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ПРАВОВИЙ СТАТУС СУДОВОГО ЕКСПЕРТА: АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ 

РЕГЛАМЕНТАЦІЇ 

  

 У статті досліджуються поняття «правовий статус», «правовий статус судового 

експерта», «процесуальний статус судового експерта», «правосуб’єктність», аналізується 

їх спільне і відмінне, розкривається позиція авторів про необхідність розмежування цих 

понять, а також удосконалення регламентації правового статусу судового експерта.   

Ключові слова: правосуб’єктність, правовий статус, правовий статус експерта, 

правовий статус судового експерта, елементи правового статусу судового експерта.

 

 

The text of the article is presented taking into account the novelty and the following 

elements: 

- statement of the problem in general and its connection with important scientific and 

practical tasks; 

- analysis of recent studies and publications in which the solution of this problem has begun, 

which the article is devoted to; 

- purpose of the study; 

- presentation of the main research material; 

- conclusions. 

The material of the article is presented in a scientific style (accurate, logical, concise, 

understandable, connected, integral, completed), at a high scientific level. 
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ПРАВОВОЙ СТАТУС СУДЕБНОГО ЭКСПЕРТА: АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕММЫ 

РЕГЛАМЕНТАЦИИ 

 

С. Д. Нестеренко 

О. О. Стулов 

    

В статье на основе анализа диссертационных работ и научных публикаций в 

отечественных и зарубежных изданиях раскрываются понятия «правосубъектность», 

«правовой статус судебного эксперта», «процессуальный статус судебного эксперта», их 

общее и отличительное. Авторы вносят предложения об усовершенствования этих понятий, 

о необходимости законодательного закрепления статуса судебного эксперта в новой 

редакции Закона Украины «О судебной экспертизе». Авторы обращают внимание на 

несовершенство регламентации правового статуса судебного эксперта в Законе Украины «О 

судебной экспертизе», а также на безосновательное расширение полномочий судебного 

эксперта подзаконным нормативно-правовым актом - Инструкцией о назначении и 

проведении судебных экспертиз и экспертных исследований, утвержденной приказом 

Министерства юстиции Украины от 08.10.1998 № 53/5 (в редакции приказа Минюста от 

26.12.2012 № 1950/5).  
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В результате проведенного исследования авторы приходят к выводу о дальнейшей 

актуализации проблематики статуса судебного эксперта, прежде всего, как участника 

уголовного производства, обращают внимание на отсутствие гармонизации отечественного 

законодательства в сфере судебной экспертизы и процессуального законодательства, 

считают необходимым принятие новой редакции Закона Украины «О судебной экспертизе», 

учитывающей все международные обязательства Украины и практику Европейского суда по 

правам человека.  

Ключевые слова: правосубъектность, правовой статус, правовой статус эксперта, 

правовой статус судебного эксперта, элементы правового статусу судебного эксперта. 

 

LEGAL STATUS OF A FORENSIC EXPERT: TOPICAL REGULATORY ACTIVITY 

PROBLEMS 

 

S. Nesterenko 

O. Stulov 

 

The article deals with the analysis of dissertation thesis and scientific publications in 

domestic and foreign editions, the concepts of “legal personality”, “legal status of a forensic 

expert”, “procedural status of a forensic expert”, their general and distinctive features. The authors 

propose to improve these concepts as well as the legislative consolidation of the status of a forensic 

expert in the new version of the Law of Ukraine “On Forensic Expertise”. The authors draw 

attention to the imperfection of regulation of the legal status of a forensic expert in the Law of 

Ukraine “On Forensic Expertise”, as well as to the unreasonable extension of the powers of a 

forensic expert by a subordinate normative legal act - the Instructions on the appointment and 

conduct of forensic examinations and expert studies, approved by order of the Ministry of Justice of 

Ukraine as of August 10, 1998 No. 53/5 (as amended by the order of the Ministry of Justice of 

December 26, 2012 No. 1950/5). 

As a result of the conducted research, the authors come to the conclusion that the issues of 

the status of a forensic expert need to be updated, as a participant in criminal proceedings, as well as 

draw attention to the lack of harmonization of domestic legislation in the field of forensic 

examination and procedural legislation. There is a need to adopt a new version of the Law of 

Ukraine “On Forensic Expertise”, considering all international obligations of Ukraine and the 

practice of the European Court of Human Rights.  

Key words: legal personality, legal status, legal status of expert, legal status of forensic 

expert, elements of legal status of forensic expert. 

 


