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 № ________________

Клопотання
про призначення та проведення судової комісійної експертизи
(на підставі ст.ст. 44, 47, 109 Кодексу адміністративного судочинства України)
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У провадженні Окружного адміністративного суду _________ перебуває справа за
позовом ___________ до ___________ про __________________________.
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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. Якщо
сторони домовилися про залучення експертами певних осіб, суд повинен призначити їх
відповідно до цієї домовленості.
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Згідно зі ст. 109 Кодексу адміністративного судочинства України комісійна
експертиза проводиться не менш як двома експертами одного напряму знань.
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З метою встановлення відповідності реконструйованої будівлі будівельним нормам
та правилам і з’ясування достовірності документації щодо введення будівлі в
експлуатацію вважаємо у справі № ______________________ є потреба в призначенні
комісійної експертизи для встановлення обставин справи.
Відповідно до 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.
З урахуванням положень п. 1.2.11 Інструкції про призначення та проведення судових
експертиз та експертних досліджень, затвердженої Наказом Міністерства юстиції України
08 жовтня 1998 р. № 53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 26 грудня
2012 р. № 1950/5), експертами виконуються первинні, додаткові, повторні, комісійні та
комплексні експертизи.

Комісійною є експертиза, яка проводиться двома чи більшою кількістю експертів,
що мають кваліфікацію судового експерта за однією експертною спеціалізацією
(фахівцями в одній галузі знань). Комісія експертів може утворюватися органом (особою),
який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта), або керівником експертної
установи.
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Після ознайомлення з обставинами справи, доказами, що були подані сторонами, з
метою забезпечення повного, всебічного та об’єктивного розгляду справи, встановлення
даних, що входять до предмета доказування по справі, у зв’язку зі складністю та значним
обсягом об’єктів дослідження, вважаємо, що у справі є підстави для призначення
комісійної судової експертизи (зазначити об’єкти, що підлягають експертному
дослідженню).
З урахуванням того, що наявні у справі докази є взаємно суперечливими, їх оцінку в
разі необхідності може бути здійснено судом виключно з призначенням відповідної
судової експертизи.

IL

AW

U

.U

A

IL

AW

U

.U

A

Керуючись ст. ст. 44, 47, 102, 109 Кодексу адміністративного судочинства України, ‒

