
 

Старшому слідчому СУ ГУ МВС України в м. _______ 

підполковнику міліції ____________________________ 

 

Захисника (адвоката) _____________________________, 
Свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю 

___________________________________________________, 

Адреса:_____________________________________________  

 

в інтересах _____________________________________ 

__________________ р. н.,  

підозрюється у вчиненні ст.______________КК України 

який утримується в СІЗО м. _______________________ 

провадження  № _________________________________ 

справа №_______________________________________ 

 

 

 

КЛОПОТАННЯ 

щодо ініціювання проведення експертизи 

 

“____” ______________ року, відкрите кримінальне провадження, внесене в ЄРДР за № 

________________ за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 294 КК України. 

“____” _____________ року, було затримано громадянина України _____________________ 

_______________ р. н.  

“____” ____________ року, ___________________ було пред’явлено підозру у вказаному 

кримінальному провадженні. 

При спілкуванні з підзахисним ___________________ мною було звернуто увагу на 

наявність у підозрюваного тілесних ушкоджень, в тому числі: розбита голова в декількох 

місцях, синці та рани у районі ребер з правої сторони тулубу, пошкоджено праве око. 

Крім цього, ___________________ неодноразово звертався за медичною допомогою, 

знаходячись як в ІТТ, так і у слідчому ізоляторі. 

Для перевірки, чи міг ____________________ отримати вказані та інші тілесні ушкодження 

за обставин, наведених ним у поясненнях, встановлення тяжкості й характеру тілесних  

ушкоджень, а також з'ясування механізму їх заподіяння обов'язково має бути призначено 

судово-медичну експертизу. 

Статтею 93  КПК України передбачено право ініціювання стороною захисту проведення 

слідчих дій шляхом подання слідчому, прокурору відповідних клопотань. 

Вважаю, що для встановлення тяжкості й характеру тілесних ушкоджень, а також   

з'ясування механізму їх заподіяння, перевірки, чи міг _________________ отримати вказані та 

інші  тілесні ушкодження за обставин,  наведених ним, має бути призначено судово-медичну   

експертизу. На вирішення експертизи необхідно поставити наступні питання:  

 

Щодо тілесних ушкоджень: 

1. Які тілесні ушкодження отримав ___________  ? 

2. Якої тяжкості й характеру встановлені тілесні  ушкодження?  

3. Який механізм заподіяння тілесних ушкоджень, що отримав ______________? 

4. Які саме наявні тілесні ушкодження перебувають у причинному зв'язку з подіями, які 

викладені у поясненнях   __________ від “___” _________ року ? 

 

Відповідно до Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та науково-

методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз, затверджених 

наказом Міністерства юстиції України від 08.10.98 р. № 53/5 (зі змінами) — дослідження  



пошкоджень одягу, пов'язаних з одночасним спричиненням тілесних ушкоджень людині, 

відноситься до компетенції судово-медичної експертизи. 

 

Тому, вважаю необхідним додатково поставити наступні питання 

щодо пошкоджень  одягу: 

5. Який характер  пошкоджень  одягу ______________ та  механізм  їх утворення? 

6. Знаряддям (предметом) якого виду утворені пошкодження одягу? 

7. Чи є сліди тертя, тиску, волочіння, тощо на одязі _______________? 

 

Враховуючи, що судово-медична експертиза проводиться згідно з постановою особи,  що  

проводить дізнання, слідчого, прокурора, судді, а також за ухвалою суду, керуючись п. 12 ч.3 ст. 

42, ст.ст. 45, 47, 93, 220, 242 КПК України,- 
 

 прошу: 

 

1. Винести постанову про проведення судово-медичної експертизи з наступних питань: 

1. Які тілесні ушкодження отримав _____________  ? 

2. Якої тяжкості й характеру  встановлені тілесні  ушкодження?  

3. Який механізм їх  заподіяння тілесних ушкоджень, що отримав ________________  ? 

4. Які наявні тілесні ушкодження, що не перебувають у причинному зв'язку з подіями, які 

викладені у поясненнях   __________ від “___” _________ року ? 

5. Який характер  пошкоджень  одягу _____________ та  механізм  їх утворення? 

6. Знаряддям (предметом) якого виду утворені пошкодження одягу? 

7. Чи є сліди тертя, тиску, волочіння, тощо на одязі _______________? 

 

2. Виконання експертизи доручити установі: ________________________________________. 

3.Долучити вказане клопотання до матеріалів кримінального провадження № ____________. 

 

 

Захисник (адвокат)       _______________      ____________________ 

                                               (підпис)                             (ПІБ) 

 

“___” ________ 20___ року.                

 


