
Судова фототехнічна експертиза 

Метою призначення судової фототехнічної експертизи є: 

- установлення швидкості руху транспортного засобу у відеозаписах 

(кадрах відеозаписів); 

- установлення державного реєстраційного номерного знака 

транспортного засобу, що зафіксований на фотознімках (цифрових, 

аналогових) та у відеозаписах (кадрах відеозаписів); 

- установлення марки, моделі транспортного засобу, що зафіксований на 

фотознімках (цифрових, аналогових) та у відеозаписах (кадрах відеозаписів); 

- установлення ознак монтажу на цифрових та аналогових фотознімках; 

- покращення якості зображення в цілому та конкретно зафіксованих 

об’єктів на фотознімках (цифрових) та у відеозаписах. 

Більш детальна інформація щодо можливості дослідження певних 

об’єктів визначається залежно від об’єктів. 

Предметом судової фототехнічної експертизи є фактичні дані, що 

стосуються справи і пов'язані з зафіксованою на фотознімках та у 

відеозаписах інформацією, технікою та технологією їх виготовлення. 

Об’єктами судової фототехнічної експертизи є фотознімки (як цифрові, 

так і аналогові) та кадри відеозображеннь, технічні засоби, які 

застосовувалися для їх виготовлення. 

Об’єктами експертизи є: 

- фотокартки (спеціальні, документальні, художні тощо); 

- типографські та інші репродукції, у тому числі виготовлені за 

допомогою сканувальних пристроїв; 

- цифрові зображення (оригінали та копії); 

- відеозаписи (використовують окремі кадри як статичний матеріал, 

оригінали та копії). 

Вимоги до об’єктів експертизи 

— якість - фотознімки чи кадри відеозображення чіткі, задовільної 

контрастності, відображають усі дрібні елементи та особливості 

зафіксованих об’єктів (достатню деталізацію). 

— достовірність — фотознімки вилучено й надано на експертизу з 

дотриманням усіх процесуальних норм і правил, що виключають їх підміну, 

підробку, плутанину в назві тощо. 

Перед призначенням судової фототехнічної експертизи 

рекомендується: 

- провести попередній огляд об’єктів із залученням фахівців Експертної 

служби МВС з метою встановлення наявності даних, що можуть мати 

доказове значення у кримінальному провадженні, та вирішення питання про 

доцільність подальшого призначення експертизи; 

- обов’язково узгодити перелік питань за конкретними об’єктами з 

фахівцями Експертної служби МВС та оптимізувати кількість самих питань. 

Необхідно ставити питання, які стосуються безпосередньо об’єктів 

дослідження в конкретному кримінальному провадженні, виключаючи при 

цьому питання юридичного характеру й такі, вирішення яких не потребує 



спеціальних знань та які не відносяться до завдань цього виду досліджень; 

- надавати на експертизу виключно об’єкти, які необхідно дослідити, 

без інших предметів, які не стосуються конкретного дослідження. 

 

Перед призначенням експертизи або дослідження безкоштовно 

проконсультуйтеся з експертом за напрямком фототехнічної експертизи 

за телефоном (0312) 66-40-32 або на електронну адресу: 

zak.ndekc@gmail.com 
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