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ВИСНОВОК ЕКСПЕРТА З ПИТАНЬ 
ПРАВА ЯК ДЖЕРЕЛО ОТРИМАННЯ 

АДВОКАТОМ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ЗМІСТ 
НОРМ ІНОЗЕМНОГО ПРАВА

E статті проаналізовано висновок експер-
та з питань права як один із способів отри-
мання адвокатом інформації про зміст норм 
іноземного права. Наголошено на тому, що 
хоча учасники справи не зобов’язані доводи-
ти суду зміст норм іноземного права, актив-
на позиція адвоката в wmому випадку сприяє 
якнайкращому захисту прав та інтересів клі-
єнта та надає більше шансів отримати пози-
тивне рішення.

Висновок експерта з питань права – но-
вела цивільного процесуального законодавства, 
яка слугує, e тому числі, джерелом інформації 
про зміст норм іноземного права. У статті 
було визначено, що використання наукових 
висновків широко використовується в судовому 
процесі Німеччини і дозволяє суду дізнатися 
інформацію про іноземне законодавства.

Авторb наголошу.nm на тому, що правове 
регулювання інституту «правової експерти-
зи» має низку недоліків. У статті проаналі-
зовано думки науковців та судову практику, 
які свідчать про те, що наразі існують такі 
проблеми? як неврегульованість порядку 
отримання висновку експерта з питань пра-
ва, відсутність чітких критеріїв до експерта 
з питань права, дискусійність критеріїв, які 
ставляться до експерта, неврегульованість 
значення висновку експерта з питань права в 
цивільному процесі.

Автори пропонують внести зміни до чин-
ного законодавства, які визначають, що ви-
сновок експерта з питань права може бути 
отриманий на замовлення учасника справи в 
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науково-дослідних інститутах, університетах, 
інших науково-дослідних установах будь-якої 
форми власності. Також пропонується вико-
ристовувати об’єктивні критерії (такі як ін-
декс цитувань, наявність наукових звань, від-
знак та нагород) для визначення «визнаності» 
експерта з питань права. У статті запропо-
новано визначити в законі перелік випадків 
(неправильність висновку, суперечність ви-
сновку та невідповідність експерта критері-
ям), e яких суд має право не брати до уваги 
висновок експерта з питань права.

У статті наголошується на тому, що ви-
сновок експерта з питань права може бути 
ефективним інструментом для з’ясування 
норм іноземного права виключно після відпо-
відних законодавчих змін. 

Ключові слова: експертиза, експерт з пи-
тань права, іноземне право, адвокат.

Постановка проблеми
Процеси глобалізації, розвиток інозем-

ного співробітництва, міграція призводять 
до того, що іноземні суб’єкти (як фізичні, так 
і юридичні особи) стають учасниками пра-
вовідносин в Україні, що зумовлює розгляд 
в судах, зокрема, судах цивільної юрисдик-
ції справ з іноземним елементом. У процесі 
розгляду таких справ нерідко виникає не-
обхідність вивчення, з’ясування та аналізу 
змісту норм іноземного права.

У зв’язку з цим, адвокат як одна з клю-
чових фігур цивільного процесу задля дове-
дення переконливості своєї позиції та ефек-
тивного представництва прав та інтересів 
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клієнта повинен з’ясовувати зміст іноземно-
го права.

У процесі отримання інформації про 
зміст норм права інших держав адвокат 
може стикнутися з низкою проблем (склад-
ність перекладу, визначення компетентного 
органу, який може надати висновок щодо 
іноземного права, відсутність інформації у 
відкритих джерелах тощо), у зв’язку з чим 
законодавцем було впроваджено інститут 
експертизи з питань права, який, e тому 
числі, покликаний вирішити питання щодо 
з’ясування судом та учасниками справи зміс-
ту норм іноземного права.

Водночас, цей правовий інститут не 
має достатнього правового регулювання, а 
практика його застосування є доволі супер-
ечливою, у зв’язку з чим це питання потре-
бує детального вивчення та аналізу.

