинуваченим суд за поданням слідчого, погодженим із проку
рором, поміщає його у відповідний медичний заклад, про що виносить постанову ( 
ст. 205 КПК);

5) заперечувати проти присутності осіб, які не передбачені чинним законодав
ством при проведенні експертизи. Це обумовлюється тим, що присутність 
сторонніх осіб може викликати відволікання уваги та неспокій підекспертного;



6) радитися при комісійній експертизі з членами комісії, які брали участь у 
сукупній оцінці результатів усіх досліджень і дійшли згоди. У разі коли згоди між 
ними не було досягнуто, складається декілька висновків експертизи за кількістю 
точок зору або один, у якому протокольна частина підписується усіма експертами, а 
резолютивна -  окремими, під відповідними висновками;

8) викласти у висновку експертизи обставини, які мають значення по справі і 
з’ясування яких входить до компетенції експерта, у випадку, коли із зазначених 
обставин орган, який призначив експертизу, не сформулював у постанові (ухвалі). 
Дане право має назву експертної ініціативи і є одночасно обов’язком. Це означає, 
що експерт може зробити висновок по питанню, який перед ним не ставилось, але 
який, на його думку, може мати значення для справи. Таке право експерта має 
важливе значення для повного і всебічного встановлення обставин справи і нерідко 
реалізується на практиці, оскільки слідчі і судді, не володіючи відповідними 
спеціальними знаннями, можуть не взяти до уваги деякі можливості і не поставити 
відповідне питання;

8) оскаржити дії особи, у провадженні якої перебуває справа, якщо ці дії 
порушують права експерта. Це право витікає із положення, що гарантує особі право 
звернутись до вищестоящої інстанції або до суду у випадку порушення сфери прав 
даного суб’єкта ( ст. 55 Конституції України);

9) відмовитись від дачі висновку по питанням, які виходять за межі його 
спеціальних знань (компетенції) та якщо надані йому матеріали недостатні для дачі 
висновку. При цьому відмова від дачі висновку повинна бути заявлена експертом в 
письмовій формі з викладенням мотивів відмови. Такі ситуації на практиці вини
кають вкрай рідко. Як правило, вони трапляються щодо одного-двох питань з низки 
поставлених перед експертом. Відповідаючи послідовно на поставлені питання, 
експерт зауважує у висновку щодо питань, на які не може відповісти у зв’язку з 
недостатньою компетенцією або недостатністю наданих йому для дослідження 
матеріалів;

10) отримати відшкодування витрат за відрядження у зв’язку з проведенням 
експертиз та оплату за її виконання згідно з затвердженою постановою Кабінету 
Міністрів України від 1 липня 1996 року № 710 « Інструкцією про порядок і розмі
ри відшкодування витрат та виплати винагороди особам, що викликаються до орга
нів дізнання, досудового слідства, прокуратури, суду або до органів, у провадження 
яких перебувають справи про адміністративні правопорушення, та виплати держав
ним науково-дослідним установам судової експертизи за виконання їх працівни
ками функцій експертів і спеціалістів»; у випадку угоди між установою, яка 
проводить експертизу, і органом, який її призначив, згідно з угодою. Право особи 
одержувати винагороду за проведення судової експертизи, якщо її виконання не є 
службовим завданням цієї особи, стосується осіб, які не є штатними атестованими 
судовими експертами СЕУ, а залучені до проведення судової експертизи як атес
товані судові експерти або як фахівці, котрі не є працівниками державних спеціалі
зованих установ, на умовах і з обмеженнями, передбаченими частиною 4 статті 7 
Закону України « Про судову експертизу».

Аналізуючи права експерта-психіатра не можливо вказати, що цей перелік є 
вичерпним, тому як слід погодитись з думкою О.Г. Д’яконової про можливість
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закріплення на законодавчому рівні права експерта користуватись іншими правами, 
встановленим законом та відомчими нормативно-правовими актами при провад
женні експертизи. Це стосується, наприклад, можливості робити заяви, вносити 
зауваження, доповнення, уточнення під час як досудового слідства та і судового 
розгляду з приводу неправильного тлумачення учасниками процесу висновку 
експерта або його показань.

Отже, чітка регламентація прав експерта та їх здійснення забезпечує йому 
додаткові сприятливі умови для якісного дослідження об’єктів експертизи.
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МЕТОДОЛОГІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ МЕХАНІЗМУ ПРАВОВОГО ЗАХИСТУ 
ОСОБИ В КРИМІНАЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ

Проблема гарантій прав особи - традиційний об'єкт уваги в кримінально- 
процесуальній науці, підтвердженням чому слугує широкий теоретичний матеріал, 
накопичений у цій галузі юридичного знання. Об'ємність списку вчених, чиї роботи 
із проблематики забезпечення прав і законних інтересів особи у сфері 
кримінального правосуддя склали солідний каталог праць, що охоплює у своїй 
періодизації не тільки сучасну вітчизняну кримінально-процесуальну науку, але й 
більш ранні етапи розвитку теорії кримінального процесу (з кінця XIX століття й 
по теперішній час, включаючи так званий радянський період), є очевидною.

Предметне розгортання проблематики процесуального забезпечення прав 
особи органічно пов'язане з характеристикою як статичних, так і динамічних 
зв'язків системи гарантій прав особи. Тому категорія механізму правового регулю
вання є оптимальною дослідницькою схемою. Сама категорія «механізм правового 
регулювання» є об'єктом багатьох наукових досліджень. Вона протягом багатьох 
років привертала увагу науковців — С. Алексеева, А. Малько, С. Маврина, В. 
Протасова, Е. Лук'янової та ін., а на галузевому кримінально-процесуальному рівні
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