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Актуilльlliсr,ь ,геNtII лослiдцlltеIIIIя. fdиcepTarlir,itte l_цос.lIiдхсеtrня

IIlT,ecPaH А. С. присвяLIене TevIi, яItа N,Iac важJIиI]е теоретt{чне i практичне

зIIt]LiелII{fl. ,\tt,гуа.ltt ttiсть цьоI,0 лослiдittеtlня IIоясI{Iосться, з одlliсТ с,Iорони,

тил.l, пlо проблемir /JOItазуваrIня, б5цучи однiсtо з цеЕI,tральних у шаучi

цивi-пыtого процесуального права, характеризуетLся наявтliсl,tо цi:rого ряду

iiиcKycit"l}Il4x aciIeKT,iB, якi досi IIе отримаJIи однозFIаLIIIого /\октриналыlого
,iJl)iN,I,.LIеFIня. ПодалIlII]и}"I розвиток TeopiT /IоказувалII]я IIотрсбус виробlтеttлtя

.tiтi<их ,fа влtчерI{пliх висtlовtсits гtро cyTIticTb д\оказуваltltя. l,iого суб'сtt,ritз,

]\{c,l,y i riорядоlt зz{il..iснеi]I{я та Bci lrpoilec),altbtti каrгеi,орij, 1lJо зас,госоIJуIо,гься

,/ лсIiазylэанtli. З iHirioT стороtlи, IIова редаtсцiяt Щивi:lьrлоlю fiроLIесуаJlьI{огс,

Ko/\ettcy УrсраТrlи iс,готrrо зrцiнрt:iаt rJpaBoBe ре1,5u.ll1oo,,,rr,,r, /{окLLзува!лI{я у

tlt.ttзi.ltl,лtrэму с:удо,-tlлrtствi, при tlboмy не Bci закоllодlавчi l]оjiо)ItсIII{я €l

/{остаtI{ьо узгодженtlN,Iи tиiж собоIо, а /Ier{ldi rrорп,tи I]_ГlК мiстят,t, t-tilогttltинtл i

I_]иI(JIикаютL cKJIa/JTTocTi у застосуваннi, rцо пiдтirер/{жустъся матепiалапди

сllдовоi ilpaI(TиI([i. i_{e ttсг,агI,{вIIо I]пJJl.I]]ac lle ефек,1,1,tвгtiстt, /ц()казуваIIIIя у

tiт,tBi:ii,ttl,tx cIipaBax ,ra еф,;ltт,ивtriс,гь t]ивiлi,нслго суi(очt,tнсl]i]а у цiлошrуl У

зtз'itзltу з цим ви/lас,гься, Iцо форш,rуванIlrl Ko[ILIeпlIiT пtехаrriзлт1, /Iоказу]]ання,

яка llосднус ,георе,гичtлi ],а прикJIаднi аспекти доказовоТ дiяльrrостi у

I1ивi.пьному суllочинствi, вiдiграс Ba}IiлLIBy роJIь у розвI.I"гку науковоТ лумки,

ilolloJlaiIH1 прогаJlи[I у проIIес\/аJlьl]о-

_*!чЦ]щ9а ttlffsЙ,ш-



ydoclto}IaлeнHi праlJозаетосовI-]оi прак,гики, I]e свiдчить про аItтуальпiсть i

значимiстI) дисертацiТ Штефан А. С. для науки циtзiльtrого процесуального

IlpaBa, доriiлт,tliсть i свос.tасtтiсть наукового аtтаrriзу oKpec"rreHoT

проблематики.

ЗвОязок роботи з науковими програмами, iT мета i завдання.

Щисертацiйне дослiдження Штефан А. С. виконане в межах плановоi

науково-/]ослiдrrоi теми Науково-дослiдl;ого iнституту i1-1Te.lteKTya.llbHoT

lзласIIостi Нацiоrrальноi акалемii правових I{ayK УItраiни кIОрисдикцiйна

форма захисту аI]торського права i сумiлtних прав) (IIоп,rер дерх<авноТ

ресстрацiТ 0115IJ001911), шо дiс з 01 сiчrrя 2016 р. по З1 грудlня 2020 р,

Гепlа ДИсертаr{iТ затверд)tена на засiданнi ВчеlлоТ ради FIауково-лос.ltiдttого

iHcTlrTyTy iгtтелектуальноТ влас[Iостi НАПрFI \/краТни (пpoтoKoir JrГg 12 Bitl29

.ILIстоIIад а 2016 року),

N4eToIo дослiджеlttiя стала розробка цiлiсriоi концеrrцiТ п,rеханiзму

ДОкаЗУВанНя у цltвiльному судочинствi, а тако}к формуваннrl проtrозицiЙ i

цивiлr,ного проIIесуаJiыlогорекомендацiй щодо вдосконалення

закон од{авства УкраТни.