Аналіз останніх досліджень 
та публікацій

Проблемні питання та способи отриман-
ня адвокатом інформації про зміст норм іно-
земного права були предметом дослідження 
таких вчених, як: Філіп’єв А. [1], Антонюк 
С., Заяць О., Скриньковський Р. [2], Пого-
рецька Н. [5] та інші, наукові доробки яких 
є важливим теоретичним підґрунтям для 
розуміння механізму отримання адвокатом 
у цивільному процесі відомостей про зміст 
правових норм інших держав.

Зокрема, Філіп’єв А.О. посилається на 
те, що, на відміну від англосаксонської сис-
теми, зміст норм іноземного права не вхо-
дить до предмету доказування, адвокату для 
надання правової допомоги не проста мож-
на, а необхідно займати активну позицію та 
самостійно з’ясовувати та доводити до відо-
ма суду інформацію про зміст норм інозем-
ного права [1].

У своїх наукових працях Філіп’єв А. [1], 
Антонюк С., Заяць О., Скриньковський Р. 
[2] переважно виокремлюють такі способи 
отримання інформації про зміст норм іно-
земного права, як безпосереднє ознайом-
лення, афідевіт, отримання висновків від 
Міністерства юстиції України та Міністер-
ства закордонних справ України. Погорець-
ка Н. також наголошує на необхідності ство-
рення в Україні координаційного центру 

при Міністерстві юстиції, метою якого було 
б надання висновків про зміст іноземного 
законодавства.

У той же час, говорячи про способи 
отримання адвокатом інформації про зміст 
іноземного права, у науковій доктрині неба-
гато уваги приділено такому новому інститу-
ту судового процесу як експертиза з питань 
права, яка також може бути дієвим спосо-
бом отримання адвокатом інформації про 
зміст іноземного права.

Формулювання цілей статті 
(постановка завдання)

Визначення властивостей висновку екс-
перта з питань права як джерела отримання 
адвокатом інформації про зміст норм інозем-
ного права під час представництва клієнта 
в цивільному процесі, надання пропозицій 
щодо удосконалення правового регулюван-
ня інституту експертизи з питань права в 
цивільному процесі.

Виклад основного матеріалу
Чинне цивільне процесуальне законо-

давство не зобов’язує сторони та їх пред-
ставників (адвокатів) надавати документи 
та інформацію щодо змісту норм іноземного 
права, залишаючи з’ясування цієї інформа-
ції прерогативою суду, оскільки відповідно 
до давньоримського принципу права «jura 
novit curia» (суд знає закони) саме суд оби-
рає, які норми права слід застосовувати для 
вирішення конкретного спору. Мабуть, без-
заперечним буде твердження, що саме суд 
як центральний суб’єкт цивільного процесу 
повинен знати правові норми та те, як їх за-
стосовувати. Однак, у цьому контексті по-
стає запитання: Чи повинен суд знати зміст 
законодавства іншої держави? Це питання, 
напевно, є риторичним з огляду на те, що 
правові відносини є настільки різноманітни-
ми, що неможливо передбачити всі можливі 
правові ситуації, як і неможливо вивчити за-
конодавство всіх інших країн. 

У зв’язку з цим, у справах, які потребу-
ють дослідження та встановлення змісту 
норм іноземного права, доречною б була 
допомога кожної зі сторін суду в отриман-
ні інформації про іноземне законодавство, 
оскільки саме сторони, маючи матеріаль-
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но-правову та процесуальну зацікавленість, 
повинні прагнути як повного та всебічного 
встановлення обставин справи, так і пра-
вильного застосування правових норм до їх 
юридичного спору.

Закон України «Про міжнародне при-
ватне право» у ч.3 ст.8 надає учасникам 
справи право подавати документи, що 
підтверджують зміст норм права іноземної 
держави, та сприяти суду в з’ясуванні тако-
го змісту [3].

