
ЕФЕКТИВНІСТЬ
НОРМАТИВНО-

ПРАВОВОГО
РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ
СУДОВО-ЕКСПЕРТНОЇ

ДІЯЛЬНОСТІ  

Директорат правосуддя та
кримінальної юстиції 



ЗАЛУЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ
ЕКСПЕРТІВ 

ДО ПРОВЕДЕННЯ
СУДОВИХ ЕКСПЕРТИЗ В

УКРАЇНІ



створення спільних
слідчих груп 

залучення міжнародних
судових експертів

формування належної
доказової бази для
майбутніх судових
процесів

фактор інформаційної
кампанії з донесення
світовій спільноті
відомостей про вчинені
російськими військовими
воєнних злочинів



СУТЬ ПРОБЛЕМИ : 

Попри існуюче законодавче регулювання:   
розділ IX - міжнародне
співробітництво під час
кримінального провадження;
розділ IX-2 - особливості
співробітництва з МКС 

КПК України

ЗУ "Про судову
експертизу"

стаття 23 



неоднозначне тлумачення
нормативного регулювання;

було виявлено проблемні
моменти реалізації
процесуальних процедур
залучення експертів.

Виявлено проблеми: 



Європейська конвенція про взаємну допомогу у кримінальних
справах від 20.04.1959;
Другий додатковий протокол до Європейської конвенції про
взаємну допомогу у кримінальних справах від 08.11.2001;
Угода про співробітництво між Україною та Європейською
організацією з питань юстиції;
Угода між Україною та Європейським поліцейським офісом про
оперативне та стратегічне співробітництво;
Римський статут Міжнародного кримінального суду (постанова
Верховної Ради України від 04.02.2015);
Кримінальний процесуальний кодекс України.

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ: 



ЗАЛУЧЕННЯ МІЖНАРОДНИХ СУДОВИХ
ЕКСПЕРТІВ

КПК України визначає процесуальний механізм
залучення експертів та порядок міжнародного
співробітництва. 
Судова практика вказує на можливість
залучення фахівців з інших держав для
спільного проведення судових експертиз. 



доручати проводити
експертизу іноземними
експертами за кордоном   

залучати інозмного експерта для
проведення комплексної чи
комісійної експертизи в Україні 

на основі міжнародної правової
допомоги



РЕЗУЛЬТАТИ
АНКЕТУВАНННЯ :

64,1% підтримують
необхідність вдосконалення
нормативного регулювання

1120 відповідей



спільні слідчі групи; 
прохання про
взаємодопомогу; 
Європейський слідчий
порядок. 

групи Interpol DVI,
спільні слідчі групи.

Залучення іноземних експертів
до кримінальних проваджень 

в Україні 

в звичайних умовах: в умовах війни або іншої 
екстремальної ситуації:



МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД

Литва, Естонія

Залучення експертів
відповідно до договорів про
надання правової допомоги

Залучення експертів
держав-членів ЄС

Австрія, Бельгія, 
Хорватія

Залучення експертів у
виключних випадках 

Латвія 

(відсутність експертів відповідної
спеціалізації, загальнодержавна

катастрофа чи терористичний акт)



Позиція Директорату:

залучати міжнародних
експертів необхідно через
механізми міжнародної
співпраці

створювати комісію
експертів у складі з
іноземним експертом 
 та надавати єдиний
висновок експерта

наявне нормативно-
правове регулювання є
достатнім 



ПРОПОЗИЦІЇ :

Необхідне напрацювання єдиного та ефективного
алгоритму взаємодії під час організації залучення
іноземних судових експертів до проведення
експертиз в Україні. 



СУТЬ ПРОБЛЕМИ : 

статтею 571 КПК України - 
 створення  спільних слідчих груп
для проведення досудового
розслідування обставин
кримінальних правопорушень,
вчинених на територіях декількох
держав, або якщо порушуються
інтереси цих держав;  

Створення міжнародних
спільних слідчих груп

 в умовах військової агресії
рф проти України особливої
актуальності набуває
можливості створення
міжнародних слідчих груп
для розслідування воєнних
злочинів на території однієї
держави.



Другий додатковий протокол до
Європейської конвенції про взаємну
допомогу у кримінальних справах від

08.11.2001 

Стаття 20 - за взаємною згодою компетентні органи
двох чи більше Сторін можуть створити спільну
слідчу групу з конкретною метою й на обмежений
період, який може бути продовжений за взаємною
згодою, для проведення кримінальних розслідувань
на території однієї чи більше Сторін, що створили
групу. 



07.08.2014 створено міжнародну спільну
слідчу групу (JIT) з розслідування причин
збиття пасажирського літака «Боїнг 777». 

