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Зв’язок з попередніми 
дослідженнями

Проблеми судової експертизи та 
правові аспекти експертної оцінки ви-
світлювалися в наших роботах, а також 
у деяких публікаціях фахівців Держав-
ного гемологічного центру України. В 
основу публікацій покладено аналіз За-
конів України «Про державне регулю-
вання видобутку, виробництва і вико-
ристання дорогоцінних металів і доро-
гоцінного каміння та контроль за опера-
ціями з ними», «Про оцінку майна, 
майнових прав та професійну оціночну 
діяльність в Україн», «Про стандартиза-
цію», «Про судову експертизу», а також 
численних постанов Кабінету Міністрів 

України, наказів Міністерства фінансів 
України та Фонду державного майна 
України, Міністерства фінансів України, 
Державного гемологічного центру Укра-
їни, Міністерства юстиції України.

Постановка проблеми

Гемологія, як і будь-яка інша галузь 
знань, має свій предмет. Р. Холмс і 
Р. Краунінгшілд, не кажучи конкретно 
про предмет науки, зазначали, що хоча 
гемологія і має справу насамперед зі 
складом, структурою, властивостями, 
поширенням, походженням, обробкою і 
способами ідентифікації дорогоцінного 
каміння, зміст її значно ширше. Вона 
має справу з такими властивостями мі-

нералів, які майже не представляють 
інтересу для мінералогів, а також з ба-
гатьма мінералами як природними (гео-
генними), так і штучними (техногенни-
ми), які загалом не стосуються мінера-
логії [1]. 

Натомість специфічний інтерес нау-
ковця формує певний погляд на об'єкт, 
що являє собою аспект розгляду (до-
слідження). Тому об'єкт, який розгляда-
ється дослідником в обраному аспекті, 
формує у свідомості суб'єкта предмет 
науки – узагальнене уявлення наукової 
спільноти про обраний фрагмент ре-
альності, тобто про об'єкт. Відтак, ви-
ходячи з наведеної позиції, можна ви-
значити предмет гемології як сукупність 
уявлень про закономірності утворення 
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(мінералогенія), властивості, технології 
обробки, особливості використання, до-
слідження, експертизу, сертифікацію, 
обіг та ціноутворення дорогоцінного ка-
міння, дорогоцінного каміння органо-
генного утворення та напівдорогоцінно-
го каміння. 

Потребуючи правового регулюван-
ня, вказана сукупність гемологічних 
відносин становить предмет відповідно-
го правового утворення. Останнє про-
понується розглядати як гемологічне 
право  сукупність правових норм, які 
регулюють суспільні відносини у сфері 
організації та здійснення гемологічної 
діяльності, пов'язаної із набуттям права 
користування, видобування, власності, 
використання та операціями з гемоло-
гічними об’єктами у вигляді надрових, 
мінеральних, виробничих і вторинних 
ресурсів, контролем за їх обігом та екс-
пертизою. 

Структурним складовим гемологіч-
ного права є право гемологічної екс-
пертизи [2], предмет правового регулю-
вання якого становлять суспільні відно-
сини, що регулюються відповідними 
юридичними нормами. У свою чергу 
його елементами є суб'єкти, їх поведін-
ка, об'єкти (предмети та явища, з при-
воду яких виникають правові відноси-
ни), соціальні факти (обставини, випад-
ки), через які настають, відбуваються 
чи припиняються певні гемологічні пра-
вовідносини. 

Серед останніх певний науково-
практичний інтерес становлять відноси-
ни судової гемологічної експертизи, 
адже на тлі браку теоретичних пошуків 
у цій сфері спостерігається нагальна 
потреба у постановці та розв’язанні 
низки правозастосовних проблем. 

Викладення основних результатів

Проблема вартісних відносин 
у судовій гемологічній експертизі

Серед основних завдань судової 
експертизи дорогоцінного каміння (далі 
– ДК) є визначення його класифікацій-
них, якісних, геолого-мінералогічних, 
товарних та інших характеристик [3], 
що розкривають правовий режим її 
об’єктів: дорогоцінного каміння, діаман-
тів, дорогоцінного каміння органогенно-
го утворення (далі – ДКОУ), напівдо-
рогоцінного каміння (далі – НДК), деко-
ративного каміння і виробів з нього, 

ювелірних виробів зі вставками каміння 
та сировини (алмазної, бурштинової то-
що). 

