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і	 т.	п.),	 а	 іноді	 слухові	 галюцинації	 (голоси,	 що	 наказують),	 маячні	 ідеї	 переслідування	
(стежать,	дивляться)	[1,	c.	209].	

Серед	симулятивних	проявів	одне	з	перших	місць	за	частотою	займають	посилання	на	
провали	і	порушення	пам’яті,	що	розповсюджується	на	все	минуле	або	на	період	часу,	який	
відноситься	 до	 інкримінованих	 діянь.	 Такого	 роду	 скарги	 завжди	 подаються	 в	 надто	
демонстративній,	акцентованій	формі.	При	зображенні	їх	досліджувані	не	можуть	уникнути	
протиріч	 у	 поведінці,	 висловлюваннях,	 нерідко	 виявляють	 помилки,	 що	 швидко	 вказує	 на	
штучний	характер	вдаваних	розладів	пам’яті.	

Найпоширеніші	помилки	до	яких	вдаються	підозрювані	під	час	симуляції	 (узагальнення	
матеріалів	Є.	М.	Білецького,	А.	С.	Дмітрієва)	[1,	c.	209;	2,	с.	195–196]:	1)	при	удаванні	ступору,	
аутизму	симулянт	обирає	зручну	позу,	вираз	обличчя	в	нього	злий,	напружений,	він	червоніє,	
коли	 йому	 нагадують	 про	 неприємні	 події;	 2)	під	 час	 допиту	 симуляція	 підозрюваним	 може	
носити	 карикатурний,	 непереконливий	 характер;	 3)	 симулянти,	 удаючи	 галюцинації	 і	
марення,	 використовують	 одні	 й	 ті	 самі	 вислови;	 4)	 симулятивне	 порушення	 має	 грубий	
характер,	 із	 безглуздими	 витівками,	 метанням,	 нанесенням	 собі	 легких	 поверхневих	
ушкоджень;	 5)	відсутність	 цілісної	 картини	 психічного	 розладу	 з	 демонстрацією	 окремих	
симптомів	і	синдромів;	6)	відтворюються	несумісні	симптоми	з	різних	психічних	розладів.	

Слід	 відмітити,	 що	 якщо	 симуляція	 ретельно	 підготовлена	 слідчий	 не	 завжди	 може	
відрізнити	 її	від	справжнього	психічного	розладу.	В	усіх	випадках,	що	викликають	сумніви	
слідчий	 повинен	 призначати	 судово-психіатричну	 експертизу	 (бажано	 стаціонарну).	
Тривале	 динамічне	 спостереження	 в	 умовах	 стаціонару	 дозволяє	 провести	 поглиблений	
аналіз	 сукупності	 всіх	 отриманих	 даних,	 що	 надає	 обґрунтованість	 експертному	 висновку	
про	наявність	або	відсутність	симуляції.	
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АВТОТЕХНІЧНОЇ	ЕКСПЕРТИЗИ	

Останнім	часом	в	Україні	збільшилась	кількість	дорожньо-транспортних	пригод	(далі	–	
ДТП).	В	числі	останніх	особливу	небезпеку	та	занепокоєння	становлять	пригоди	із	тяжкими	
чи	 смертельними	 наслідками,	 які	 за	 останній	 рік	 значно	 перевищили	 кількісні	 показники	
минулих	 звітних	 періодів.	 У	 зв’язку	 з	 цим	 першочерговим	 завданням	 правоохоронних	
органів	є	повне	та	об’єктивне	встановлення	обставин	подій,	які	відбуваються,	збір	достатніх	
доказів	для	з’ясування	механізму	злочину	та	винності	учасників	ДТП.	Очевидно,	що	під	час	
розслідування	даної	категорії	кримінальних	проваджень	не	достатньо	лише	правових	знань	
слідчого,	 тому	 у	 абсолютній	 більшості	 випадків	 виникає	 необхідність	 у	 використанні	
спеціальних	 знань	 з	 різних	 галузей	 науки	 та	 техніки.	 Однією	 із	 форм	 використання	
спеціальних	 знань	 у	 кримінальному	 провадженні	 по	 фактам	 ДТП	 є	 призначення	
автотехнічної	експертизи.		

Однак	 автотехнічна	 експертиза	 одна	 із	 тих	 видів	 експертиз,	 які	 викликають	 ряд	
труднощів	 як	 у	 призначенні	 так	 і	 у	 проведенні.	 Це	 обумовлено,	 по-перше	 специфікою	
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об’єктів	 дослідження,	 по-друге	 особливостями	 методики	 призначення	 та	 проведення	
дослідження	 і	 по-третє,	 недостатньою	 розробленістю	 питань	 автотехнічної	 експертизи	 на	
теоретичному	рівні.	