Автором було успiшно вирiшеrtо низку завдIань, яtti сприяли

ЛОСЯГНеННIО зазначеноi мети, зокрема, визIlачено I,енезис шонят],я

/{ОКаЗ\i ВаННя У rrауцi цивiльного процесуельного права; обгрунтовано

коttrlешtliю доказуваIIня крiзь призму процесуаJlLI{ого, розумового та

пiзirавальFlого аспектiв; з'ясовано меl,у i коло суб'сктiв доказування;

роЗкрi,lто rIрирод)/ доказового права, вLiзначено його мiсце у системi rrpaBa;

ОХаРаКТеРИЗОВаНО категорirо <<механiзм> у правознавствi ,га механiзм

ДОКаЗУВаННr{ В Систепti процесуально-правового регулIованIlя; встановлено

еЛеNlеI{1'нУ будову меха.lliзп,tу доказува}{ня; проаналiзоваFIо реалiзаrдiю

приItrlипiв t{ивiльiтого процесуалъ}{ого trрава в мехаtлiзмi ;цоltазуванI{я;

висвiтлеrто скJIад, характеlэнi риси ,га змiст принrlипiв /Iоказуl]ання;

розкрито функцiт норм цивiльного процесуального права у механiзмi

ДОКаЗУRаrrrrя; обГрунтоRаIrо видовi особливост,i процесуальIrих юриllичних
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фактiв у механiзмi доказування; надано характеристику цивiльним

процесуаJIьним ttравовiдносинам як еJIементу мехаlriзму l{оказуI]аншя;

з'ясовано xapaKTepHi ознаки доказiв i засобiв доказуванFIII; окреслено

сrrецифiку реа"iriзацiТ плеханiзму доказуваFIня на стадiяtх доказуванIIя; надано

пропозицii rцодо вдосконалення цивiльного процесуаJIъIIого законодавства

УкраТни у сферi доказуванFIя.

Наукова новизна, оцiшка обГрунтованостi наукових положень

дисертацiТ та iх достовiрностi. .Щетальне ознайомпення з резулътатами

лLrсертацiйного дослiдlкення Штефан А. С. дае гriдстави стверджувати, що

сформульованi у роботi положення, висновки i пропозицiТ викладенi на

належному науковому piBHi.

Автором обраtrо таку методологiчtlч ocl{oBy роботи, тtотра сприяJIа

повlлотi i вичерпностi вирiшення завдань дослiдrкення, дозволиJIа виявити

та вирiшитll компJIекс проблем теоретичI]ого i прикладного характеру,

розробити практичнi пропозицiТ та рекопленлацiТ, спряп,lоваtli FIa

l]досконаJlеI]ня наrIiонального законода]]ства, FIa обrр,чтr,гоlзанiсть

резуrьтатiв досlliдження вказуе також опрацIова}{ня значноТ дхtерельноТ

,т

бази, яка охоплюс нормативно-правовi аIiти, HayKoBi rrублiкацii', матерiали

судовоi практики.

Змiстовtlа гrобудова дисертацiТ с логiчноtо i тaKoto) ulo узголжyс,гъся

дос.lтiдхtення, якi, у

зi сформульованI{ми MeToIo i завдаrlнями, об'сктол,л i предметом

свою чергу, вiдцповiдають cyTi дослiдхtуваноi

про блематики. Порядок подачi матерiалу дозволив побудувати пер екоlIливу

cLIcTeMy аргументацii, пlо вiдобршкае як наЙбi-lrьrrr вiдомi у процесуальнiЙ

локтринi пiдходи щодо вирiшення проблематики дослiд>ttенtlя, так i власну

ав,горську гlозицirо.

Штефан А. С. RисловлIос cBoIo ToI-IKy зору ш{о/_Iо багатьох

дискусiЙних асгtекгiв механiзtчtу доказуваrIня, [Iаводить /,(oltaTKoBi

арГУМеI{Ти IIа користь вже виробленIiх доItтри}{альних шiдходiв, якi

роздiляю,гься автороN{, та вдасться до обгрунтованоТ критики тих позицiй,



якi, на if щцчIку, е спiрними. Автором зроблено низку висновкiв i

шроIIозицiй, якi вирiзняIоться HayKoBoIo новизноIо.

I-Iеолнорiдна природа доказуваIIня ,га участь у l]boмy суб'скr.iil, що

маtоть рiзниЙ процесуалыlиЙ статус, llородили iсtтування рiзних, часом

Rзаемо]зикJIIочних теоретичIIих позицiй щодо cyTHocTi доказува}tшя, його

ме],и, етапiв здiЙснення. У зв'язку з цим заслуговуе Ira увагу авторсъкий

rriдхiд до аналiзу доказовоТ лiялrьностi ttрiзt призму iT проrlесуаJILного,

розуN.,1ового та пiзнавальIlого аспектiв (с. 47-59), спiввiднопlення категорiй

(ДокаЗування)) i <дцоведення)) (с. 51-54) та (доказування)) i <tIiзна"нrrя> (с.