Гаазький суд (рішення від 17.11.2022) зауважив, що термін «експерт»
стосується не осіб, які мають знання з певних питань, а осіб, яких
слідчий суддя перевірив на  достатній професійний досвід та
відповідність стандартів, викладених у Кодексі поведінки NRGD. 

25.04.2022 було створено спільну слідчу групу
(JIT) для розслідування міжнародних

злочинів, скоєних в Україні. 



підтримують необхідність вдосконалення
нормативного регулювання залучення

міжнародних експертів

64,1%

Проект Закону про внесення зміни до КПК
України щодо удосконалення діяльності

спільних слідчих груп від 29.04.2022 № 7330 

  внесення змін до ст.571 КПК України та уточнення, що створюватися спільні
слідчі групи можуть для забезпечення досудового розслідування і судового

провадження, що мають значення для кримінального провадження, яке
здійснюється на території однієї або декількох держав.



Оскільки другим додатковим протокол до Європейської
конвенції  передбачено можливість створити спільну слідчу
групу, то дане положення наразі може використовуватися,
навіть при неузгодженості зі статтею 571 КПК України. 

Позиція Директорату:

 Ч. 4 ст. 9 КПК України передбачено, що якщо норми КПК
України суперечать міжнародному договору, згода на
обов’язковість якого надана Верховною Радою України,
застосовуються положення відповідного міжнародного
договору України.



ПРОПОЗИЦІЇ :

 Необхідно внести зміни до статті 571 КПК України, зокрема в
частині першій передбачити, що для проведення досудового
розслідування обставин кримінальних правопорушень, вчинених на
територіях однієї або декількох держав, або якщо порушуються
інтереси цих держав, можуть створюватися спільні слідчі групи.

Колізію між положеннями Європейської
конвенції про взаємну допомогу у кримінальних
справах та протоколів до неї та статтею 571 КПК

України варто врегулювати. 



РЕЗУЛЬТАТИ СУДОВИХ
ЕКСПЕРТИЗ ПРОВЕДЕНИХ

ЗА КОРДОНОМ



проведення допит (надання
пояснень суду) іноземного
судового експерта. 

З метою належного розслідування
воєнних злочинів та притягнення
винних до відповідальності існує
необхідність проведення аналізу
законодавства щодо достатності

правового регулювання:

визнання експертиз
проведених за
кордоном;



НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ: 

Європейська конвенція про взаємну допомогу у кримінальних
справах від 20.04.1959;
Другий додатковий протокол до Європейської конвенції про
взаємну допомогу у кримінальних справах від 08.11.2001;
Римський статут Міжнародного кримінального суду (постанова
Верховної Ради України від 04.02.2015);
Кримінальний процесуальний кодекс України;
Інструкція про порядок здійснення міжнародного
співробітництва з питань взаємної правової допомоги у
кримінальному провадженні під час судового провадження,
затверджена наказом Мін’юсту від 19.08.2019 № 2599/5.



ЕСПЛ  згідно зі статтею 6 Конвенції не встановлює
жодних норм про допустимість доказів, це питання
національного права. Тому Суд не може виключати, що
докази, зібрані з порушенням національного
законодавства, можуть бути допустимими.  

У справі «Khodorkovskiy and Lebedev v.
Russia» Суд визнав, що процедура допиту
експерта це не лише отримання роз’яснення
висновку експерта, але і можливість
здійснити перевірку достовірності
викладених фатів та проведених досліджень
та кваліфікації експерта.



РЕЗУЛЬТАТИ АНКЕТУВАНННЯ :

1116 відповідей

55,5%
підтримують необхідність

вдосконалення нормативного
регулювання порядку визнання

експертиз проведених за кордоном

варто проводити комплексні експертизи за участю
іноземних судових експертів
надати право експерту на стадії досудового розслідування
кримінального правопорушення брати участь в судовому
засіданні в режимі відеоконференції поза межами
приміщення суду за допомогою власних технічних засобів



РЕЗУЛЬТАТИ АНКЕТУВАНННЯ :
1112 відповідей

54,1%
підтримують необхідність
вдосконалення нормативного
регулювання процедури
отримання пояснень іноземного
судового експерта 

1118 відповідей

77%
"за" доцільність використання
відеоконференції під час
отримання судом пояснень
іноземного експерта 



Рекомендації ENFSI щодо оціночної звітності в
криміналістиці (містить рекомендовану основу для
формулювання оціночних звітів та пов’язані з ними вимоги
до матеріалів справи).

В 2016 році під час Конференція судових експертів та
експертів були сформульовані принципи, яких експерт
повинен дотримуватися в суді, та набули практичних
рекомендації після розгляду судової справи «Кеннеді проти
Кордії», коли судді наголосили на необхідності регулювання
експертних доказів та виклали рекомендації.



