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fpolaa4crKe o6'eAHaHHf, <Corog eKcnepriB Yrpainru, flKe Hari.rye B cBoix

JIaBax rIoHaA u'stcot arecroBaHlEx cyAoBux eKcrrepriB 3 ycix perionin Yrpainz, rqo

BHeceHi Ao AepxaBHoro Peecrpy arecroBaHux cyAoBrrx eKcnepriB Ta e

BEcoKoKBaniSironaHI4Mrl Saxinqxnan n pisnux raJry3flx 3HaHb HayKr{ i rexnixu,
B[cJIoBJIIoe Batu cBolo noBary ra 3Bepraerbcf, Ao Bac 3 rrpoxaHH.rrM Ta HaAiero Ha

.{orroMofy.
03 NosrHn 2017 pory 6yno rpufiHf,ro 3aron Ne.2|47-VIII <IIpo BHeceHHf,

sIvIiH Ao focuo4apcbKoro rpoqecyilnbHoro KoAeKcy YrpaiHu, I-{uninrnoro
lpoqecyanbHoro KoAeKcy Yrpainu, Ko4ercy a4uinicrparprBHoro cyAor{uHcrBa

YrpaiHn ra iH[rl4x 3aKoHoAaBrrux aKTiB), .flKr{M 6ylo BHeceHo 3MiHu Ao 3aKoHy

Yrpainu <llpo cyAoBy eKcrleprlrsp (m.7) qoAo 3aKpirrneHH.fl MoHononii 4epxaBHlrx
cneqiani3oBaHllx eKcrleprHl{x ycraHoB Ha [poBeAeHH.rr eKcfleprr{3 B KpLTMiHuLrrbHHx

[poBaAxeHHrx, a raKox Ao KptruinarbHofo rrpoqecyaJrbHoro KoAeKcy rrloAo

BuJIfreHHfl MoxJII{Bocri cropin cauocrifinoro 3trlyrreHHf, ercuepria y rcpuvrinaJrbHr{x

rrpoBaAxeHHf,x.

Taxi sNaiHu rIplI3BeJIu Ao rlopyrueHHfl oAHoro 3 ocHoBHLrx upunqzuin
rpuN,riuanbHoro [poqecy npr{Hrlr{rry slaara$Hocri cropiu ra oAHotracHo Ao

cyreperrHocd crarri 3 3arony YrpaiHra <IIpo cyAoBy eKcrrepru3y).

Ha ni4uiny nia rorepeAHroi pe4arqii KpuurinalbHoro rpoqecyaJrbHoro

KoAeKcy, gNaiHu sil 03 xoBrHf, 2017 poKy BcraHoBJrrororb neo6xiAnicm 4lx cropiu
3Beprarl4cb Ao criA.roro cyAAi rru cyAy Inf, orpLtMaHHfl Ao3BoJry Ha rpoBeAeHHf,

eKclleprll zu. T arcuit IIopfl AoK [pl{3HaqeHHf, eKcnepr}r3r.{ cyrTeBo o6naexye cTopoHH, a

caMe ui4ospronaHoro y an6opi cuoco6y 3axr{cry, a.qxe 3a raKkrx yMoB cropoHa

3axllcry tlo36aBneHa Moxnusocri BuKopr{croByBarLr nci 4osroreHi BHAu 3axr.rcry.

IIpz qrorr,ry, pa3oM is o6IvIeNeHH-f,M rrpuHrlltry 3MaraJrbHocri cropiH, sNdiHaN4z

Ao ctami 7 3arony Yrpaiun <flpo cy.{oBy eKcrreprrr3y) 6ym 3aupoBaAxeHa

MoHotIoJIix 4epxaBHl4x cneqiarisoBaH}Tx eKcleprH[x Ha rrpoBeAeHHf, eKcleprr,rs y
xpuuinalbHux rrpoBaAxeHHrx. Hapasi x, rro @arry, oAHa AepxaBHa eKcrreprHa



установа, Що пiдпорядкована MiHicTepcTBy юстицii УкраiЪи, отримала
найбiльший доступ до проведення експертиз у кримiнальних провадженнях.
наявнiсть такот монополii однiеi установи може негативно вплинути не тiльки на
якiсть та фаховiсть експертиз, а й на розгляд антикорупцiйних справ вищим
аНТИКОРУПЦiЙНиМ сУДом (пiсля Його створення). За натттоi iнформацii, TaKi
негативнi наслiдки вже мали мiсце в кримiна-гlъному провадженнi проти
колишнього очiльника ДФС пана HacipoBa.