56-58), обГрунryвання складу суб'ектiв доказування (с. 65-67), визЕачення

N{еТИ ДОКаЗУВаНI]Я яК ДосяГнення iстини у справi (с. бВ-69), уточi]ення

IIОIIЯТТя ДокаЗУванI{я як рiзllовиду пiзнанrrя (с. 69). OKpiN.{ 1]ol,o, безсуш,Irtiвно

IIозIIтI{IIним аспектом дослiдrкення с те, tцо I_LIтефан А. С. розшядае

ДОКаЗУВаНня не Лише у зв'язку з позовним провадженням, як це часто мае

rrцiСце у Цаукових працях, а й враховуе особливостi доказовоТ дiяльностi y

наказIIоN{у та окремому провадх<еttлli, що сприя-lrо форплуваннIо поlзних i

t]I4чершн}{х Rисновкiв ttpo доказуваIIня у цивiльноI\{у суltочинсr.вi.

У дисертацii переконливо в1,1свiтлено доцiльнiсть застосуваI]ня lцо

ДОКаЗУВаНня каТегорii. <мехаtIiзм)), що с виправданим тодi, коJIи rтеобхiдно

залежноотi одне

досягнення ними

явиIце (с. 88).

РOЗКРllТI{ cyTrricTl, явиlца, яке мас склалну структурпу буllоrз1,, IIIJIяхом

вiд о/]ного та взаеN,{ного впJIиву, порядку та умов

промilкних цiлей та загальноi мети, задля ятtоТ icHyc це

Автором Biptlo встаI]овлено tIале>ltнiсть механiзму

ЛОКаЗУВання до процесуалъFIо-праRоI]ого механiзмуi rtо,грий R сRою чергу

ВКОДИ']'Ь В СТРУкТУру механiзпlу реалiзацiТ права на с)цовиli захист (с.91-

92), Та побудоваtlо цiлiсну концепцitо механiзпtу доказуваIIня у

лiалекlгt.1.1нiй взаемодtiТ I"{ого елеьtентiв: норм цивiльного проtцесуаJIыrого

ПРаВа, ПРОLIеСУаЛLНИХ ЮриДИLIНИх фак,гiв, цивiльt-tих проrIесуаJILних

правовiдносин i доказiв (с. 118), liибокий аналiз кохсного з LIих елементiв

4



у iх зtз'язку з доказовоlо дiяльнiс,гю дозt]олив Itомl]лексllо i усестороIlнъо

охаракгеризувати специфiку механiзму доказуRання (роздiл 4),

Обrрун,гуваIiI{я стадiй здiйснення доказовоТ дiялътlостi, розкриття ik змiсту
,га особллtвостей утворило вичерпце розумit-lня дIинамiки механiзму

доказування у цивiльному судочинствi (роздiл 5).

Засrrуговуе на пiдтримку висновок про те, що змагальнiсть с

KoHKypeHTI{oIo процесуальною поведiнкоiо cTopiH у доказовiй /liяльностi, де

воIIи MaIoTb piBHi права i моrкливостi, а суд сприяс сторонам у доказуваннi

l] ]\{ежах, встановлеItих законом (с. |27), та критичtrа otIiHKa елементiв

принципу змагальностi у ст. |2 ЦПК (с. 1З3-1З9), вrtаслiддок чого

дI4сертанткоIо виявлено невiдповiдrriстъ законодавчого тлумаченIIя

змагалLFIостi дiЙсному суб'сктному складу осiб, на яких пошI.1рrосться дiя

цьоlо принцигIу, та вклIочеIIня до положенIlя с,г. 12 ЦПК правиJl, Koтpi

характеризуiоть iIlmi принципI{ цивiлъного судочинстI]а Llи вихо/цять за

пtехti змагальностi (с. 140).

Новизноtо характеризусться аналiз cyTHocTi ризику у tlивiльному

процесi, пiдсумком якого стало авторське визIlачення l{ього поIIят,гя як

ймовiртIоТ мохtллtвостi понесеI{FIя учасFIиком справи LIегtrгL{вIIих rтаслiдкiв

шроцедур}tого або майнового характеру (с. 1Зб). Штефан А. С. справедJIиво

зауваж)/с, що ризик IIастання Tai(LIx Hac"llii{KiB пов'язаний з реалiзатliето Bcix

проIlесуальн}lх прав Tti RиконанняN,{ Bcix процесуаJtьllих обоlз'язкiв, а I{e

.IIише тих, IJIO пов'язанi з доказуваI]FIяN{,

Виходячи з того, Iцо доказ е допустL{мим за умови вiдгlовiдностi його

двоА4 критерiям: 1) при одержанЕIi доказу пови}Iен дцотрr{мувыlися

вс,гаIIовJIениЙ законоN,I порядок; Z) доказ мае о/{ержуRагися iз зассlбiв

докаЗVваI[ня, визначених законоN,I (с. 170), автор IIавоlIи,гь розlllиреI{е

тлумачення допустимостi доказiв. В рамах цъого пропонустъся I]вах(ати

IIедопустимим доказ, ш{о rр)/лIту€ться на докумеllri чи об'ск,гi, створеному

або одержаному з rlорушенням нс)рм закоIIу, i доказ, одlержаний з

trевi;lоп,tсlг,tl джерела або лжерела, законтliсть яi{ого ше ltiдтверджена, а
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такоilt визначаIоться насJiiлtси визнашня доказу недопустимим - втрага FIим

Iор}чIичпоТ силtи, тобто здатIlоcTi виступат,и засобом встано]]леt{ня обставиrt

справи (с. |75-177,1В0, 181). Цей пiдхiд е новацiйIfим, проте достатньо

обrрунтованим i таким, що мояtе мати позитиI]ний вплив на здiйснення

цивiльного судочинства, оскiльки перешкод}катиме заJIуLIеIIIIю у с]Iраtsу

доказiв, якi MatoTb cyMtliBHe походження.

