
Авторський зразок бланку 

ОЗЕРСЬКИЙ І.В. 

 

ВИСНОВОК ЕКСПЕРТА У ГАЛУЗІ ПРАВА 

____________________________________________________________________ 
(вказати, спеціальність, галузь) 

Я експерт у галузі_____________________________________________________ 
(вказати спеціальність та галузь права (юридичної науки), аргументи своє визнання як фахівця у галузі права) 

____________________________________________________________________ 
(ПІБ (вчене звання, науковий ступінь тощо) 

підтверджую надання висновку в процесуальній дії 

____________________________________________________________________, 
(вказати конкретну назву процесуальної дії) 

що проводиться за ухвалою_____________________________________________ 

(вказати посаду та ПІБ судді чи найменування суду, що прийняв рішення про допуск) 

на підставі клопотання (замовлення)_____________________________________ 
(процесуальний статус та ПІБ особи, яка клопоче про залучення експерта) 

З правами передбаченими: ч. 3 ст. 73 ЦПК України, ч. 3 ст. 70 ГПК України, ч. 3 

ст. 69 КАС України ознайомлений ______________________________________ 
(потрібне підкреслити та засвідчити це підписом) 

З обов’язками передбаченими: ч. 2 ст. 73 ЦПК України, ч. 2 ст. 70 ГПК України, 

ч. 2 ст. 69 КАС України ознайомлений___________________________________ 
(потрібне підкреслити та засвідчити це підписом) 

Повідомляю, що мене попереджено про відповідальність передбачену для 

експерта у галузі права ч. 7 ст. 102 ЦПК України, ч. 7 ст. 98 ГПК України, ч. 7 ст. 

101 КАС України за відмову без поважних причин від виконання покладених на 

мене обов’язків, а також з положеннями ч. 2 ст. 185-3 КУпАП за злісне ухилення 

від явки до суду ________________________ 
                                                                    (підпис) 

Підтверджую, що мене попереджено згідно ч. 7 ст. 102 ЦПК України, ч. 2 ст. 98 

ГПК України, ч. 7 ст. 101 КАС України про кримінальну відповідальність за 

завідомо неправдивий висновок передбачену ст. 384 КК України 

_________________________ 
                              (підпис) 

Під час ______________________________________________________________ 
(вказати конкретну назву процесуальної дії) 

мною застосовано ____________________________________________________ 
(вказати конкретні методики чи/або технічні засоби, методи, доктрини, юридична практика тощо) 

Як спеціаліст у галузі ________________________________________ з приводу 
(вказати, спеціальність, галузь) 

____________________________________________________________________ 
(вказати поставлені запитання чи/або надані для дослідження матеріали тощо) 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

_______________________________________________________можу пояснити, 

що__________________________________________________________________



____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Висновок наданий мною як експертом у галузі права цілком узгоджується із 

застереженнями ч. 2 ст. 102 ЦПК України, ч. 2 ст. 98 ГПК України, де виписано, 

що «предметом висновку експерта не можуть бути питання права» та ч. 2 ст. 101 

КАС України, а також з положеннями ч. 2 ст. 114 ЦПК України, ч. 2. ст. 108 ГПК 

України ч. ст. 114 КАС України _______________ 

                                                                  (підпис) 

Висновок підготовлений для подання до _____________________________ суду 

                                                              (вказати найменування суду) 

Експерт у галузі права – 

________________________________________________ 

(вказати спеціальність, галузь) 

____________________________________________________________________ 
(вказати повну назву наявної займаної посади та установу (організацію)) 

 

ПІБ (ініціали )                                                                                                                                        (підпис) 

 