Так	 окремі	 проблеми	 проведення	 судових	 автотехнічних	 експертиз	 були	 предметом	
дослідження	 таких	 вчених	 як	 П.	О.	Ананьєв,	 Є.	Б.	Бульбака,	 С.	П.	Варенікова,	 А.	Я.	Гордовер,	
Р.	В.	Грушин,	 С.	В.	Данець,	 У.	Е.	Ешанкулов,	 В.	А.	Іларіонов,	 В.	І.	Клименко,	 В.	В.	Косяков,	
О.	Б.	Кучерявенко,	 Э.	П.	Леневский,	 Ю.	В.	Пясецький,	 А.	И.	Овчаренко,	 С.	О.	Попов,	
М.	С.	Романов,	 О.	В.	Сараєв,	 Е.	Б.	Сімакова-Єфремян,	 А.	М.	Туренко,	 Ю.	Г.	Харченко,	
Ю.	А.	Шлепов	 та	 інші.	 Безумовно	 вказані	 науковці	 зробили	 значний	 внесок	 у	 дослідження	
розглядуваної	проблематики.	Однак	у	переважній	більшості	вони	розглядали	фрагментарно	
вказані	 питання	 і,	 зокрема,	 технічні	 та	 технологічні	 аспекти	 проведення	 автотехнічної	
експертизи.	 Поряд	 з	 цим	 залишились	 без	 уваги	 процесуальні	 питання	 призначення	 та	
проведення	 вказаної	 експертизи.	 Крім	 того,	 науково-технічний	 прогрес	 викликає	
необхідність	 розробки	 нових	 методик	 проведення	 автотехнічних	 досліджень	 та	
пристосування	їх	до	реалій	сьогодення.	

Таким	 чином,	 на	 даний	 час	 в	 Україні	 відсутні	 комплексні,	 науково-обґрунтовані	
дослідження	проблем	призначення	і	проведення	судової	автотехнічної	експертизи.	У	той	же	
час	 відсутність	 єдиного	 науково-методичного	 підходу	 істотно	 ускладнює	 організацію	
проведення	 даного	 різновиду	 експертизи,	 негативно	 позначається	 в	 цілому	 на	 якості	 й	
ефективності	 розслідування	 злочинів	 проти	 безпеки	 руху	 та	 експлуатації	 транспорту.	
Вказане	 вище	 ставить	 перед	 вченими-криміналістами	 нагальні	 потреби	 на	 базі	
загальнотеоретичних	положень	судової	експертизи	вирішити	питання	щодо	удосконалення	
теоретичних	 і	 методичних	 основ	 судової	 автотехнічної	 експертизи,	 уніфікації	
використовуваних	 експертами	 термінів,	 удосконаленні	 існуючих	 та	 розробці	 нових	
рекомендацій	з	підготовки,	організації	і	проведення	такого	роду	експертних	досліджень.	

Таким	 чином,	 об’єктивні	 потреби	 слідчої,	 судової	 та	 експертної	 практики	 в	 розробці	
наукових	 положень	 і	 практичних	 рекомендацій	 щодо	 призначення	 та	 проведення	 судової	
автотехнічної	 експертизи	 обумовлюють	 актуальність	 даної	 тематики	 та	 необхідність	 її	
теоретичної	розробки	на	науковому	рівні.	

Враховуючи	 це,	 метою	 такого	 наукового	 дослідження	 повинна	 стати	 розробка	
теоретичних	 і	 методичних	 основ	 призначення	 та	 проведення	 судової	 автотехнічної	
експертизи,	 а	 саме:	 теоретичних	 основ	 судової	 автотехнічної	 експертизи;	 особливостей	
проведення	 судової	 автотехнічної	 експертизи;	 методичних	 основ	 судової	 автотехнічної	
експертизи.	 Крім	 того,	 в	 результаті	 такого	 дослідження	 повинні	 бути	 сформульовані	
пропозицій	 щодо	 удосконалення	 законодавства	 та	 відомчих	 нормативних	 актів,	 які	
регулюють	діяльність	експертних	установ	та	правоохоронних	органів,	а	також	рекомендації	
щодо	методики	призначення	та	проведення	судової	авто	технічної	експертизи.	
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