Слiд позитиtsIIо вiдзначити авторське визначення вгrутрiшньоt,,,о

ilерскоI{анi{я суду, суб'ективна сторона якого формуеться пilt вIrливом

rrравосвiдоlчtостi су/{лi, а в основу Його об'ск,гивноТ cTtlpoilli покJIадено

lзпевtlенiсть ts тому, що rзсi наявнi у справi доказл1 були всебiчно, поRно та

об'сктивно дослiдхtеннi, жоден доказ не був безпiдставFIо залишений без

уваги, а змiс,г irrформацiТ, шо пцiститься у доказах, був оJlержаний сулом

безшосередFIьо шляхом ознайомлеIIня з ниIчlи (с, 197, 199). 'Гаке ,глумаченilя

зазначенопэ явища е бiльш чiткипл i конкретни\,{ у порiвtтяrtтlя з iншипли

доктринальними пiдходапли i е важливим /_lля науки та IIрактики.
l-

t р)/Ilтов}tими с аргуN{ентлI дисертантки на корис]]ь тоГо, iцо до

процесуальIfих Iоридичних фаr<тiв не монiуть вiдноситися шодiТ,га сl,ани як

яви[ца, шцо позбавленi вольовоi склаJ{овоТ, ко,грi trабуваtоть знаI{еI{IIя для

цивiльного процесу лише у взаемозв'язку з дiями, якi вчинюс вiдповiдний

суб'ект на ocнoBi цих подiй члт cTaHiB (с. 2|7). lLIтефан А. С. подаI{о

розгорltутиЙ аrtалiз cyTI]OcTi :]JIоRживаIiIIrI процесуальнI,1N,{I,I правами в

контекстi lзiдмеrкуван}{я Його вiд rrравоllорушення (с. ?.|9-222) та ylrepшe

:зроб"шелlо висновок про FlaлerKlti сть зJIоIJN(I{ваЕIня процесуальними правамI,I

до самостiйного рiзновиду процес)/альних юридиLIних фактilз-дiй (с. 22З).

Значипцим дJIя науки цивiльного процесуального права с видiлегtня

розрiзняльt{их ознак письмових, речових та еJIекlронних доказiв

(пiдроздiлlи 4.4.З, 4.4.4, 4.4.5), що мас icToTtty Irовизну. Зокрепла, автороN4

уперlпе звернуто уl]агу LIa таку xapaкTepl-Iy рису письмових llоказiв, як

споr:iб сприЙняття зафiтссоваltоi у них irrфорп,rацiТ, ý{о Ile rтотребуе

застосування якого-небу7]ь техtliчttого сlбliа;длiалlгtя (с. 211-215),,га
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визначено форми залучення реъIових доказiв у справу, а саме, безпосереднс

подаIIня речового l{оказу; подаIIня tтохiдtlого речоr]ого локазу; зазпаI{енI{я

lla речоl]ий доказ, який немо}ItлиI]о доставити до суду, у заявi по cyTi сllрави

особоlо, котра обгрунтовуе ним своТ вимоги або заперечеttня (с. 31, 288).

OKpiM того, уперше запропоновано критерiй для вiдме}куванI]я оригiналiв

та електронtiих копiй електроI{них доказiв - меr,аданi (с. З 1, 294), ш{о

шадзtsичаliно важливо для удосконалення практики застосу]]ання с,г. 100

LlПК, яка встаI]овлIое мож.тtивiсть подання як оригiналiв, так i копiй

еJIек,гроFItлих доказ iB.

t{a cxBaltbHy оцiнку заслуговус аналiз форм застосуваIlня спеrliальних

знань у цивiль}iому судочинствi шляхом вiдмежуванIIя висi,Iоl]ку експерта

вiд консультацiй спеrJiалiста i висновку ексгIерта у галузi права та

тRерJIжеF{FIя про неI{алежIтiстt, ocTaнHix до дяrереJI доказовоТ iнформацiТ (с.

З20-З25). f{iйсно, мета залучен]lя спецiаltiста поJIягае в ToIvI}i tцоб налаги

сулу необхiдну TexHi.tHy допомогу, експерта у галузi права - в том1,, щоб

поясI]ити особливостi застосування аналогiТ закону чи аналогiТ права або

роз'ясtlи,ги зн,tiст норп,I iнозертного права, однак сrlеriiа_цiс,i, l,a експерт у

га;rl,зi Iтра]за, на вiдп,rirrу вiл с)цового експерта, I{e надеIоть суду

irrфорплаllitо, яка бу.ша б пов'язана iз встановле}IняN,I обс,гавиtл справи.