Філіп’єв А. О. з приводу цього зазначає, 
що активна позиція сторін (а отже і адвока-
тів) у з’ясуванні дійсного змісту норм права 
іноземної держави є не просто бажаною, а 
й необхідною [1]. С.Коні зазначає, що про-
активна поведінка – це пошук варіантів для 
поліпшення поточної ситуації та ефективні-
ших способів вирішення таких ситуацій на 
майбутнє [4]. Таким чином, саме активна 
позиція може сприяти якнайкращому та як-
найшвидшому вирішенню спірної ситуації. 

З нашої точки зору, неможливо не пого-
дитись з твердженням Філіп’єва А.О. з огляду 
на те, що проактивна позиція адвоката спри-
яє більш ефективному наданню правової до-
помоги, а отже, надає стороні більше шансів 
отримати позитивне рішення на її користь.

Антонюк С., Заяць О., Скриньковський Р. 
зазначають про те, що залучення експертних 
висновків є одним зі способів отримання ін-
формації про зміст іноземного права, осно-
вними перевагами якого є високий рівень 
достовірності, комплексність та системність 
[2].

Експертні висновки правових фахів-
ців є доволі розповсюдженим способом 
з’ясування норм іноземного законодавства 
в правозастосовній практиці інших кра-
їн. Так, наприклад, у Німеччині суд у разі 
необхідності отримання інформації про 
зміст іноземного права може звернутися до 
професорів – спеціалістів з міжнародного 
приватного права та порівняльного право-
знавства, які працюють у спеціалізованих 
інститутах, а у випадку якщо експерт-уче-
ний не в змозі встановити зміст іноземного 
права, то суд Німеччини зобов’язаний при-
значити іноземного експерта [5].

У 2017 році і український законодавець 
вирішив передбачити можливість застосу-

вання в цивільному процесі висновку екс-
перта з питань права, а в 2018 році відповід-
ні зміни набрали чинності.

На сьогодні час положення ч.1 ст.114 
ЦПК України дозволяють учасникам спра-
ви подавати до суду висновок експерта у 
галузі права щодо змісту норм іноземного 
права згідно з їх офіційним або загально-
прийнятим тлумаченням, практикою засто-
сування і доктриною у відповідній іноземній 
державі [6].

Однак, нормативне регулювання цього 
інституту здійснено не на найвищому рівні, 
про що вже неодноразово наголошувалося 
науковцями.

Так, Бутирська І. наголошує на тому, 
що законодавцем закладено суперечність у 
завданнях та правовому статусі експерта з 
питань права, який окреслений нечітко і є 
«недоврегульованим» [7]. Штефан А. також 
дійшла схожих висновків та зазначила, що 
ЦПК потребує вдосконалення в частині 
правового регулювання висновків експертів 
з питань права в цивільному процесі [8].

На нашу думку, основні проблеми, які 
виникають під час використання висновку 
експерта з питань права в процесі правозас-
тосування в контексті отримання інформації 
про зміст норм іноземного права, можна ви-
ділити в три основні групи, які будуть ви-
світлені ниже:

1. Неврегульованість порядку отриман-
ня висновку експерта з питань права.

Положення ст. 114 ЦПК України перед-
бачають, що висновок з питань права може 
бути поданий учасниками справи. Водно-
час, законодавство не містить будь-якого по-
рядку отримання самим учасником справи 
(його адвокатом) такого висновку.

Для порівняння можна проаналізува-
ти порядок призначення та проведення 
звичайної експертизи. Так, Закон України 
«Про судову експертизу» у ст. 71 визначає де-
кілька підстав для проведення судової екс-
пертизи, а саме наявність відповідного судо-
вого рішення, рішення органу досудового 
розслідування або договору з експертом чи 
експертною установою [9].