Натомість одним з вирішуваних пи-
тань гемологічної експертизи, яке хоч і 
носить орієнтовний характер, проте в 
судовому процесі має чи не ключове 
значення, є питання: «Яка вартість ка-
міння, наданого для дослідження?»

Зазначене питання має досить нео-
днозначне вирішення у вітчизняному 
законодавстві. З одного боку, згідно із 
Законом України «Про державне регу-
лювання видобутку, виробництва і ви-
користання дорогоцінних металів і до-
рогоцінного каміння та контроль за 
операціями з ними» (далі – закон про 
ДМіДК) [4], до функцій управління орга-
нів виконавчої влади України у сфері 
видобутку, виробництва, використання, 
зберігання дорогоцінних металів (далі 
– ДМ), ДК, ДКОУ та НДК та контролю 
за операціями з ними належать, серед 
іншого, розроблення і проведення єди-
ної державної політики видобутку, ви-
робництва, використання та зберігання 
ДМ і ДК, ДКОУ та НДК. Тобто, встанов-
люючи порядок ціноутворення на доро-
гоцінне каміння до моменту його вико-
ристання (переробки, обробки, вико-
ристання і застосування для виробни-
чих, наукових, соціально-культурних та 
інвестиційних потреб), держава, по суті, 
позбавляє його статусу ринкового то-
вару. Наприклад, видобуте з надр або 
рекупероване дорогоцінне каміння в 
розсортованому вигляді при продажу 
суб’єктами їх видобування і виробни-
цтва, а також дорогоцінне каміння пер-
шого порядку першочергово пропону-
ються Міністерству фінансів України 
(далі – Мінфін) і Національному банку 
України (далі – НБУ). 

Водночас закон про ДМіДК містить 
й приписи, що дають підстави і для 
протилежних висновків, зокрема: 

1) суб'єкти господарювання, неза-
лежно від форми власності, та фізичні 
особи в установленому порядку набу-
вають у власність дорогоцінне каміння, 
ДКОУ та НДК на ринках ДМ і ДК за 
договорами купівлі-продажу, даруван-
ня, іншими цивільно-правовими догово-
рами, а також за правом спадкоємства; 

2) оплата ДМ і ДК, які закуповують-
ся до Державного фонду ДМ і ДК Укра-
їни і знаходяться на зберіганні у Дер-
жавному сховищі ДМ і ДК України, а 
також продаж цінностей із Державного 

сховища ДМ і ДК України здійснюються 
за ринковими цінами, діючими на день 
продажу; 

3) Мінфін і НБУ здійснюють операції 
із купівлі-продажу ДМ і ДК, інших ко-
штовностей на внутрішньому і зовніш-
ньому ринках; 

4) купівля-продаж цінностей із Дер-
жавного фонду ДМ і ДК України здій-
снюється за рішенням Мінфіну, виходя-
чи з необхідності забезпечення поточ-
них та перспективних потреб в обсягах, 
необхідних для: 

- забезпечення виробничих, науко-
вих, соціально-культурних та інвести-
ційних потреб держави; 

- продажу суб'єктам господарю-
вання; 

- закладення резерву до Державно-
го сховища ДМ і ДК України; 

- продажу на світовому ринку; про-
дажу на інші цілі, визначені Кабінетом 
Міністрів України (далі – КМУ). 

Ця ситуація, як уявляється, безпо-
середньо пов’язана як зі станом власне 
гемологічного ресурсу (надрового, мі-
нерального (первинного), виробничого і 
вторинного), так із формою власності 
на нього, адже відповідно до закону 
про ДМіДК (ст. 10): 

- ДМ і ДК, ДКОУ та НДК, нагрома-
джені в надрах, є об'єктами права 
власності Українського народу; 

- ДМ і ДК, ДКОУ та НДК можуть пе-
ребувати у державній та інших формах 
власності, у власності юридичних та 
фізичних осіб: 

- право власності на ДМ і ДК, ДКОУ 
та НДК та захист права власності ре-
гулюються законодавчими актами 
України; 

- видобуті з надр ДМ і ДК, ДКОУ та 
НДК, інша продукція і прибутки, отри-
мані відповідно до законодавства при 
видобуванні ДМ і ДК, ДКОУ та НДК, 
тощо є власністю суб'єктів видобуван-
ня, якщо інше не встановлено: а) спе-
ціальним дозволом на користування 
надрами; б) договорами державного 
замовлення, укладеними за участю цих 
суб'єктів; в) міжнародними договорами 
України, ратифікованими Верховною 
Радою України. 