Наукову i практичну uiHHicTb предотавJIяе запропоноване автором

порядку (с. 357-З59). На прикrrадi матерiалiв судовоТ практики, з яких

вбачастъся три рiзrrих пiдходи до застосування одних i тих же правових

t{opN{ (ч. 4 ст. 84 у посднаннi зi ст. 11б ЦГIК), виявJlеI]о прогалиI{и у

процес)/ально-правовому регуlltованнi та запропоноваI]о II]JIях Тх

вирilшеrrня.

Аналiз дисертаLliТ дозволив виявитw й iHrrri здобу,гкI{ IlIтефан Д. С.,

якi справляIоть позитивF{е Rра}кен}Iя, У цiлому rrayKoBi положення,

вис}Iовки i рекомендацiТ, ссРормl,лl,оваtti у д14сертаIlil,. с результагом
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авторського осмислення проблем обрапоi тематики i мають належний

piBeHb обгрунтованостi.

Повнота викладу результатiв дисертацiйшого дослiдrкення та

наукових положень в опублiкованих працях. Висунутi та аргументованi

принципово HoBi пiдходи автора до багатьох складових механiзму

доказування у цивlльному судочинств1 свlдчать про самостlиЕии, творчии

характер робо,ги. Теоре,ги.trrе i практичне зtIаченI{я одержаних резуJIь,гатiв

обумовлюсться iх спрямованiстtо на полалLший розвитоI( локтриIIаJIьних

засад доказування у цивiльному судочинствi, вдосконаJlеI{ня процесуаJIъFIо-

право вого ре гулювання та правозасто суваI{ня.

,Щисертацiя Штефан А. С. с саплостiйнип,t ,га заверIIIеним

лослiдженням. iТ полоя<енtrя i висновки вiдобраrкенi у 42 наl,кових працях:

одrтiй irrдивiдуаllьrriй rчlоrrографiТ, 27 наукових статтях, :] яких |2

огrублiковаrii 1, HayKoBLlx перiодлтчних виl{аннях itlших держав та наукових

переrriку наукових фахових вищ?нь з Iоридичних наук, а тако>tt 14 тезах

допов iдей на науково-практичних конфер енцiях.

ЗаувапсепrIя та

загальною позитиtsI]оiо

д11,1сlсусiйнi п[IтаtIIIя до дrrсерт,аrцiТ. Порядц iз

оцiнtсою проведеI{ого дослiдлtенtut слiд1 зазrlLlчи,ги,

ш{о oкpeмi полохtе[Iня дI.{сертатtiТ с дискусiйними та потребуrоть дlодагковоТ

аргументацii.

1. Окремий r-riдроздiл дисертацiТ присвяI{ено принIдипаNl цивiльного

процесуа.цьного права, що покладеrri в ocнol]y функцiонува}IIIя п,tеханiзму

ДокаЗування. При цьо]\,1у розгорнуту характеристику о/_{ер)кали,гiльltи

принцlIпlI зшtагалыlостi i вс,ганоtsлення судовоТ iстлiни, в тоЙ час як

принципу диспозI4тивностi, якрtй за власним висrIовl(оN{ автора

безпосередньо впливас IIа механiзп,t доказуваI{ня, вiлведегtо лише один

абзац тексту. Видаеться, що у роботi бракуе бiльш детального аналiзу

8



принциllу дциспозитивllостi та його вtlJIиву Iia доказуванпя у tlивi;rъному

суло.rинстrзi.

2. У дисертацiТ стверл}кусться, що доказува}Iня е правоN,{ учасника

спраr]Ll, а не обов'язком чи о/lночасно llpaвoм i обов'язком. IJe l]икJIикае

закоrrомiрFlе пита}Iня, як у такому разi мае квалiфiкуват,ися обов'язок iз

свосчасного подання доказiв? Якщо доказування розшIядасться лиIле як

цраво учасника справи, то до якоi сфери процесуальноi дiяльностi мас

вiдноси,гися обов'язок iз свосчасI{ого подання доrtазiв?

З. Щисер'гантка лiйшlrа висновк} що тягар доказуванl{я с I{e

ПроЦесУаЛьним обов'язком, а правi4лом розподiлу доказовоТ дiяльностi Mixt

УчаснИкамИ справи. Одночасно з цим через категорirо тягаря /l0казування

розгJIя/{а€ться приЕIцип обов'язковостi доказування, т,обто, мас лцiсце певЕIа

суперечнiстъ, за якоТ стверд)Itусться, lцо доказуRаI-Iпя с обов'язковиN{, гlроте

тягар доказува}Ii{я 1{е наJIежить до процесуальFIих обов'язкiв. У зв'язку з

tlиN,I хоl'iлося б отриIчIати додатковi аргументи шодо спiввiдно]llення

категорiй обов'язковостi доI(азування i тягаря доказування.

