
ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА 

№ 1 • 2018 • ВІСНИК Полтавської державної аграрної академії 132

УДК 343.9853, DOI 10.31210/visnyk2018.01.25  
© 2018 

Щербакова Н. С.,  кандидат ветеринарних наук,  
Передера С. Б., кандидат ветеринарних наук,  
Передера Ж. О., кандидат ветеринарних наук 

Полтавська державна аграрна академія 

Щербаков Є. А., адвокат, член ради адвокатів Полтавської області 

ЗМІНИ У ЗАКОНОДАВСТВІ УКРАЇНИ ЩОДО ПРИЗНАЧЕННЯ СУДОВО-
ВЕТЕРИНАРНИХ ЕКСПЕРТИЗ ТА ПОРЯДКУ ЗАЛУЧЕННЯ ЕКСПЕРТІВ 

Рецензент – кандидат юридичних наук, адвокат, член ради адвокатів  
Полтавської області Д. П. Таран  

У статті наведені дані щодо аналізу змін до кри-
мінально-процесуального законодавства України в 
питаннях правових підстав проведення експертиз та 
порядку залучення експертів ветеринарної медицини. 
Встановлено, що зміни до кримінально-
процесуального законодавства України в питаннях 
правових підстав проведення експертиз та порядку 
залучення експертів ветеринарної медицини показує 
систематичне наближення нормативно-правової 
бази  України в кримінальному процесі до міжнарод-
них норм і стандартів, і спрямовані на досягнення 
максимального рівня неупередженості з боку учасни-
ків кримінального судочинства. 
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Постановка проблеми. Сучасна судово-
ветеринарна експертиза – це самостійна частина 
ветеринарної науки, що вивчає ветеринарно-
біологічні питання, які виникають у правоохо-
ронних органах у процесі розслідування і судо-
вого розгляду кримінальних і цивільних справ. 
Існуючи як ветеринарна наука, судово-
ветеринарна експертиза нерідко стикається з 
юридичними дисциплінами [1, 5, 6]. 
Окрім того, експертна діяльність та судово-

ветеринарна експертиза зокрема, має неухильно 
відповідати чинному законодавству та оператив-
но реагувати на всі зміни до чинного законодав-
ства, що регламентують її діяльність [1, 2]. 
Так, 03.10.2017 року Верховною Радою Украї-

ни ухвалено Закон «Про внесення змін до Гос-
подарського процесуального кодексу України, 
Цивільного процесуального кодексу України, 
Кодексу адміністративного судочинства України 
та інших законодавчих актів», яким, зокрема, 
внесено зміни до кримінального процесуального 
кодексу України в частині підстав проведення 
експертиз та порядку залучення експертів [3]. 
Такі зміни до кримінального процесуального 

законодавства значно змінюють процедуру та 
правові підстави призначення судово-
ветеринарної експертизи, що обов’язково мають 
знати та використовувати в своїй діяльності су-
дово-ветеринарні експерти.  
Аналіз змін у законодавстві по даній темі. 

Для аналізу змін у кримінально-процесуальному 
законодавстві України першочергово варто порі-
вняти безпосередньо нормативно-правові акти, 
до яких внесено зміни законодавцем. 
Підстави для проведення експертиз у кримі-

нальному процесі, зокрема і судово-ветери-
нарних, є норма статті 242 Кримінально-проце-
суального кодексу України, де в частині 1 до 
внесення відповідних змін зазначалося наступне: 

«Експертиза проводиться експертом за звер-
ненням сторони кримінального провадження або 
за дорученням слідчого судді чи суду, якщо для 
з’ясування обставин, що мають значення для 
кримінального провадження, необхідні спеціа-
льні знання. Не допускається проведення експе-
ртизи для з’ясування питань права». 
Натомість, та ж частина 1 статті 242 Криміна-

льно-процесуального кодексу України в новій 
редакції виглядає наступним чином:  

«Експертиза проводиться експертною устано-
вою, експертом або експертами, за дорученням 
слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням 
сторони кримінального провадження або, якщо 
для з’ясування обставин, що мають значення для 
кримінального провадження, необхідні спеціа-
льні знання. Не допускається проведення експе-
ртизи для з’ясування питань права». 
Відповідні зміни відбулися і в частині 2 статті 

242 Кримінально-процесуального кодексу Укра-
їни, де до внесення змін норма мала наступний 
вигляд: 

«Слідчий або прокурор зобов’язаний зверну-
тися до експерта для проведення експертизи що-
до:…» 
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У свою чергу, в новій редакції дана норма ви-
глядає наступним чином: 

«Слідчий або прокурор зобов’язані звернутися 
з клопотанням до слідчого судді для проведення 
експертизи щодо:…». 
У відповідності до логіки правових перетво-

рень зміни відбулися і в порядку залучення екс-
перта до проведення судових експертиз. 
Так, у минулому редакція статті 243 Криміна-

льно-процесуального кодексу України виглядала 
наступним чином: 

«1. Сторона обвинувачення залучає експерта 
за наявності підстав для проведення експертизи, 
у тому числі за клопотанням сторони захисту чи 
потерпілого. 