Таким чином, у разі необхідності про-
ведення дослідження, яке потребує спеці-
альних знань, адвокат в інтересах клієнта 
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або від власного імені може укласти договір 
з експертом чи експертною установою для 
проведення експертизи.

Отже, при проведенні звичайної експер-
тизи, адвокату необхідно укласти договір з 
відповідним експертом, який має необхідну 
освіту, кваліфікацію та сертифікат експерта. 
Експерт також попереджається про кримі-
нальну відповідальність.

Коротка Н. О. зазначає про те, що Закон 
України «Про судову експертизу» не містить 
конкретизації вимог до особи експерта з пи-
тань права, які не визначає її жодний інший 
нормативно-правовий акт [10].

Вважаємо за доцільне не лише підтри-
мати, а й доповнити думку Короткої Н.О. з 
приводу того, що Закон України «Про судо-
ву експертизу» не лише не визначає вимог 
до особи експерта з питань права, а взагалі 
не поширюється на правовідносини з при-
воду призначення та проведення так званої 
«правової експертизи». Наведене зумовлює 
ситуацію правового вакууму, за якої залиша-
ються невирішеними питання порядку про-
ведення експертизи з питань права та пере-
ліку установ, якими може проводитися така 
експертиза та на підставі яких документів.

Неможливим є також отримання висно-
вку експерта з питань права шляхом на-
правлення адвокатського запиту, оскільки 
Закон України «Про адвокатуру та адвокат-
ську діяльність» забороняє використовувати 
адвокатський запит для надання консульта-
цій і роз’яснень положень законодавства.

У зв’язку з цим, залишається незрозумі-
лим, яким чином адвокат має залучити екс-
перта з питань права та на якій підставі екс-
перт повинен зробити висновок.

2. Відсутність чітких критеріїв, яким 
повинен відповідати експерт з питань права.

У ст. 73 ЦПК України міститься поло-
ження про те, що експертом з питань права 
може бути особа, яка має науковий ступінь 
та є визнаним фахівцем у галузі права.

Щодо критерію наявності наукового сту-
пеня, то в цілому, в науковій спільноті скла-
лася єдина думка щодо документів, які мо-
жуть його підтвердити. Озерський І. вказує 
на те, що наявність наукового ступеня пови-
нна підтверджуватися відповідним дипло-
мом кандидата наук, доктора філософії або 

доктора наук [11]. Майже аналогічної думки 
притримується і Старченко О., зазнаючи, 
що саме диплом про присвоєння наукового 
ступеня підтверджує те, що особа в установ-
леному законом порядку захистила наукову 
роботу у формі публічного захисту [12].

Ми цілком погоджуємося з такими думка-
ми науковців, оскільки вони узгоджуються з 
приписами Закону України «Про вищу осві-
ту», оскільки саме третій рівень вищої освіти 
(освітньо-науковий) передбачає наявність в 
особи відповідних знань та умінь, достатніх 
для вирішення комплексним проблем у га-
лузі професійної діяльності та проведення 
власних наукових досліджень, результати 
яких можуть мати наукову цінність, а також 
бути корисними як для правової теорії, так і 
для правозастосування.

На жаль, критерій «визнаності як фахів-
ця» не є таким же зрозумілим, як критерій 
«наявності наукового ступеня» і викликає 
дискусії в наукових колах.

Так, наприклад, Круковес В. зазначає: 
«Правова конструкція «визнаний фахівець 
у галузі права» є дискусійною, оскільки має 
оціночний характер, а тому на практиці ви-
никнуть проблеми із пошуком таких «виз-
наних фахівців» у галузі права» [13]. Стар-
ченко О. вказує на те, що закнодавцем не 
передбачено чітких критеріїв встановлення 
рівня визнання експерта в галузі права [12]. 
Схожу думку також висловлюють також 
Кармаза О. та Кушерець Д. [14].

Про дискусійність категорії «визнаний 
фахівець» свідчить і судова практика.