Слід зазначити, що відповідно до ст. 
316 Цивільного кодексу України (далі – 
ЦКУ) правом власності є право особи 
на річ (майно), яке вона здійснює відпо-
відно до закону за своєю волею, неза-
лежно від волі інших осіб. Особливим 
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видом права власності є право довірчої 
власності, яке виникає внаслідок закону 
або договору. Власник володіє, корис-
тується, розпоряджається своїм майном 
на власний розсуд та має право вчиня-
ти щодо свого майна будь-які дії, які не 
суперечать закону (ст. 319 ЦКУ). 

Право власності, згідно зі ст. 328 
ЦКУ, набувається на підставах, що не 
заборонені законом, зокрема із право-
чинів, і вважається набутим правомір-
но, якщо інше прямо не випливає із 
закону або незаконність набуття права 
власності чи необґрунтованість активів, 
які перебувають у власності, не вста-
новлені судом. У набувача майна за 
договором право власності виникає з 
моменту передання майна, якщо інше 
не встановлено договором або законом 
(ст. 334 ЦКУ). 

Таким чином, у разі якщо особа при-
дбаває будь-які вироби з дорогоцінного 
каміння або з дорогоцінним камінням, 
продавець повинен надати такій особі 
відповідний розрахунковий документ, 
який підтверджує купівлю зазначеного 
виробу, а такий виріб у свою чергу по-
винен мати відомості щодо проходжен-
ня державного експертно-пробірного 
контролю. 

Основні вимоги та порядок здійснен-
ня останнього за якістю ювелірних та 
побутових виробів з дорогоцінних мета-
лів, дорогоцінних металів, матеріалів, 
що містять дорогоцінні метали, відпо-
відністю їх державним стандартам, а 
також відповідності вставок із ДК (при-
родного та штучного), ДКОУ та НДК 
(природного та штучного) найменуван-
ню, ваговим та технічним характерис-
тикам, зазначеним на етикетці (бирці) 
виробу, запроваджені відповідною Ін-
струкцією Мінфіну [5]. 

Якщо говорити про вартість каменю, 
то вона являє собою суспільно визна-
ний еквівалент його цінності як об'єкта 
оцінки, виражений у грошовій формі. 
До сумарної оцінки якості каменю в 
грошовому вираженні можна віднести 
такі складові, як: назва, колір, чистота, 
ограновування, полірування, розміри, 
форма, облагородження, походження, 
мода, місце видобування. Крім того, 
слід враховувати, що торгівля самоцві-
тами – це бізнес, тому кожен у ланцюж-
ку власників (володільцев) каміння від 
копальні до торговця виробами намага-
ється отримати прибуток. Коштовне ка-
міння доходить до споживача через 

коло суб’єктів, і чим більше брокерів та 
дистриб'юторів, які працюють з таким 
продуктом, тим вище буде кінцева ціна. 
Таким чином, певний дорогоцінний ка-
мінь може мати вартість, яка коливати-
меться в межах до 200 % залежно від 
статусу суб’єкта, у якого здійснюється 
покупка каміння. 

Так само особливістю національного 
гемологічного законодавства є наяв-
ність диференціації вартісних відносин 
за суб’єктною ознакою «покупець – про-
давець». Наприклад, продаж ДМ і ДК, 
ДКОУ та НДК з Державного фонду ДМ 
і ДК здійснюється за ринковими цінами, 
при цьому продаж виробів з ДМ і ДК, 
ДКОУ та НДК на аукціоні здійснюється 
за найвищими цінами, що склалися під 
час проведення аукціону, але не нижче 
ринкових [6]. При торгівлі дорогоцінним 
камінням, ДКОУ та НДК у сирому та 
обробленому вигляді і виробами з них, 
що належать суб’єктам господарювання 
на праві власності, споживач має право 
на вільний вибір товару, на перевірку 
його якості, безпеки, комплектності, мі-
ри, ваги та ціни, демонстрацію безпеч-
ного та правильного його використання. 
На вимогу споживача продавець 
зобов’язаний надати йому контрольно-
вимірювальний прилад, документи про 
якість, безпеку, ціну товару [7]. 

У тісному зв’язку з вартісними (ціно-
вими) відносинами в гемологічній сфері 
знаходяться відносини з оцінки дорого-
цінного каміння, що підтверджується 
застосуванням сукупності таких термі-
нів, як «оцінка», «вартісна оцінка», 
«експертна оцінка», «експертна грошо-
ва оцінка», «ціна», «вартість», «оціноч-
на вартість», «оцінна вартість», які сто-
совно коштовного та декоративного 
каміння потребують окремих, більш 
ґрунтовних досліджень. 

