Слідчому СВ
(назва органу досудового розслідування )
Прізвище та ініціали слідчого
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Адвоката Прізвище, ім’я, по батькові
представника потерпілого у кримінальному
проваджені № 00/000/00,
внесеному до Єдиного реєстру досудових
розслідувань 00.00.0000 р.
(Свідоцтво про право на заняття адвокатською
діяльністю № 000 від 00.00.0000 р.,
(поштовий індекс, адреса, телефон)
Потерпілий Прізвище, ім’я, по батькові
(поштовий індекс, адреса, телефон)
КЛОПОТАННЯ
про проведення судово-медичної експертизи
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У провадженні СВ (назва органу досудового розслідування ) знаходяться матеріали
кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за
№ ___________ від ___________ року, за ознаками кримінального правопорушення,
передбаченого частиною першою ст. 125 КК України.
З метою забезпечення повного, об’єктивного та неупередженого проведення
досудового розслідування звертаємось до Вас з клопотанням про проведення судовомедико-криміналістичної експертизи.
Потерпілим у кримінальному провадженні є (Прізвище, ім’я, по батькові
потерпілого), ____________ року народження.
«___»_________ 20___ року, близько 00 год. 00 хв., (Прізвище, ім’я, по батькові
підозрюваного) на ґрунті неприязних відносин, які виникли під час конфлікту, шляхом
кидання каменю, заподіяно легкі тілесні ушкодження неповнолітньому П.І.Б., який був
доправлений до ___________ міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги.
У період з _______________ року неповнолітній потерпілий перебував на лікуванні
в стаціонарному відділенні __________ міської клінічної лікарні швидкої медичної
допомоги з діагнозом: черепно-мозкова травма.
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Вважаємо, що висновок про факт нанесення тілесних ушкоджень каменем, який
вилучений під час огляду місця події __________ року, має суттєве значення для
кримінального провадження.
Для підтвердження позиції щодо завдання потерпілому тяжких тілесних
ушкоджень необхідне проведення судово-медичної експертизи для визначення ступеня
тяжкості тілесних ушкоджень.
Відповідно до п. 4 частини першої ст. 91 КПК України у кримінальному
провадженні підлягають доказуванню обставини, які впливають на ступінь тяжкості
вчиненого кримінального правопорушення.
Частиною першою ст. 101 КПК України передбачено, що висновок експерта – це
докладний опис проведених експертом досліджень та зроблені за їх результатами
висновки, обґрунтовані відповіді на запитання, поставлені особою, яка залучила експерта,
або слідчим суддею чи судом, що доручив проведення експертизи.
Відповідно до частини першої ст. 242 КПК України експертиза проводиться
експертом за зверненням сторони кримінального провадження або за дорученням слідчого
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судді чи суду, якщо для з’ясування обставин, що мають значення для кримінального
провадження, необхідні спеціальні знання.
Сторона обвинувачення, керуючись частиною першою ст. 243 КПК України,
залучає експерта за наявності підстав для проведення експертизи, у тому числі за
клопотанням сторони захисту чи потерпілого, право на звернення з яким встановлено
положенням п. 4 частини першої ст. 56 КПК України.