Так, наприклад, Жовтневий район-
ний суд м. Дніпропетровська в рішенні від 
01.04.2021р. в справі № 201/11390/17 зазна-
чає: «Поняття «визнаний» є оціночним, а 
все що є оціночним на практиці призводить, 
як правило, до різночитання та плутанини» 
[15].

Окружний адміністративний суд м. 
Києва в рішенні від 15.03.2019р. в справі 
№826/14930/18 зазначив: «Що стосується 
питання «визнаності» ОСОБА_4 як фахівця 
у сфері правоохоронної діяльності, то зако-
нодавством не визначено критерії, наявність 
яких зумовлює віднесення особи до визна-
них фахівців у цій сфері. За таких обставин 
суд приходить до висновку про те, що такі 
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критерії не можуть бути абсолютними і за-
лежать від багатьох чинників, у тому числі й 
від визнання тим чи іншим колом осіб» [16].

Таким чином, питання, кого саме слід 
вважати «визнаним фахівцем у галузі права» 
залишається без відповіді, що, у свою чергу, 
призводить до правової невизначеності. Ад-
вокату для того, аби отримати висновок екс-
перта з питань права, який стосується змісту 
норм іноземного права, необхідно визначи-
ти особу, яка буде зможе скласти такий ви-
сновок та відповідає необхідним законо-
давчим критеріям. Водночас, за відсутності 
єдиного підходу до розуміння критерію 
«визнаності» адвокат опиняється в ситуації, 
за якої він не має жодних гарантій, що за-
лучений ним висновок експерта дійсно буде 
прийнятий судом як висновок визнаного 
правового фахівця.

Більше того, вищенаведена правова 
проблема призведе до того, що факт «визна-
ності» чи «невизнаності» фахівця фактично 
перейде до предмету доказування в справі, 
і адвокат, який долучає до матеріалів висно-
вок експерта з питань права повинен буде 
доводити (без будь-яких об’єктивних крите-
ріїв такого доведення) «визнаність» фахівця, 
що склав такий висновок.

Така ситуація лише буде ускладнювати 
процес з’ясування норм іноземного права і 
суперечить меті, задля якої було впровадже-
но інститут правової експертизи.

3. Неврегульованість значення висновку 
експерта з питань права в цивільному про-
цесі.

Наразі чинний ЦПК України встанов-
лює, що висновок експерта не є доказом, 
має допоміжне значення, а для суду не має 
обов’язкового характеру.

Фактично, такі положення ЦПК Украї-
ни створюють ситуацію правової невизначе-
ності, за якої суд наділений занадто широ-
кою дискрецією через відсутність будь-яких 
об’єктивних критеріїв для взяття до уваги 
чи відхилення висновку експерта в галузі 
права.

Це підтверджується і судовою практи-
кою. Так, наприклад, Сєвєродонецький 
міський суд Луганської області в рішенні від 
25.07.2018р. в справі №428/5142/18 майже 
не навів ніяких обґрунтувань того, чому на-

уково-правовий висновок не може бути взя-
тий судом до уваги як висновок експерта в 
галузі права [17].

У Постанові від 30.10.2018р. у справі- 
№ 826/6667/16 Верховний Суд зазначив, що 
врахування висновку експерта з питань пра-
ва є правом, а не обов’язком суду [18].

Окрім того, законодавча конструкція 
щодо можливості врахування висновку екс-
перта з питань права фактично сформульо-
вана таким чином, що суду значно простіше 
відмовити у залученні експерта з питань 
права, аніж обґрунтовувати необхідність 
врахування його висновку. Із ч.2 ст.115 
ЦПК України випливає, що суд (у випадку 
якщо він посилається на висновок експерта 
з питань права) повинен його проаналізу-
вати та зробити власні висновки. Водночас, 
для того, аби залишити висновок експерта 
з питань права поза увагою суду, достатньо 
лише послатися на те, що його врахування є 
правом суду, а не його обов’язком.