контроль судом за виконанням обов'язків експерта (суд може
виключити докази експерта як недопустимі, якщо виявиться,
що експерт не є незалежним або неупередженим)
економія в судовому процесі – (обмеження використання
потенційно дорогих експертних доказів)

обов'язок переконатися, що експерт дотримується своєї ролі в
наданні суду корисної інформації (експерт повинен довести,
що він або вона має відповідні фактичні знання, а не
ґрунтується виключно на особистому досвіді)

допустимість доказів (чи володіє експерт необхідними
знаннями і досвідом; чи є експерт неупередженим у своєму
поданні та оцінці доказів; чи існує надійний масив знань або
досвіду, що лежить в основі доказів експерта)



повідомити відповідного експерта про час і місце проведення
слухання; 
забезпечити ідентифікацію експерта; 
перевірити, чи експерт згоден на слухання шляхом конференції. 

Якщо за обставин конкретної справи виконавчий орган не має
доступу до технічних засобів для слухання, що проводиться в режимі
відеоконференції, такі засоби можуть бути надані йому державою-
емітентом за взаємною згодою. 

Щодо допиту (отримання пояснень) іноземного
судового експерта запитувана держава-член

зобов'язується: 



обсяг правового регулювання є достатнім 
виявлено необхідність організації та проведення спільних
узгоджуваних нарад щодо міжнародної співпраці та укладаннян
угод про співпрацю 
щодо можливості участі судовими експертами поза межами
приміщення суду з використанням власних технічних засобів  

Проект Закону про внесення
змін до КПК України щодо
забезпечення поетапного

впровадження ЄСІТС №8219 
від 23.11.2022

Висновки та пропозиції:

Проєкт закону про внесення
змін до деяких законодавчих

актів щодо цифровізації
судочинства та удосконалення

наказного провадження у
цивільному судочинстві



ЗБЕРЕЖЕННЯ
ДОКУМЕНТІВ В УМОВАХ

ВОЄННОГО ТА/АБО
НАДЗВИЧАЙНОГОСТАНУ



п. 3 ч. 5 ст. 69 КПК, ч. 3 ст. 108 ЦПК,
ч. 3 ст. 103 ГПК,  ч. 3 ст. 106 КАС  
передбачено обов’язок судового експерта
забезпечити збереження об’єкта експертизи

ст. 100 КПК України передбачає, що сторона
кримінального провадження, якій наданий речовий
доказ або документ, зобов’язана зберігати їх у стані,
придатному для використання у кримінальному
провадженні.

ч. 14 ст. 615 КПК закріплено, що копії
матеріалів кримінальних проваджень,
досудове розслідування в яких здійснюється
в умовах воєнного стану, в обов’язковому
порядку зберігаються в електронній формі у
дізнавача, слідчого чи прокурора.



Регламент ЄС від 30.05.2022 вніс зміни
щодо збереження доказів  в Євроюсті 

Докази, пов'язані з геноцидом, злочинами проти людяності,
воєнними злочинами не можуть безпечно зберігатися на
території, де відбуваються бойові дії, тому доречно встановити
центральне сховище в надійному місці. 

Оскільки необхідність зберігання таких доказів є нагальною, їх
необхідно зберігати в автоматизованому сховищі зберігання
даних. 

Для збереження, аналізу та зберігання таких доказів, а також
доступ до цих доказів, коли це необхідно національними
органами та міжнародним судовим органам, слід
дотримуватися найвищих стандартів кібербезпеки та захисту
даних.



РЕЗУЛЬТАТИ АНКЕТУВАНННЯ :
1113 відповідей

56,5%
підтримують необхідність
вдосконалення порядку
збереження документів
судового експерта  

визначити межі відповідальності експерта за
збереження документів, враховуючи обставини, які не
залежать від експерта

визначити правила передачі висновків з територій
проведення воєнних (бойових) дій засобами електронного
зв'язку та врегулювати зберігання документації в окупації



1116 відповідей

підтримують повернення
матеріалів для призначення
експертизи назад замовнику в разі
настання правового режиму
воєнного чи надзвичайного стану 

72,7%

Забезпечити схоронність документів
чи їх евакуацію.

Передбачити можливість зберігання
документів, крім державної таємниці,
в електронній формі у зашифрованому
вигляді на хмарних сервісах.



Висновки та пропозиції:
Продовжити процес переходу на електронний

документообіг та розробити нормативно-правове
регулювання даних процедур:

внести зміни до процесуального законодавства та
передбачити, що висновок експерта викладається у
письмовій та електронній формах, а саме – до статей 102
ЦПК, 98 ГПК, 101 КАС, 101 КПК.

існує потреба в створенні єдиного
спільного підзаконного нормативно-
правового акта з метою врегулювання 
 питань евакуації, збереження та
знищення документів в умовах
воєнного стану. 



Контакти 
для подальшої комунікації 

e-mail:
rule_of_law@minjust.gov.ua


