До ____________ адміністративного ________________
Позивач:
ім’я (найменування) позивача, поштова адреса, а також
номер засобу зв’язку, адреса електронної пошти, якщо
такі є
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Відповідач:
ім’я (найменування) відповідача, посада і місце служби
посадової чи службової особи, поштова адреса, а також
номер засобу зв’язку, адреса електронної пошти, якщо
такі відомі
Справа № ________________
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Клопотання
про призначення та проведення судової комплексної експертизи
(на підставі ст. ст. 44, 47, 110 Кодексу адміністративного судочинства України)
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У провадженні Окружного адміністративного суду _________ перебуває справа за
позовом ___________ до ___________ про знесення самочинного будівництва.
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Ухвалою суду від ______________ р. у справі відкрито провадження.
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Відповідно до ст. 102 Кодексу адміністративного судочинства України для
з’ясування обставин, що мають значення для справи і потребують спеціальних знань у
галузі науки, мистецтва, техніки, ремесла тощо, суд може призначити експертизу. Особи,
які беруть участь у справі, мають право подати суду питання, на які потрібна відповідь
експерта. Кількість і зміст питань, за якими має бути проведена експертиза, визначаються
судом. Суд повинен вмотивувати відхилення питань осіб, які беруть участь у справі.
Особи, які беруть участь у справі, мають право просити суд призначити експертизу і
доручити її проведення відповідній експертній установі або конкретному експерту.

IL

AW

U

Ознайомившись з поданими Сторонами доказами, які є взаємно суперечливі,
вважаємо, що у справі № __________________ є підстави для призначення комплексної
судової будівельно-технічної та земельно-технічної експертизи.
Позовною вимогою Позивача є зобов’язання знести самочинно збудований магазин
по __________________, а тому з’ясування обставин стосовно порушення
_______________ при будівництві спірного об’єкта нерухомого майна потребує
спеціальних знань у галузі будівництва, техніки, геодезії і картографії, тому необхідно
призначити саме комплексну судову будівельно-технічну та земельно-технічну
експертизу.
Згідно зі ст. 1 Закону України «Про судову експертизу» судова експертиза ‒ це
дослідження експертом на основі спеціальних знань матеріальних об’єктів, явищ і
процесів, які містять інформацію про обставини справи, що перебуває у провадженні,
зокрема, суду.