Наразі зазначимо, згідно зі ст. 15 
«Державний контроль за якістю дорого-
цінних металів, дорогоцінного каміння 
та виробів з них» закону про ДМіДК, 
Державний гемологічний центр України 
(далі – ДГЦУ) відповідно до законодав-
ства проводить, зокрема, експертну 
оцінку ДК, ДКОУ та НДК, зарахованого 
до Державного фонду ДМ і ДК України. 

Під час проведення оцінки врахову-
ється вартість відповідно до експертно-
го висновку ДГЦУ, яка визначається за 
результатами гемологічної експертизи 
зазначеного каміння. На підставі ціно-
вих показників, які публікуються в до-

відковому бюлетені «Довідник цін ко-
штовного та декоративного каміння», 
що видається відповідно до урядової 
постанови [8] і діють на дату оцінки [9]. 
У щоквартальному довідковому бюле-
тені «Довідник цін коштовного та деко-
ративного каміння» ДГЦУ відображає 
інформацію про динаміку цінових по-
казників на природне дорогоцінне, на-
півдорогоцінне та декоративне каміння 
у сировині та виробах. 

Проблема оціночних відносин 
у судовій гемологічній експертизі

Оцінка майна, майнових прав, відпо-
відно до ст. 3 Закону України «Про 
оцінку майна, майнових прав та про-
фесійну оціночну діяльність в Україні» 
[10] (далі – закон про оцінку майна) – 
це процес визначення їх вартості на 
дату оцінки за процедурою, встановле-
ною нормативно-правовими актами 
(далі – НПА), зазначеними в ст. 9 цього 
закону, і є результатом практичної ді-
яльності суб'єкта оціночної діяльності. 
Зокрема, методичне регулювання оцін-
ки майна здійснюється у відповідних 
НПА з оцінки майна: 

1) положеннях (національних стан-
дартах) оцінки майна, що затверджу-
ються КМУ: постанова КМУ від 10 ве-
ресня 2003 р. № 1440 Про затверджен-
ня Національного стандарту № 1 «За-
гальні засади оцінки майна і майнових 
прав»; постанова КМУ від 28 жовтня 
2004 р. № 1442 Про затвердження На-
ціонального стандарту № 2 «Оцінка не-
рухомого майна»; постанова КМУ від 29 
листопада 2006 р. № 1655 Про затвер-
дження Національного стандарту № 3 
«Оцінка цілісних майнових комплексів»; 
постанова КМУ від 3 жовтня 2007 р. № 
1185 Про затвердження Національного 
стандарту № 4 «Оцінка майнових прав 
інтелектуальної власності»; 

2) методиках та інших НПА, які роз-
робляються з урахуванням вимог поло-
жень (національних стандартів) і за-
тверджуються КМУ або Фондом дер-
жавного майна України (далі – ФДМУ). 

Розроблення НПА з оцінки майна 
здійснюється на засадах міжнародних 
стандартів оцінки. Втім, при застосу-
ванні положень закону про оцінку май-
на щодо гемологічних відносин необхід-
но враховувати наявні застереження як 
на законодавчому, так і на підзаконно-
му рівнях. 
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По-перше. В урядовій Методиці оцін-
ки майна [11] встановлено, що ДМ і ДК, 
ДКОУ, НДК та декоративне каміння 
включаються до акта оцінки майна за 
вартістю, що визначається в порядку, 
встановленому Мінфіном та ФДМУ. У 
цьому разі йдеться про Порядок їх оцін-
ки [9]. 

По-друге. Під час застосування про-
цедур майнового методичного підходу 
вартість ДМ і ДК, ДКОУ, НДК та деко-
ративного каміння включається до звіту 
про оцінку єдиного майнового комплек-
су за вартістю, що визначається у по-
рядку, який встановлюється Мінфіном 
та ФДМУ. 

По-третє. «Довідка про наявність на 
обліку підприємства ДМіДК та їх вар-
тість» включена до Переліку докумен-
тів, необхідних для проведення оцінки 
єдиного майнового комплексу з метою 
визначення розміру статутного капіталу 
господарського товариства. 

По-четверте. Діяльність судових екс-
пертів, пов'язана з оцінкою майна, здій-
снюється на умовах і в порядку, перед-
бачених Законом України «Про судову 
експертизу», з урахуванням особливос-
тей, визначених законом про оцінку 
майна щодо методичного регулювання 
оцінки цього майна. Інші положення за-
кону про оцінку майна не поширюються 
на судових експертів. 