Таким чином, на сьогодні ЦПК України 
не містить жодних критеріїв, які б визнача-
ли, за яких умов висновок експерта з питань 
права, що відповідає вимогам закону, може 
братися судом до уваги, а за яких – ні.

 Цією ситуацією правової невизначе-
ності нівелюється сам інститут експертизи 
в галузі права, яка могла і повинна була 
бути ефективним способом з’ясування зміс-
ту норм іноземного права не лише учас-
никами справи, а й судом. Правові норми, 
які стосуються висновку експерта з питань 
права сконструйовані таким чином, що пе-
ред судом замість дослідження та з’ясування 
змісту іноземного права, окремим питанням 
буде поставати допустимість чи недопусти-
мість висновку (який навіть не є доказом у 
справі).

У зв’язку з вищенаведеним, ми пропону-
ємо наступне вирішення правових проблем, 
пов’язаних з використанням висновку екс-
перта з питань права в судовому процесі.

По-перше, законодавцю слід передба-
чити чітку процедуру отримання висновку 
експерта з питань права. У цьому контексті 
пропонується доповнити ч. 3 ст. 114 ЦПК 
України положеннями наступного змісту: 
«Висновок експерта з питань права може 
бути отриманий на замовлення учасника 
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справи в науково-дослідних інститутах, уні-
верситетах, інших науково-дослідних уста-
новах будь-якої форми власності. На висно-
вок експерта з питань права поширюються 
вимоги, встановлені частинами 6-8 статті 
102 ЦПК України».

По-друге, вкрай доцільним вбачається 
впровадження об’єктивних критеріїв до 
експерта з питань права.

На нашу думку, у ЦПК України варто пе-
редбачити, що експерт з питань права може 
мати не будь-який науковий ступінь, а саме 
ступінь за відповідною правовою спеціаліза-
цією (міжнародне приватне право, цивільне 
право тощо). Це зумовлюється тим, що осо-
ба, яка готує правовий висновок, повинна 
бути спеціалістом у відповідній галузі права, 
розуміти механізм правового регулювання 
та застосування відповідних норм, адже не 
може, наприклад, спеціаліст у кримінально-
му праві надавати висновок щодо того, як 
застосується торговельне право іншої краї-
ни.

Більше того, доопрацювання потребує 
і критерій «визнаності» фахівця в галузі 
права. У цьому контексті ми погоджуємося 
з думкою Шумило М., який зазначає, що в 
науковому світі експертом-науковцем може 
виступати тільки практикуючий, активний 
науковець, який щоденно кропіткою пра-
цею привносить у світ нові знання. Шумило М. 
також зазначає, що одним з критерієм визна-
ності експерта з питань права може висту-
пати індекс Гірша, який вказує на частоту 
цитувань та посилань на відповідного на-
уковця. Наразі індекс Гірша – це єдиний 
об’єктивний критерій, який може свідчити 
про визнаність експерта з питань права [19].

Схожу позицію висловив і Щербаков-
ський М., який наголошує на тому, більш 
точним показником визначеності терміна 
«визнаний фахівець» є індекс цитування нау-
кових робіт останнього, наприклад, h-index, 
Index Copernicus Value та інші індекси [20].

Доповнюючи та продовжуючи думку 
цих науковців, зауважимо, що для підтвер-
дженням «визнаності» експерта з питань 
права можна також брати до уваги наявність 
у нього звання члена-кореспондента чи ака-
деміка відповідної академії наук, наявність 
звання «заслуженого професора», «заслуже-

ного юриста» тощо, державних та інших на-
город і відзнак.

По-третє, ми пропонуємо обмеження 
судової дискреції в питанні невзяття судом 
до уваги висновку експерта з питань права. 
У цьому контексті доречним би було також 
запровадження обов’язковості наведення 
суддею мотивів неприйняття висновку екс-
перта з питань права. 

