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судово-Психологічна ексПертиЗа 
 в Цивільному ПроЦесі

У статті розкрито правові та практичні проблеми 
проведення судово-психологічних експертиз у цивільному 
процесі. Виділено категорії справ, у ході провадження яких 
призначення психологічної експертизи є обов’язковим. 

В статте раскрыто правовые и практические проблемы 
проведения судебно-психологической экспертизы в граж-
данском процессе. Выделено категогии дел, в ходе произ-
водства которых назначение психологической экспертизы 
есть обязательным.

In the article law and practical problems of carrying out 
judicial and psychological investigation in civil process have 
been exposed. The categories of cases demanding psychological 
investigation have been distinguished.

Однією із форм інтеграції психологічних знань в юри-
спруденцію є судово-психологічна експертиза, яка надає до-
помогу фахівцю-юристу у вирішенні питань психологічно-
го змісту. Мета статті: розкрити правові та практичні про-
блеми проведення судово-психологічної експертизи в ци-
вільному процесі. Коло питань психологічного змісту в ци-
вільному судочинстві є досить широким. Так, психологічно-
го аналізу потребує встановлення ступеня розуміння осо-
бою змісту укладених правочинів, можливість особою сві-
домо приймати рішення, здатність свідка правильно сприй-
мати події, давати стосовно них адекватні покази. Особли-
ву групу становлять питання, пов’язані з розірванням шлю-
бу подружжям та визначення місця проживання дитини. Не 
менш актуальним є визначення рівня психологічних страж-
дань особи та розміру компенсації моральної шкоди. Вирі-
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шення поставлених питань є неможливим без використан-
ня спеціальних психологічних знань. Однак, не зважаючи 
на це, на даний час практика призначення та проведення 
судово-психологічної експертизи в цивільному судочинстві 
не набула розповсюдження. Це пояснюється як недостат-
ністю врегульованості даного питання нормативно, так і на-
явністю суто практичних проблем. Так, згідно з цивільно-
процесуальним кодексом України, немає чітко визначеного 
переліку справ, у яких призначення судово-психологічної 
експертизи є обов’язковим, суд має право призначити екс-
пертизу за заявкою осіб, що беруть участь у справі, або за 
власною ініціативою. На основі аналізу судової практики 
можна зробити висновок, що учасники процесу, в тому чис-
лі і судді, не наділені достатньою мірою інформацією про 
межі застосування спеціальних психологічних знань у ци-
вільному процесі, тому не ініціюють проведення психоло-
гічної експертизи.

Практичний аспект проблеми застосування судово-пси-
хо логічної експертизи в цивільному судочинстві полягає в 
то му, що експертиза призначається або судово-експертній 
установі, або конкретному експерту. Проте кількість судово-
експертних установ в Україні обмежена (5 державних 
судово-експертних установ та 4 їх філії), а фізичних осіб, 
які б займалися даним видом діяльності, взагалі немає. Про-
блема залучення фахівців-психологів, які мають відповід-
ний кваліфікаційний рівень та володіють комплексом спе-
ціальних знань у сфері юридичної психології, до проведення 
судово-психологічних експертиз на підприємницькій основі 
обумовлена тим, що вони позбавлені можливості отримання 
ліцензії на право здійснення даного виду діяльності. При-
чиною цього є те, що проведення такого виду експертного 
дослідження вимагає застосування спеціальних знань юри-
дичної психології, а оскільки судово-психологічна експер-
тиза належить до числа судово-медичних експертиз, ліцен-
зування на цей вид підприємницької діяльності здійснюєть-
ся за умови наявності вищої медичної освіти. 

Оскільки практика експертного дослідження в цивіль-
ному судочинстві не набула належного розповсюдження, а 
функції психолога не обмежуються лише експертним дослі-
дженням, формою використання психологічних знань може 
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бути залучення психолога як консультанта. Така форма вза-
ємодії психолога і юриста дає можливість забезпечити судо-
вий процес інформацією про типові особливості гностичних 
процесів, індивідуально-типологічні й особистісні характе-
ристики, психічні стани, особливості міжособистісної взає-
модії учасників процесу [4].

У цивільно-правовій доктрині прийняте положення, що 
юридичній оцінці підлягають тільки свідомі дії суб'єкта [5]. 
Однак за даними сучасної наукової психології більше поло-
вини актів людської поведінки організується на підсвідомо-
му, стереотипному рівні. Вирішити проблеми взаємозв'язку 
свідомого і підсвідомого в складному акті людської поведін-
ки в ряді випадків може бути не можливим. Зрозуміло, що 
можливості судово-психологічного дослідження обмежені 
можливостями наукових досягнень як у галузі самої психо-
логії, так і інших наук, що допомагають у її технологічно-
му вдосконаленні (інформатики і програмування, статисти-
ки тощо).