Законом про оцінку майна окресле-
не певне коло суб'єктів оціночної діяль-
ності: 

1) суб'єкти господарювання – зареє-
стровані в установленому законодав-
ством порядку фізичні особи – суб'єкти 
підприємницької діяльності, а також 
юридичні особи незалежно від їх орга-
нізаційно-правової форми та форми 
власності, які здійснюють господарську 
діяльність, у складі яких працює хоча б 
один оцінювач, та які отримали серти-
фікат суб'єкта оціночної діяльності від-
повідно до цього закону; 

2) органи державної влади та орга-
ни місцевого самоврядування, які отри-
мали повноваження на здійснення оці-
ночної діяльності в процесі виконання 
функцій з управління та розпорядження 
державним майном та (або) майном, 
що є у комунальній власності, та у 
складі яких працюють оцінювачі. 

За загальним правилом, права, 
обов'язки та відповідальність суб'єктів 
оціночної діяльності встановлюються 
законом про оцінку майна та іншими 

законами. Водночас права, обов'язки 
та відповідальність оцінювача (суб'єкта 
оціночної діяльності), який проводить 
експертизу на підставі ухвали (постано-
ви) суду про її призначення, визнача-
ються законодавством України про су-
дову експертизу та законом про оцінку 
майна. 

При цьому оцінювачами можуть бу-
ти громадяни України, іноземці та осо-
би без громадянства, які відповідно до 
вимог закону про оцінку майна: а) скла-
ли кваліфікаційний іспит; б) одержали 
кваліфікаційне свідоцтво оцінювача. В 
іншому разі експерт, який займається 
сертифікацією дорогоцінних каменів, 
має ухилятися від прямої вартісної 
оцінки, оскільки: цьому виду оцінки ха-
рактерна значна суб'єктивність; прак-
тично будь-який документ, що містить 
вартісну оцінку, а так само суб’єкт цієї 
оцінки потрапляють під вимоги закону 
про оцінку майна; оцінка майна, яка 
проведена суб'єктом оціночної діяль-
ності – суб'єктом господарювання без 
чинного сертифіката, є недійсною. 
Оцінка майна проводиться на підставі 
договору між суб'єктом оціночної діяль-
ності – суб'єктом господарювання та 
замовником оцінки або на підставі 
ухвали суду про призначення відповід-
ної експертизи щодо оцінки майна. 

Для оцінки інструменту з умістом 
природних алмазів ураховується вар-
тість відповідно до висновку Інституту 
надтвердих матеріалів НАН України, в 
якому зазначається залишкова вартість 
інструменту та вміст у ньому природних 
алмазів [9]. 

Оцінку огранених вставок експерт 
проводить на основі діючих прейску-
рантів, технічних умов, а в разі їх від-
сутності – за допомогою тих чи інших 
зарубіжних «індексів» (необов'язкових 
для застосування прейскурантів) мар-
кетингових центрів: Rappaport, guide, 
gemKey (Palmeri), Michelson тощо. Тому 
ринкова ціна на території України ви-
значається прейскурантами фірм по-
стачальників, але, як правило, вона є 
договірною. 

Найважливіші питання, пов'язані з 
методологією, термінологією, ціноутво-
ренням та експертною практикою у 
сфері сучасного товарознавства ко-
штовностей, висвітлені в роботі фахів-
ців ДГЦУ [12]. 

Проблема експертних 
гемологічних правовідносин

З метою вдосконалення механізму 
ціноутворення і уніфікації методів екс-
пертизи якості та вартості природного 
каміння відповідно до вимог світового 
ринку КМУ постановив покласти на 
ДГЦУ функції з підготовки, а також 
акредитації експертів-гемологів дорого-
цінного, напівдорогоцінного та декора-
тивного каміння для підприємств, уста-
нов і організацій України [13]. Крім то-
го, з метою захисту економічних інтер-
есів держави та приведення законодав-
ства у відповідність до міжнародних 
норм КМУ постановив покласти на 
ДГЦУ оцінку вартості природного ка-
міння та видачу свідоцтва про його 
оцінку за формою, затвердженою Мін-
фіном [14]. 

