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Питання, пов’язані із призначенням і проведенням судових експертиз, 
регламентуються законодавством України, що передбачає порядок підготовки 
матеріалів, призначення, проведення судових експертиз та стосується інших 
питань, пов’язаних з використанням спеціальних знань у різних видах 
судочинства. Процес призначення та проведення судових експертиз в 
адміністративному провадженні досить повно прописаний в Кодексі 
адміністративного судочинства України (далі -  КАСУ). В КАСУ також 
встановлені вимоги щодо збирання матеріалів для експертного дослідження, 
визначені зміст та структура ухвали про призначення експертизи, окреслені 
наслідки ухилення учасника справи від участі в експертизі, надана інформація 
щодо судових витрат тощо.

Регламентація самого порядку проведення судової експертизи в КАСУ 
прописана доволі лаконічно, оскільки методика проведення експертного 
дослідження не є предметом правового регулювання. Зокрема, процедура та 
послідовність здійснення операцій, відносно дослідження об’єктів судової 
експертизи, визначаються специфікою предмета експертизи та методами, які 
застосовуються судовим експертом. Особливості виконання окремих 
процедур містять методичні та інструктивні матеріали інформативного 
характеру, а природа таких процедур залишається специфічною та належить 
до сфери професійних знань та досвіду судового експерта.

Зупинимось більш докладно на питаннях, пов’язаних із провадженням 
судових експертиз в адміністративному судочинстві з урахуванням тих змін, 
які нормовані в новій редакції КАСУ. Стаття 102 КАСУ визначає вимоги 
щодо призначення експертизи судом і містить низку новел, а саме:

а) частина 1 статті 102 КАСУ визначає дві групи умов, за сукупністю 
яких призначається експертиза, вказується, що суд за клопотанням учасника 
справи або з власної ініціативи призначає експертизу у справі за сукупності 
таких умов: для з'ясування обставин, що мають значення для справи, необхідні 
спеціальні знання у сфері іншій, ніж право, без яких встановити відповідні 
обставини неможливо; жодною стороною ненаданий висновок експерта з цих 
самих питань або висновки експертів, надані сторонами, викликають 
обґрунтовані сумніви щодо їх правильності [2].

б) частина 2 статті 102 КАСУ вказує, які види експертиз (за
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процесуальною ознакою) у разі необхідності може призначити суд, а саме: у 
разі необхідності суд може призначити декілька експертиз, додаткову чи 
повторну експертизу.

Як випливає з ч. 1 ст. 102 КАСУ, тільки адміністративний суд вправі 
«призначити» експертизу, саме для цього на нього покладається обов’язок 
визначити наявність підстави її призначення. Окрім того, визначаючи 
необхідність використання спеціальних знань, адміністративний суд має 
виявити об’єктивно наявну необхідність у застосуванні таких знань для 
отримання судового доказу. При призначенні експертизи судом експерт або 
експертна установа обирається сторонами за взаємною згодою, а якщо такої 
згоди не досягнуто, у встановлений судом строк, експерта чи експертну 
установу визначає суд. З урахуванням обставин справи суд має право 
визначити експерта чи експертну установу самостійно. У разі необхідності 
може бути призначено декілька експертів для підготовки одного висновку, в 
цьому випадку йдеться про комісійну або комплексну експертизу.

У статті 102 КАСУ особлива увага приділяється питанням, які має 
вирішити експерт. Частиною 6 цієї статті визначено, що питання, які 
ставляться експерту, і його висновок мають знаходитись у межах компетенції 
експерта й не можуть виходити за межі його спеціальних знань. Окремим 
пунктом статті прописана норма, відносно до якої призначений судом експерт 
невідкладно повинен повідомити суд про неможливість проведення ним 
експертизи через відсутність у нього необхідних знань або без залучення 
інших експертів [2].

Законодавцем чітко прописані положення щодо ухвали про 
призначення експертизи (ст. 103 КАСУ). Так, про призначення експертизи суд 
постановляє ухвалу, в якій зазначає: підстави проведення експертизи; питання, 
з яких експерт має надати суду висновок; особу (осіб), якій (яким) доручено 
проведення експертизи; перелік матеріалів, що надаються для дослідження; 
інші дані, які мають значення для проведення експертизи [2]. Суд в ухвалі 
призначає провідного експерта або експертну установу, якщо доручає 
проведення експертизи кільком експертам чи експертним установам. Ухвала 
про призначення експертизи направляється особам, яким доручено проведення 
експертизи, та учасникам справи. Об'єкти та матеріали, що підлягають 
дослідженню, направляються особі, якій доручено проведення експертизи 
(провідному експерту або експертній установі).

Однією з важливих частин ухвали суду про призначення експертизи є 
правильно й вичерпно сформульовані питання. Практика показує, що 
формулювання питань для суду є складною справою, оскільки вони можуть 
бути поставлені нечітко, неточно чи некоректно, або без урахування сучасних 
можливостей судової експертизи. З метою правильного визначення завдань
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експертизи та чіткого формулювання питань експерту наказом Міністерства 
юстиції України затверджені Науково-методичні рекомендації з питань 
підготовки і призначення судових експертиз [1], а також видані спеціальні 
посібники, в яких визначені завдання, що вирішуються за допомогою окремих 
видів експертиз, наведений орієнтовний перелік питань, окреслені об’єкти та 
матеріали, які повинні надаватися для проведення експертизи [3]. В статті 103 
КАСУ прописана норма, яка дозволяє звертатись за консультацією до 
експерта для правильного формулювання питань експертизи. За цією нормою 
у разі необхідності суд може заслухати експерта щодо формулювання 
питання, яке потребує з'ясування, та за його клопотанням дати відповідні 
роз'яснення щодо поставлених питань [2].