Ми пропонуємо доповнити ч.1 ст.115 
ЦПК України реченням наступного змісту: 
«Суд може не брати до уваги висновок екс-
перта у галузі права тільки у випадку невід-
повідності експерта у галузі права, критері-
ям, встановленим частиною 1 статті 73 ЦПК 
України, неправильності висновку або його 
суперечливості дійсному змісту норм інозем-
ного права».

Лише за умови впровадження вищеза- 
значених додаткових вимог та критеріїв як 
до самого експерта з питань права, так і до 
його висновку, висновок експерта з питань 
права може стати ефективним способом 
отримання адвокатом інформації про зміст 
норм іноземного права.

Висновки та перспективи подальших 
досліджень у даному напрямку

Висновок експерта з питань права є тим 
інструментом, який дозволяє як адвокату, 
так і суду з’ясовувати та досліджувати зміст 
норм іноземного права. На жаль, цей право-
вий інститут має низку прогалин і неточнос-
тей у його правовому регулюванні, які стосу-
ються порядку отримання висновку експер-
та з питань права, критеріїв, що ставляться 
до самого експерта, та критеріїв оцінки ви-
сновку експерта з питань права судом. 

Ці недоліки можуть бути усунуті шляхом 
впровадження більш чітких та конкретних 
вимог та критеріїв як до самого експерту з 
питань права, так і до суду, який повинен 
буде наводити чіткі мотиви відхилення ви-
сновку правової експертизи.

У такому випадку висновок експерта з 
питань права зможе стати ефективним спо-
собом отримання адвокатом інформації про 
зміст норм іноземного права під час пред-
ставництва інтересів клієнта в цивільному 
процесі, і буде сприяти більш правильному, 
всебічному і повному вирішенню справи, 
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яка потребує застосування права інших кра-
їн.

У перспективі також планується більш 
детально вивчити досвід зарубіжних країн 
щодо використання в їх судових системах 
правових висновків для з’ясування змісту 
іноземного права та на основі цього зробити 
відповідні пропозиції для України.
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REPORT OF THE EXPERT ON 
LAW AS A SOURCE OF OBTAINING 

INFORMATION ABOUT THE CONTENT 
OF FOREIGN LAW BY AN ATTORNEY 
A report of the expert on law as one of the ways 

in which attorney receives information about the 
content of foreign law was analysed in the article. It 
was noted that although the participants in the case 
are not obliged to prove to the court the content of 
foreign law, the active position of the lawyer in this 
case contributes to the better protection of the rights 
and interests of his client and provides a better chance 
to get a positive decision.

The report of the expert on law is a novelty of civil 
procedural law, which, among other things, serves as 
a source of information on the content of foreign law. 
The article determined that the use of reports of the 

experts on law was widely used in German litigation 
and allowed the court to learn about foreign law.

The authors note that the legal regulation of the 
institution of “legal expertise” has a number of short-
comings. The opinions of scientists and judicial prac-
tice, showing that there are now such problems as the 
unresolved procedure for obtaining the report of an 
expert on law, the lack of clear criteria for an expert 
on law, the contradiction of the criteria that are put 
forward to the expert, the unresolved significance of 
the report of an expert on law in civil proceedings was 
analysed in article.

The authors propose amendments to the current 
legislation, which will determine that the report of 
an expert on law can be obtained by order of the 
participant of the case at research institutes, uni-
versities, other research institutions of any form of 
ownership. It is also proposed to use objective cri-
teria (such as an index of citations, the presence of 
scientific titles, insignia and awards) to determine 
the “recognition” of an expert on law. Defining in 
the legislation a list of cases (incorrect conclusion, 
contradiction of conclusion and non-compliance of 
the expert with the criteria) in which the court has 
the right to disregard the report of the expert on law 
was proposed in article.

It was noted that the report of an expert on 
law can be an effective tool for clarifying informa-
tion about foreign law only after relevant legislative 
changes.

Keywords: expertise, expert on law, foreign law, 
lawyer.