Зокрема, йдетъся про TaKi можливi випадки використання монополii
однiсi державноi спецiалiзованоi експертноi установи для уникнення
вiдповiдальностi особами, що е пiдозрюваними в справах про корупцiйнi
злочини. Так, обов'язковою складовою частиною так званих корупцiйних
злочинiв е завдання матерiалъноi шкоди у певному розмiрi (наприклад, при
зловживаннi службовим становищем). Щля встановлення факту, чи е розмiр
завданоi шкоди достатнiм для притягнення особи до вiдповiдальностi, потрiбно
провестИ вiдповiдНу експеРтизУ i об'сктивно визначитирозмiр завданоi шкоди.
проте, зосередження в руках фактично однiеI експертноiустанови Bcix експертиз
по Bcix кримiналъних провадженнях збiльшус корупцiйнi ризики з надання
експертних висновкiв, якi, умовно кажучи, <<розбиватимуть> кримiнальнi справи,
оскiльки створення державноi монополii надасть можливiсть визначати розмiр
завданоi шкоди менший за встановлений Кримiнальним кодексом Украiни, тобто
за який Еастае кримiнальна вiдповiдальнiсть. L{e перешкоджатиме винесенню
обвинувалъних вирокiв антикорупцiйним судом у провадженшж щодо топ-
корупцiонерiв, оскiльки експерти державних установ, на вимогу певних осiб,
зроблять висновок про невеликий розмiр завданоi шкоди, що, як наслiдок не
дозволить суду притягнути винних осiб до вiдповiда_гrьностi через вiдсутнiсть
складу злочину.

Пiд час розгляду та прийняття Закону J\b 2|47-VIII <Про внесення змiн до
Господарського процесуалъного УкраiЪи, Щивiльногоr UvrruлaIJUbI(UI,O IIроцесу€шъного кодексу Украiни, Idивiльного процесуЕrльного
кодексу Украiъи, Кодексу адмiнiстративного судочинства Украiъи та iнших
законодавчих akTiB>> ряд професiйних та громадських органiзацiй звертали увагу,зокрема, i на положення, якi встановлюють монополiю державноi
спецiалiзованоi експертноi установи та нiвелюють змаг€Lльнiсть cTopiH, як на
TaKi, що спричинять критично негативнi наслiдки для усього кримiнального
процесу в цiлому. Зокрема, свою позицiю з цъого питання висловлюв€Lли
Асоцiацiя правникiв Украiни, Реанiмацiйний пакет реформ, Щентр полiтико-
правових реформ, Щентр протидii корупцii та ряд iнших органiзацiй. На ж€uIь,
застереження щодо негативних наслiдкiв таких змiн булиJ.'UI9P(',K('tIIr)I щOло негативНих наслlдкlв таких змiн не були взятi до уваги.

Наразi Верховною Радою УкраiЪи у першому читаннi прийнятий проект
Закону про BHeceHHrI змiн до деяких законодавчих aKTiB УкраiЪи щодо посилення
гарантiй
народнi

незалежностi, реестр. J\b 83зб вiд 04.05.2018 року. Що даного проекту
депутати Украiни В. Пташник та М. Найем подаJIи поправки, якi



спрямованi на виправлення з€вначених .

державноi спецiа_гriзованоi експертноi
кримiна-гrьних провадженнях.

вище шкiдливих змiн стосовно монополiТ
установи на проведеннrI експертиз в

на жаль, частина членiв koMiTeTy з питань законодавчого забезпечення
правоохоронноТ дiяльностi на засiданнi 17 жовтня 2018 року не пiдтрим€lли
з€вначенi пропозицii, якi можуть усунути дискримiнацiйнi та потенцiйно
корупцiйнi норми про монополiю державноi спецiалiзованот установи в
кримiнальних провадженнях. При цьому, таке рiшення було прийняте не
зважаючи на позицiю народних депутатiв УкраiЪи, якi брали участь в засiданнi i
висловлЮв€tлИ своЮ пiдтримкУ скасуваннЮ монополii, та позицiю Союзу
експертiв Украiъи, Голова якого однозначно висловилась за пiдтримку згаданих
поправок, Також не було враховано позицiю фахiвця з питань верховенства
права консультативноi MiciТ Свропейського Союзу в Украiъi пана Ф.
Льовенберга, якиЙ з€вначиВ, що такОТ монополii не мае в жоднiй краiЪi европи.

Громадсъке об'еднання <Союз експертiв Украiни> вже зверт€lJIося до
членiв KoMiTeTy з питань законодавчого забезпечення правоохоронноiдiяльностi
ВерховнОi РадИ УкраiЪИ листоМ вiд 1l.10.2018 рокУ J\ъ 001-10-18 (додаеться), у
якому висловило глибоку стурбованiсть наслiдками змiн, що пропонованi даним
законопроектом, зокрема, i поглибленням закрiплення монополii державних
спецiалiзованих експертних установ в кримiна-пьних провадженнях (копiя листа
додаеться). На ж€UIь, нашi застереження не були почутi та BpaXoBaHi членами
KoMiTeTy при прийняттi рiшення i на даний момент положення про згадану
монополiю залишаються в TeKcTi проекту J\b s336.

З огляду на зЕвначене вище, просимо Вас звернутись до Голови Верховноi
ради Украiъи пана Парубiя А.в. та голiв депутатських фракцiй та груп з
проханням пiдтримати поправки народних депутатiв В. Пташник та М. Найема,
якi виключають монополiю державних спецiалiзованих експертних установ на
здiйснення експертиз в кримiнальних провадженнях.

заздалегiдъ дякуемо та сподiваемось на Ва-у пiдтримку в такiй важливiй
для усього кримiн€lльного судочинства справi!

За дорученням членiв регiональних вiддiлень,
Громадського об'сднання <<Союз експертiв Украihи>>

Президент
кандидат юридичних наук,
Заслужений юрист Украiни
судовий експерт - почеркознавець л. Головченко


