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Експертна помилка 

це ненавмисні неправильні судження, дії чи бездіяльність 

судового експерта в процесі експертного дослідження, що 

реалізуються у висновках через неправильне отримання і 

переробку інформації на рівні відчуття, сприйняття, 

уявлення, мислення, джерелом котрих можуть бути 

психічні, соціальні, біологічні якості експерта як фахівця у 

певній галузі знань. 



Помилка!!! 
(ненавмисна неправильність) 

Помилка – категорія суб’єктивна і реалізується завжди тільки суб’єктом. 

Кожна помилка виражається 

Дія Бездіяльність 

НЕПРАВИЛЬНИЙ ВИСНОВОК 



Помилка як явище не виникає одномоментно.          

До того, як стати помітною, вона проходить певні 

періоди розвитку. 

Перший період характеризується наявністю 

сприятливих умов для її виникнення. 

Другий період - діяльністю чи бездіяльністю 

суб’єкта (одержання інформації, її переробка, 

оцінка, моторні дії) 

Третій період – встановленням помилкового 

факту, або його не встановленням і 

вростанням її в діяльність інших суб’єктів. 



Помилка в діяльності людини – ненавмисно 

неправильні судження, дії або бездіяльність, 

які виникають в результаті викривленого 

почуттєвого відображення чи мисленої 

інтерпретації об’єктів, явищ, процесів у 

свідомості особи, обумовлені її 

психофізіологічними, соціальними якостями 

та реалізовані нею у негативному результаті 

по відношенню до очікуваного. 



Помилка в діяльності людини – ненавмисно неправильні судження, дії або 

бездіяльність, які виникають в результаті викривленого почуттєвого 

відображення чи мисленої інтерпретації об’єктів, явищ, процесів у 

свідомості особи, обумовлені її психофізіологічними, соціальними 

якостями та реалізовані нею у негативному результаті по відношенню до 

очікуваного. 

По - перше, помилка судового експерта є результатом не наміру чи 

необережності, а лише ненавмисних дій.  

По-друге, її суб’єктом є судовий експерт.  

По-третє, експертна помилка реалізується в експертній діяльності. 

По-четверте, вона виражається у формі неправильних висновків 

експертизи. 



Помилки реалізуються у висновках через 

неправильне: 

Отримання 

інформації 
Переробку 

інформації 

на рівні відчуття, сприйняття, уявлення, мислення, 

джерелом яких можуть бути: 

психічні, соціальні, біологічні якості експерта, так 

і неправильні дії осіб, що здійснюють процес 

підготовки і призначення судової експертизи. 



Критерії визначення висновку експерта 

правильним чи помилковим: 

Процесуальний критерій 

передбачає оцінку 

правильності висновку 

експерта слідчим та судом 

шляхом визначення 

допустимості висновку 

експертизи в якості 

джерела доказів та його 

відповідності іншим 

достовірно встановленим 

матеріалам справи, допит 

судового експерта, а 

також призначення 

повторної експертизи.  

Методичний критерій 

базується на використанні 

колективної думки 

досвідчених фахівців – 

членів Науково-методичної 

ради відповідних напрямків 

судової експертизи. 

Найважливішим 

критерієм вважається 

судова практика. Однак і її 

не можна 

абсолютизувати. 


