До Романівського районного суду
Житомирської області
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Підсудного у кримінальному провадженні
№ 000/000/00, внесеному до Єдиного реєстру
досудових розслідувань 00.00.0000 р.
Прізвище, ім’я, по батькові
(поштовий індекс, адреса, телефон)
КЛОПОТАННЯ
про призначення фототехнічної експертизи
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У Вашому провадженні знаходиться кримінальне провадження № 000/000/00 від 00.00.0000 р.
за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 286 Кримінального кодексу України.
Відповідно до Повідомлення про заміну раніше повідомленої підозри від 00.00.0000 р., мені,
Прізвище, ім’я, по батькові, повідомлено про вчинення мною кримінального правопорушення,
передбаченого частиною другою ст. 286 Кримінального кодексу України.
Стороною обвинувачення в обґрунтування обвинувачення надано суду фотознімки із
зображенням місця дорожньо-транспортної пригоди та розташування транспортних засобів на
проїжджій частині дороги і відносно краю дороги.
Враховуючи, що я не вважаю себе винним у вчиненні вказаного кримінального
правопорушення та з метою встановлення об’єктивності й достовірності наданих доказів
(фотознімків), і те, що для з’ясування дійсних обставин, що мають значення для кримінального
провадження, необхідні спеціальні знання, керуючись ст. ст. 42, 242, 243 Кримінального
процесуального кодексу України, ‒
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ПРОШУ:
1.
Призначити фототехнічну експертизу, проведення якої доручити Київському науководослідному інституту судових експертиз (03680, м. Київ, вул. Смоленська, 6).
На експертизу поставити наступні питання:
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1.
Чи виготовлені надані на дослідження фотознімки з одного негативу?
2.
Чи не є фотознімок у друкованому виданні фоторепродукцією з іншого видання?
3.
Чи виготовлені фотознімки за допомогою наданого технічного засобу?
4.
Чи виготовлені фотознімки за допомогою одного і того самого технічного засобу?
5.
Чи піддавався фотознімок монтажу?
6.
Чи з наданого оригіналу виготовлене його фотозображення на фотознімку?
7.
Яка технологія виготовлення пред’явленого фотознімка (натурна, репродукційна,
комбінована)?
8.
Який фотоматеріал (фотопапір, фотореактиви) використовувався для виготовлення
фотознімка?
9.
Чи не складали надані фотонегативи раніше єдине ціле?
10.
Де знаходиться точка зйомки наданого на дослідження фотознімка?
11.
Яким було розташування транспортних засобів відносно краю дороги?
12.
Які розміри предмета, зображеного на фотознімку?
13.
Як давно (по можливості ‒ конкретно) виготовлено фотознімок?
14.
Яке взаємне розташування предметів, зафіксованих на фотознімку?
Дата
Підозрюваний

Підпис