При отриманні ухвали у разі виникнення сумніву щодо змісту та обсягу 
доручення призначений судом експерт невідкладно подає до суду клопотання 
щодо його уточнення або повідомляє суд про неможливість проведення ним 
експертизи за поставленими питаннями (ч. 7 ст. 102 КАСУ). В ухвалі про 
призначення експертизи суд попереджає експерта про кримінальну 
відповідальність за завідомо неправдивий висновок та за відмову без 
поважних причин від виконання покладених на нього обов'язків. Таке 
попередження знаходить своє відображення у висновку експерта.

Стаття 104 КАСУ є новою, спрямована на реалізацію диспозитивного 
принципу та створення умов змагальності сторін у судовому процесі й 
визначає порядок проведення експертизи на замовлення учасників справи. 
Так, у статті зазначається, що учасник справи має право подати до суду 
висновок експерта, складений на його замовлення. Інакше кажучи, 
законодавством передбачена можливість звернення учасника справи із 
питанням щодо проведення експертизи не до суду, а безпосередньо до 
експертної установи чи судового експерта. Однак, форма такого звернення, 
його зміст та структура залишились поза увагою законодавця.

Як і у випадку призначення експертизи за ініціативою суду, порядок 
проведення досліджень та складення висновку експерта за результатами 
проведеного позасудового експертного дослідження визначається відповідно 
до законодавства. Якщо позасудове експертне дослідження пов'язане з повним 
або частковим знищенням об'єкта або зміною його властивостей, експерт має 
повідомити про це особу, яка до нього звернулася, в порядку, визначеному 
частиною четвертою статті 106 КАСУ.

Окремо у даній статті прописані вимоги до висновку експерта, які 
містять відомості про експертне дослідження, пов’язане із частковим або 
повним знищенням об’єкта. Так, висновок експерта, складений за 
результатами позасудового експертного дослідження, під час якого був 
повністю або частково знищений об'єкт експертизи, який є доказом у справі,
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або змінення його властивості, не замінює сам доказ та не є підставою для 
звільнення від обов'язку доказування. Така вимога законодавця спонукає 
експерта до пошуку та розробки нових сучасних не руйнуючих методів 
дослідження об’єктів і надає суду можливість призначення (за необхідності) 
додаткової, повторної чи інших експертиз для вирішення публічно-правового 
спору в адміністративному суді. Окрім того, такий висновок експерта до 
розгляду судом не приймається, крім випадків, коли особа, яка його подає, 
доведе можливість проведення додаткової та повторної експертизи з питань, 
досліджених у висновку експерта (ч.5 ст. 104 КАСУ) [2]. Саме тому частини 4 
та 5 статті 104 КАСУ вимагають особливої уваги експерта щодо обрання 
методів дослідження наданих на експертизу об’єктів та виключення, за 
можливості, таких, які призводять до повного або часткового знищення цих 
об’єктів.

У висновку експерта, коли експертиза проводилась на замовлення 
учасника справи, також зазначається, що висновок підготовлено для подання 
до суду та експерт обізнаний про кримінальну відповідальність за завідомо 
неправдивий висновок. Стаття містить окреме положення щодо прав і 
обов’язків експерта, оскільки прямо вказує: експерт, який склав висновок за 
зверненням учасника справи, має такі самі права і обов'язки, що й експерт, 
який здійснює експертизу на підставі ухвали суду. Крім того, за заявою 
учасника справи про наявність підстав для відводу експерта, який підготував 
висновок на замовлення іншої особи, такий висновок судом до розгляду не 
приймається, якщо суд визнає наявність таких підстав [2].

Законодавець визначив також умови та особливості проведення 
експертизи у статті 106 КАСУ констатував, що експертиза проводиться у 
судовому засіданні або поза межами суду, якщо це потрібно у зв'язку з 
характером досліджень, або якщо об'єкт досліджень неможливо доставити до 
суду, або якщо експертиза проводиться на замовлення учасника справи. 
Окрема увага в означеній статті КАСУ приділяється обов’язку експерта 
забезпечити збереження об’єкта дослідження [2].

Новою є стаття КАСУ, що визначає наслідки ухилення учасника справи 
від участі в експертизі, а саме: у разі ухилення учасника справи від подання до 
суду на його вимогу необхідних для проведення експертизи матеріалів, 
документів або від іншої участі в експертизі, що перешкоджає її проведенню, 
суд залежно від того, яка особа ухиляється, а також яке ця експертиза має 
значення, може визнати встановленою обставину, для з'ясування якої 
експертиза була призначена, або відмовити у її визнанні (ст. 107 КАСУ) [2].

Таким чином, законодавче забезпечення процесу призначення та 
проведення експертиз в адміністративному судочинстві є підґрунтям 
об'єктивного, аргументованого, справедливого вирішення адміністративних
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справ, які входять до його компетенції й стосуються різноманітних галузей 
науки, техніки тощо. Вважаємо за доцільне використовувати норми КАСУ 
щодо провадження судових експертиз в адміністративному судочинстві, 
також, і для розгляду справ про адміністративні правопорушення.
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