Аналіз можливостей застосування спеціальних психоло-
гічних знань у процесі цивільного судочинства зумовлює не-
обхідність дослідження інституту судово-психологічної екс-
пертизи, його ролі, значення і впливу на здійснення судочин-
ства у справах, що виникають з цивільних правовідносин.

До компетенції судово-психологічної експертизи в 
цивіль ному судочинстві належить: встановлення ступеня 
розуміння особою змісту укладених ним угод, його здат-
ності приймати усвідомлені, транзитивні (з врахуванням 
усіх необхідних умов) рішення; виявлення в дієздатного 
суб'єкта непатологічних психічних аномалій, що перешко-
джають адекватному відображенню дійсності; встановлен-
ня психологічної сумісності подружжя, можливості знят-
тя епізодичних конфліктів; встановлення психологічної су-
місності дітей з кожним із батьків, усиновителів, опікунів; 
визначення можливостей конкретних осіб по забезпечен-
ню виховання дітей; встановлення здібностей свідків пра-
вильно сприймати події; встановлення ступеня морального 
страждання особи [6].

Відповідно до чинного законодавства предметом пси-
хологічної експертизи є визначення у підекспертної особи: 
індивідуально-психологічних особливостей, рис характе-
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ру, провідних якостей особистості; мотивотворних чинни-
ків психічного життя і поведінки; емоційних реакцій та ста-
нів; закономірностей перебігу психічних процесів, рівня їх-
нього розвитку та індивідуальних її властивостей. До числа 
справ, які вимагають обов’язкового призначення судово-
психологічної експертизи, можна віднести:

– справи про визнання недійсними правочинів з вадами 
волі;

– справи, що випливають зі шлюбно-сімейних правовід-
носин (розірвання шлюбу, встановлення місця проживання 
дитини після розірвання шлюбу, усиновлення);

– справи про відшкодування моральної (немайнової) 
шкоди;

– справи, що виникають із зобов’язальних правовідносин [4]. 
При провадженні справ про визнання недійсними право-

чинів з вадами волі спільним предметом дослідження є пси-
хологічні чинники, що призвели до порушення вольових 
процесів під час укладення цивільно-правових правочинів. 
Це або невідповідність волі суб’єкта його волевиявленню, 
або неадекватність формування волі при формальній від-
повідності її волевиявленню. Як в першому, так і в друго-
му випадках дослідженню підлягають рівень інтелектуаль-
ного розвитку емоційно-вольової сфери потерпілої сторо-
ни, а також індивідуально-типологічні особливості особис-
тості, що можуть мати значення при вирішенні даної спра-
ви. Деформація вольової регуляції може бути викликана як 
внутрішніми, так і зовнішніми причинами. У зв’язку з цим 
наявність вади волі неможливо встановити без виявлення 
конкретного механізму вольової деформації індивіда. Адже 
причиною помилки можуть бути і підвищена навіюваність, 
і неправильна антиципація (неправильне розуміння змісту 
і обсягу понять, що використовуються у спілкуванні), і по-
милка у сприйнятті, зумовлена сенсорною недостатністю, і 
прямий обман. Перед експертом стоїть завдання встанови-
ти, чи міг підекспертний повною мірою усвідомлювати фак-
тичний зміст своєї поведінки і чи була деформована у ньо-
го здатність до вольової регуляції. Повне усвідомлення осо-
бою значення своїх дій включає в себе: а) правильне розу-
міння об’єктивного змісту власної поведінки; б) визначен-
ня мети вчинюваних дій; в) передбачення результатів своїх 
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дій. Метою судово-психологічного дослідження є з’ясувати 
причини виникнення вади волі і її психологічний зміст. 
Встановлення наявності вади волі, що є підставою визна-
ння правочину недійсним, належить до повноважень суду, 
які він здійснюватиме на підставі не лише висновку судово-
психологічної експертизи, а й інших доказів у справі.