4. У роботi висловJIено чимало iдей щодо удосконалецня поря,цку

використання електроFIIIих доказiв (веб-сайт,iв, електроilних баз лаIIих,

текс'говLIх, муJIьтимедiйних та голосових повiдопллень) у цивiльному

судочI4нствi. Однак при формулюваннi конкретних пропозицiЙ до ст. 100

цпк автор обмеrкилися уточtlенням перелiку видiв еJIешронних доказiв та

ПоряДlry пода[Iня iх паперових ltопiЙ, не запропо}Iувавши irtllrиx змit,t, якi

.ltогi'tно слiдують iз висловJIеI]их нею думок. Тому хо,гiлося б з'ясувати, чи

icHyc дiлiсна потреба в iнших уточненIIях положенъ ст. 100 ЦПК, якi

РОЗГОРнУТо роЗглянутi у TeKcTi дисертацii, однак не знаЙшли свого втiлення

у пр()позицiях Iцодо злцitl i доповнень цiеi rторми?

Вказаrri зауtsажен]{я не прI{меншуIоть начкову та практичну цiлтлtiсть

дисертаriiТ, не вплиRаlотъ на загальну позитив}Iу оцirrку ддослiдження, а

бiлъrшоIо Miporo стосуються спiрних питаI{ь, якi молtуть стати предме,гом
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дLiскусiТ пiд час захисту дIисертацiТ на засiданнi спеlдiалiзованоi вчеttоТ радr.r

або шослу}Iiити пiдгрун,гям для подальших наукових розробок автора.

Загальrlий вIIсIIовок Iцодо дисертаllii. Викладенi в дисертацiТ

висновкИ та KoIrKpeT[Ii llропозицiТ е теоретичFIо обrруrr,говалIIlми те

достагI{ьо аргументованими. Щисертацiя мiсти,гъ parrirпe IIе захиirlенi

HayKoBi поJIоженFIя та одержанi аIзтором rroBi резулI)тати9 _ltKi tз cyKyrrHocTi

розв'язують конкретну HayI(oBy проблему, rцо N{ae iс,готне значення для

lrayкli lдивiлъtiого процесуального права i гlравозастосовноТ практики.

Змiст автореферату повIтiстtо вiдображае структур} хiдt дослiдлtення,

ocIJoBHi поло}кення, висновки i пропозицiI, сформульованi у дисертацiТ.

Автореферат не мiстить l]оложень, якi не одержали налех(ного висвiтлення

у дисертацii. Оформлення дисертацiТ та автореферат,у вiдповiд(ас ви1\,Iогам,

встано в-IIеI{иN{ N4O Н УкраТн ll.

/{исертацiя на тему <N4еханiзм доказуваIrrIя у цивiльному

судочиI]ствi> вiдlтовiдас вимогам п. п.9' l0, 12, 1З <Порядку rIрисудження

ItayKoBl4x ступет,tiв>. затвердженого пос,ганоI]tlIо Кабiнсту MirTicTpiB

Уttраitли J\Ъ 5б7 вiд24.07.20iЗ р.(зi змiнамlт та доIiовttенлtями), а ij'aвTop

Штефан Анна СергiТвriа заслугоtsус на присудження наукового стуtlе}iя

доктора iоридLiчн}lх наук за спецiалънiстtо 12.00.0З - цивiльне право i

rlивiлыrлrй процес; сiмейне право; мilrtнародне привагЕIе право.

ОфilцiйниГl tltroHeltT,

доктор IоридичIIих наук, cтapшIlii llayKoBltй спiвробiтltиtс,
провiдllиI"I науковий спiвробiтник вiддiлу
проблем цивiльного, трудового та пiдllри€мницького права
Iнсти,гуту держави i права

Тимчеtrко I'. П.
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офiцiйноzо опоненmа, dокmора юрuduчнuх наук, dоценmа
Tkurlyka олеzа Сmепанов ача

на duсерmацiю Шmефан Аннu Серziiвнu
нu mе.иу кМежанiзм dоказування у цuвiлtьнолtу суdочuнсmвi>,

поdану на зdобуmmя HayкoBozo сmупеня dокmора юрuduчнаж ноук
за спецiальнiсmю 12,00.03 - цавiльне пршво i цuвiльнай процес;

сiмейне право; мiхснароdне пршваmне пршво

Акmуальнiсmь mеfuIu dослidмсення. Проблеми, ilов'язанi iз теоретичними та

практичними аспектами док€вуванням, е одними iз найбiлъш гострих у

судочинствi. Питання про способи, межi, предмет i засоби док€вування не

перестаютъ бути актуальними i для науки цивiльного процесуального права.

Здiйснення судочинства у справi на ycix стадiях процесу у значнiй Mipi залежить

вiд доказування. Вирiшеннrl судом питаншI про вiдкриття провадженнrI у справi

зЕLлежить вiд док€}зуваннrI обrрунтованостi розмiру визначеного i сплаченого

стороною судового збору. Ухвалення судового рiшення неодмiнно базуеться на

док€вах дослiджених i оцiнених судом. Бiльше того, сама законнiсть та

обЦрунтованiсть судового рiшення визначаеться апеляцiйним та касацiйним судом

в залежностi вiд правильного встановлення обставин справи та додержання

порядку вчинення процесуальних дiй, що пов'язанi iз поданням доказiв

учасниками справи, витребуванням i забезпеченням доказiв, ix дослiдженням та

iнкою. У доказуваннi знаходять свою реалiзацiю принципи та фундаментальнi

нститути цивiльного процесуального права, тому воно без перебiльшення с

iз ключових елементiв цивiльного судочинства.