2. Сторона захисту має право самостійно за-
лучати експертів на договірних умовах для про-
ведення експертизи, у тому числі обов’язкової. 

3. Експерт може бути залучений слідчим суд-
дею за клопотанням сторони захисту у випадках 
та в порядку, передбачених статтею 244 цього 
Кодексу.»     
Натомість, згідно з вищевказаним Законом, 

стаття 243 Кримінально-процесуального кодексу 
України, має наступний вигляд: 

«Експерт залучається за наявності підстав для 
проведення експертизи за дорученням слідчого 
судді чи суду, наданим за клопотанням сторони 
кримінального провадження.» [3, 4]. 
Метою дослідження є аналіз змін до криміна-

льно-процесуального законодавства України в 
питаннях правових підстав проведення експер-
тиз та порядку залучення експертів ветеринарної 
медицини. 
Результати досліджень. Порівнюючи підста-

ви для призначення судових експертиз, зазначе-
них в статті 242 Кримінально-процесуального 
кодексу України, в першу чергу вбачається зміна 
суб’єкта безпосереднього звернення до експерта 
чи експертної установи.  
Якщо раніше звернення до експерта про про-

ведення експертизи, в тому числі судово-
ветеринарної, відбувалося безпосередньо від 
сторони кримінального провадження і лише до-
пускалася можливість надання доручення на 
проведення такої експертизи судом, то в новій 
редакції вбачається значне звуження суб’єктів 
такого звернення. 
В подальшому, експертизи, в тому числі судо-

во-ветеринарні, мають проводитися виключно за 
дорученням слідчого судді чи суду, що в свою 
чергу впливає на інші норми Кримінально-
процесуального кодексу України пов’язані з під-
ставами та порядком призначення та проведення 
судових експертиз. 

Так, у частині 2 статті 242 КПК України 
обов’язок слідчого чи прокурора про звернення 
безпосередньо до експерта про проведення судо-
вої експертизи змінився на обов’язок звернутися 
до слідчого судді, тобто суду, з клопотанням про 
призначення такої судової експертизи. 
Вищевказані зміни потягли за собою і відпові-

дні зміни в самому порядку залучення експерта 
для проведення судової експертизи, що викладе-
ні в статті 243 Кримінально-процесуального ко-
дексу України. 
Так, у минулій редакції, саме на сторону об-

винувачення, тобто на слідчого чи прокурора, 
було покладено функцію залучення експерта для 
проведення експертизи, в тому числі і судово-
ветеринарної, і лише допускалася можливість 
звернення сторони захисту до експерта на дого-
вірних умовах, що фактично виводило даний вид 
експертиз за межі терміну «судова експертиза». 
Зміни ж до даної норми права встановили жо-

рсткі обмеження, щодо залучення експертів для 
проведення саме судових експертиз по суб’єкту, 
що має таке право. 
У новій редакції вищевказаної норми чітко ви-

значається виключне право суду чи слідчого су-
дді на залучення експертів для проведення саме 
судових експертиз, що в певній мірі відповідає 
самій назві проведення таких експертиз. 
Водночас вищевказаними нововведеннями 

повністю урівнюються права сторін обвинува-
чення та захисту на звернення до суду чи слідчо-
го судді з клопотаннями про призначення судо-
вих експертиз та залучення відповідних експер-
тів. 
Вищевикладені зміни до кримінально-

процесуального законодавства України відпові-
дають загальним тенденціям максимального на-
ближення законодавства України до міжнарод-
них стандартів судочинства, важливу роль в 
якому віднесена залученню експертів для вста-
новлення об’єктивної істини. 
Міжнародна практика залучення експертів 

вказує на необхідність розподілу повноважень, у 
процесі призначення судових експертиз, між рі-
зними гілками влади, а саме між виконавчою та 
судовою. 
Саме така модель залучення експертів має 

сприяти підвищенню рівня прозорості та закон-
ності діяльності системи правосуддя в криміна-
льному процесі, що знижує рівень ризиків кору-
пційної складової. 
За таких умов експертам, що залучаються для 

проведення судових експертиз у кримінальному 
процесі, зокрема судово-ветеринарних, необхід-
но уважно досліджувати законність призначення 
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таких експертиз та уважно досліджувати правові 
підстави такого залучення.      
Висновки: 
1. Аналіз змін до кримінально-процесуального 

законодавства України в питаннях правових під-
став проведення експертиз та порядку залучення 
експертів ветеринарної медицини показує сис-
тематичне наближення нормативно-правової ба-
зи України в кримінальному процесі до міжна-
родних норм і стандартів. 

 

2. Зміни, що внесені у відповідних нормах 
права стосовно підстав проведення експертиз та 
порядку залучення експертів, зокрема спрямова-
ні на досягнення максимального рівня неупере-
дженості з боку учасників кримінального судо-
чинства. 
Такі зміни спрямовані ще й на зменшення ві-

рогідності корупційної складової в процесі залу-
чення експертів та призначенні судових експер-
тиз, що на даний час знаходиться серед першо-
чергових завдань держави. 
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