Предметом судово-психологічного дослідження при ви-
рішенні справ щодо права про виховання дітей, а також ін-
ших справ, що випливають зі шлюбно-сімейних правовід-
носин, є встановлення індивідуально-психологічних осо-
бливостей як батьків (усиновителів, опікунів), так і дити-
ни, аналіз ситуації психологічної сумісності членів сім’ї та 
психологічне усвідомлення ними своїх функцій (ролей). 
Психологічна експертиза має можливість забезпечити суд 
інформацією, що допоможе об’єктивно оцінити пояснен-
ня сторін. У конфліктній ситуації можлива неправильна ін-
терпретація кожною із сторін поведінки іншої сторони, а та-
кож психологічно обумовлені викривлення сприйняття і 
окремих дій іншої сторони. Виявити наявність подібних де-
формацій і пояснити їх причини – завдання психологічної 
експертизи. Незалежно від підвиду справ, що виникають із 
шлюбно-сімейних відносин, головним критерієм для пра-
вильного вирішення усіх цих категорій спорів є інтерес ди-
тини. Особи, що представляють цей інтерес у процесі, є заці-
кавлені суб’єкти (батьки), чий інтерес може об’єктивно су-
перечити інтересу дитини. З цієї причини для правильного, 
об’єктивного встановлення істинних інтересів дитини суд 
потребує незацікавленої інформації, яка, по-перше, відобра-
жала б певні факти дійсності, по-друге, була б одержана з 
процесуально незацікавленого в результатах справи джере-
ла. Така інформація могла б бути використана для перевір-
ки пояснень сторін судом, а також бути самостійним судо-
вим доказом певних обставин. Саме цим пояснюється дока-
зове значення висновків експерта-психолога.

Окрему категорію становлять справи про відшкодуван-
ня моральної (немайнової) шкоди. Предметом досліджен-
ня цієї категорії справ є ступінь порушення психологічної 
рівноваги, що спричинило душевні страждання потерпіло-
го. В рамках судово-психологічної експертизи по даній ка-
тегорії справ спеціаліст повинен встановити індивідуально-
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психологічні особливості, риси характеру та провідні якос-
ті потерпілого, визначити закономірності перебігу психіч-
них процесів, рівень їх розвитку та індивідуальні властивос-
ті, і на основі отриманих даних зробити висновок про наяв-
ність або відсутність психологічного стану, що призвів до по-
гіршення чи неможливості реалізації особою своїх звичок і 
бажань, погіршення стосунків з навколишнім середовищем. 
Для оцінки “глибини фізичних та ду шевних страждань” вра-
хуванню підлягають: об'єктивна ситуація, що склалася; осо-
бистісна (суб'єктивну) значущість ситуації для позивача; на-
слідки моральної шкоди для подальшого життя позивача.

Завданням судово-психологічної експертизи, яка прово-
диться в справах, що виникають із зобов’язальних правовід-
носин, є визначення рівня інтелектуального розвитку і рів-
ня розвитку емоційно-вольової сфери підекспертного, а та-
кож індивідуально-типологічних особливостей особистості, 
що можуть мати значення при вирішенні справи. Цей вид 
експертизи проводиться у випадках, коли: виникають сум-
ніви щодо наявності у справі даних про особу позивача чи 
відповідача; має місце неоднозначна оцінка індивідуальних 
особливостей особи; необхідно встановити особливості мо-
тивів поведінки і мотивації конкретних проступків як важ-
ливих обставин, що характеризують особу; потрібно дослі-
дити окремі психологічні особливості особи (наприклад, 
підвищена навіюваність, імпульсивність, ригідність, темп і 
характер вирішення розумових завдань), що здатні суттє-
во вплинути на поведінку суб’єкта; необхідно дати психо-
логічну інтерпретацію окремих дій особи з врахуванням її 
індивідуально-психологічних особливостей.

У перерахованій категорії справ для прийняття право-
мірного та об’єктивного рішення, проведення судово-пси-
хо логічної експертизи є обов’язковою умовою. Залежно від 
обставин справи суд може призначати один із наведених ви-
дів судово-психологічної експертизи. Можливе також при-
значення експертизи, яка включає елементи декількох окре-
мих предметів дослідження. При провадженні у справах за 
участю неповнолітніх свідків, обвинувачуваних та потерпі-
лих, про визнання злочину недійсним внаслідок помилки, 
тяжких обставин проведення судово-психологічної експер-
тизи є доцільною умовою.
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Таким чином, прогалини законодавства, зокрема поло-
жень, що регулюють порядок призначення та проведення 
судової експертизи (в тому числі і психологічної), зумов-
люють потребу вдосконалення нормативної бази, а зако-
номірне розширення можливостей застосування спеціаль-
них психологічних знань зумовлює потребу в збільшенні 
чисельності психологів, які проводять судово-психологічні 
експертизи, та підвищення рівня вимог щодо їх фахової під-
готовки.
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