Слід звернути увагу на певні аспек-
ти впровадження останньої урядової 
постанови. По-перше, Мінфін затвер-
див форму не свідоцтва про оцінку, а 
форму висновків за результатами екс-
пертизи [15]. По-друге, у попередній 
редакції наказу Мінфіну була здійснена 
диференціація форм висновків за гемо-
логічними об'єктами: Висновок за ре-
зультатами експертизи коштовних ка-
менів; Висновок за результатами екс-
пертизи зразків колекційних мінералів 
та гірських порід; Висновок за резуль-
татами експертизи коштовних каменів 
в ювелірних виробах; Висновок за ре-
зультатами експертизи декоративних 
каменів. Чинна редакція наказу перед-
бачає диференціацію форм висновків 
за суб’єктами гемологічної експертизи: 
Висновок за результатами експертизи 
гемологічних об'єктів, які видаються 
штатними експертами ДГЦУ; Висновок 
за результатами експертизи гемологіч-
них об'єктів, які видаються акредитова-
ними експертами ДГЦУ. 

Крім того, в Інструкції про здійснення 
державного експертно-пробірного 
контролю [5] передбачена форма Ви-
сновку з експертного визначення та 
оцінки вставок дорогоцінного каміння, в 
якій встановлені такі показники: назва 
каменів; маса; форма і тип; колір; де-
фектність; оцінна вартість; прейскурант, 
на підставі якого здійснена оцінка. 

Порядок виконання гемологічної 
експертизи декоративного каміння у 
сировині, обробленому та необробле-
ному вигляді, виробів з нього, а також 
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його штучних аналогів, гірських порід 
та мінеральних речовин, яка здійсню-
ється штатними та акредитованими 
експертами декоративного каміння 
ДГЦУ, визначає Інструкція Мінфіну та 
ДГЦУ [16]. 

В аспекті гемологічних експертних 
відносин також окремої уваги потребує 
і питання співвідношення понять «гемо-
логічна експертиза», «незалежна гемо-
логічна експертиза» та «судова гемоло-
гічна експертиза». 

Проблема стандартизації 
в гемологічних правовідносинах

Усвідомлення та подальших науко-
во-практичних пошуків, безумовно, ви-
магають новітні зміни, які відбулися 
16.10.2020 у змісті закону про ДМіДК 
[17]. Йдеться про виключення поняття 
«стандарт» у правовому регулюванні 
гемологічних відносин, а саме: держав-

ний пробірний контроль за якістю ви-
робів з ДМ і ДК – перевірка відповід-
ності виробів вимогам чинних НПА (по-
ложень, правил); слова «державних 
стандартів, технічних умов» – виключе-
ні (п. 27 ст. 1). 

КМУ до зазначеного строку має при-
вести свої НПА у відповідність до цього 
закону, а також забезпечити перегляд 
та приведення міністерствами та інши-
ми центральними органами виконавчої 
влади своїх НПА до аналогічної відпо-
відності. 

Висновки

Проблема вартісних відносин у су-
довій гемологічній експертизі має до-
сить неоднозначне рішення у вітчизня-
ному законодавстві. Державне регулю-
вання ціноутворення на дорогоцінні 
камені, по суті, позбавляє їх статусу 
ринкового товару.

Діяльність судових експертів, 
пов'язана з оцінкою майна, здійснюєть-
ся на умовах та в порядку, передбаче-
них Законом України «Про судову екс-
пертизу», інші положення закону про 
оцінку майна не поширюються на судо-
вих експертів. Разом з тим необхідно 
розмежовувати поняття «гемологічна 
експертиза», «незалежна гемологічна 
експертиза» і «судова гемологічна екс-
пертиза». 

Виключення поняття «стандарт» в 
правовому регулюванні гемологічних 
відносин дасть можливість більш 
об'єктивно вирішувати питання екс-
пертної оцінки. При цьому необхідно 
забезпечити перегляд і приведення мі-
ністерствами та іншими центральними 
органами виконавчої влади своїх нор-
мативно-правових актів до аналогічної 
відповідності.
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The modern problems of legal regulation 
in the field of gemological examination

The provisions of normative legal acts related to the peculiarities 
of regulation of gemological legal relations is analyzed in the article. 
The problems of value relations in forensic gemological examination, 
directly caused by the state of the gemological object (subsoil, mineral 
(primary), production and secondary), the form of ownership of it and 
the status of the subject of ownership, are investigated. The authors 
draw attention to the peculiarities of the application of the provisions 
of the appraisal legislation to gemological relations in the form of the 
available warnings regarding the activities of forensic experts. Some 
problems of examination and standardization in gemological legal 
relations are considered.
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