Не дивлячись на значну кiлькiсть наукових розробок, наукова новизна

асних дослiдженъ нiколи не перестане бути актуальною. У значнiй Mipi цим ми

який не стомлюеться (вдосконалювати> судовий процес. Через це, о також в силу

об'ективноi складностi i багатоtранностi доказовоТ дiяльностi, чимало iT



елементiв залишаються i надалi булуть залишати€я дискусiйними i потребують

глибокого аналiзу та осмислення. До таких питань нЕtлежать, зокрема,

спiввiдношення категорiй ((док€вуваннrD> i <<доведення), належнiсть док€вування

до рiзновиду пiзнання, визначення суб'ектiв доказування i його мети,

обцрунryвання складу принципiв доказування, спiввiдношення понrIть <<доказ>> i

<засiб доказування>. Розкриття у дисертацiйному дослiдженнi Анни Сергiiвни

Штефан цих та iнших питань, та запропонованi нею способи i шляхи вирiшення

виявлених проблем пiдтверджують aKTy€tJIbHicTb дослiдження та його наукову i

црактичну цiннiсть.

Хотiлося б, щоб у под€tльшому н€lлежна законодавча регламентацiя порядку

док€}зування у цивiльних справах, законодавча регJIаментацiя, яка враховувала б i
,*

здобутки наукового дослiдження, котре подано до захисту, забезпечила бiльшу

ефективнiсть судового захисту прав, свобод та iHTepeciB, а також можливiсть

€uIьтернативних способiв вирiшення спорiв. Хоча cyTTeBi змiни у правовому

реryлюваннi доказування у новiй редакцii Щивiльного процесуального кодексу

Украiни сформували HoBi положення та реалiзували численнi HayKoBi iдеi багатьох

вчених, проте меж досконалостi, як ми знаемо, немае. Авторка дисертацii якраз

побачила i показала у своiй роботi н€tпрям руху у бiк бiльшоi доскон€lJIостi.

Тому акryальнiстъ теми дослiдження А. С. Штефан не викликае cyMHiBiB,

воно е необхiдним, своечасним i таким, що мас теоретичну i практичну значимiсть

та спрямованiсть на розвиток науки цивiльного процесуальною права,
'..

удосконаленнrI процесуально-правового реryлювання та правозастосовно1..

практики.

Наукова новuзна робоmu полягас в тому, що автором уперше у вiтчизнянiй

науцi сформовано цiлiсну концепцiю механiзму доказування, що дозволя€

отримати комплексне i повне розумiння його cyTHocTi. Щей шлях е достатньо

новаторським, оскiльки в УкраiЪi подiбний пiдхiд до док€lзування вiдсутнiй. В

iнших державах пiдготовлено лише декiлька фундаментальних праць,

присвячених механiзму док€lзування, однак вони характеризуються

неоднорiднiстю висловлених пiдходiв та не охоrrлюють розгляд i вирiшення

2

проблем, що важливi для украiнськоТ науки i практики.



Обrрунmованiсmь поломсень, сформульованuх у duсерmацii,

пiдтверджуеться вибором методологiчноi бази, котра охоплюс yci ocHoBHi методи

наукового пiзнання, що застосовуються юридичною наукою, i дозволила

комплексно i всебiчно розглянути особливостi док€tзування у цивiльному

судочинствi, виявити теоретичнi i практичнi проблеми функцiонування механiзму

док€lзуваннrl та запропонувати шляхи ik вирiшення. Про обrрунтованiсть

результатiв дослiдження свiдчить також критичний аналiз численних вiтчизняних

i зарубiжних наукових джерел, законодавчих aKTiB та матерiалiв судовоТ практики.

3Micm duсерmацii ловнiстю вiдповiдае вимогам паспорту спецiальностi

12.00.03 цивiльне право i цивiльний процес; сiмейне право; мiжнародне

приватне право. Струкryра дисертацiI е логiчною та узгодженою з метою-TJ

дослiдження i поставленими завданнrIми, KoTpi, в свою черц, вiдповiдають cyTi

теми дослiдження.

Оцiнка обrрунmованосmi Hayшorulx полоilсень duсерmацii, iж

dосmовiрносmi, HayKoBoi i пракmuчноt цiнносmi. Щисертацiя Штефан А. С. -
системне концептуальне дослiдження, спрямоване на формування

фундаментальних теоретичних засад механiзму доказуваннrI, вирiшення важливих

наукових проблем, збагачення доктринальних положень цивiльного

процесу€tльного права, удосконалення норм чинною законодавства Украiни та

практики його застосування. ,Щослiдження мае завершений та самостiйний

характер, а сформульованi у роботi поJIоження, висновки i пропозицii викладенi
'..

на належному науковому piBHi. Кожному висновку передус розгорнутий аналiз",

вiдповiдного питання та аргументацiя на користъ власного пiдходу.

Автором придiлено значну уваry характеристицi природи док€вуваннrI,

визначенню його мети, суб'ектiв та порядку здiйснення, що пронизуе всю

дисертацiю. Виходячи з того, що док€вування становить собою еднiсть мислення i

процесуальних дiй (с. 13 Автореферату, с. 54 ,Щисертацii), дисертантка

обцрунryвала вiднесення док€tзування до рiзновиду пiзнання (с. 55-59 ,ЩисертатIii),

уточнила поняття доказування (с. З2,69.Щисертацii), надала визначення механiзму

док€lзування як системи процесуально-правових засобiв, застосування яких у

визначенiй законом формi спрямовуеться на встановJIеннr{ обставин цивiльноТ

справи (с. 29, 88-91 ,Щисертацii), висвiтлила його ролъ у реалiзаiцii права на



судовий захист (с. 15 Автореферату, с. 92-96 ЩисертацiТ), що заклало пiдгрунтя

для формування концепцii механiзму док€вування у цивiльному судочинствi.

В cTpyкrypi механiзму док.}зування розкрито його елементи та видiлено

додатковий, специфiчний елемент - докази (с.29,118 Щисертацii). В ходi аналiзу

цих елементiв зроблено низку висновкiв, якi розкриваютъ Bci ocHoBHi аспекти

механiзму док€вування. Ще, зокрема, визначення моменry початrqу i припинення

його функцiонування (с. 110, 111 Щисертацii), особливостi його дii на рiзних

стадiях цивiльного судочинства (с. 11З-1-|4 ,Щисертацii), специфiка регулятивного

впливу норм цивiльного процесуалъного права на механiзм доказування (с. 19

Авторефераry с. 208-212 Щисертацii), види процесуальних юридичних фактiв у

механiзмi доказування (с. 228 ,Щисертацii), його Ф;нкчiонування виключно в

рамках цивiльних процесуальних правовiдносин (с. 240 ,ЩисертацiТ),

спiввiдношенIul докzву i засобу док€вування як змiсry i форми йою фiксачiТ, що

органiчно поеднанi мiж собою (с.24З-244 .Щисертацii).

Не обмежуючись розгJIядом теоретичних аспектiв дослiджуваного явища,

Штефан А. С. повно i всебiчно висвiтлила особливостi його функцiонування.

Зокрема, автор запропонувала уточненнrI стадiй здiйснення док€вування у

цивiльних справах (с.342 Щисертацii), охарактеризувала ряд суттевих прогалин у
процесу€Lлъному порядку подання доказiв учасниками справи (с. 2З-24

Автореферац, с. З4З-З51 .ЩисертацiТ), встановила проблеми реалiзацii процедури

витребування доказiв як заходу iх забезпечення (с. З57-359 Щисертацii) та

судового доручення щодо збирання доказiв (с. З67-368 ,Щисертацii), запропон}вол?",

встановленнrI винятку з тасмницi кореспонденцii, що дозволило б безперешкодно

залучати if як доказ у справу, }п{асник якоТ е стороною цiеi кореспонденцiТ (с. 382

Щисертацii). I]e далеко не повний перелiк зроблених дисертанткою висновкiв i

ПропозицiЙ, якi мають icToTHe значення для науки цивiльного процесуального

права, удосконалення положень I_[tK i правозастосовноТ практики.

Науковою новизною характеризуються численнi положення дисертатIiI,

цiнних.серед яких хочеться видiлити декiлька особливо цiкавих i

Розглядаючи cyTнicTb доказового права, Штефан А. С. визначае особливостi

дii у докzlзуваннi норм матерiального i гrроцесуального права i робить висновок

про спiввiдношення цих норм: порядок док€вування регулюетьЬя нормами
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процесуального права, а норми м€Iтерi€tльною права створюють передумови для

док€lзування (с. 14 Автореферату, с.78 Щисертацii). Такий науковий пiдхiд е новим

у I]ивiльному процесуалъному правi, адже процесуалiсти здебiльшого вк€lзують

на те, що док€lзування реryлюеться нормами матерiального i процесуального

права, однак автор навела переконливi аргументи на користь того, що норми

процесуального права визначають процедуру доказування та ocHoBHi вимоги, у

вiдповiдностi до яких мають вчинятися вiдповiднi процесуалънi дiТ, що вiдповiдае

cyTi правовою регулювання, в той час як норми матерiального права такого

впливу не мають (с.76,78 ,Щисертацii).

Слiд пiдтримати висновок про те, що зловживання процесуальними

правами не е видом правопорушення, про що доволi часто стверджуеться у,lr

доктринi. У цьому явищi вiдсутнi TaKi обов'язковi елементи правопорушення, як

об'ект та об'ективна сторона. Тому вiрним е i його авторське тлумачення як

недобросовiсноi форми реалiзацii прав, коли здiйснення наданого законом права

вiдбуваеться всупереч його iстинному rrризначенню та реryлятивному потенцiалу

(с. 220 ЩисертацiТ), i визнання його самостiйним рiзновидом процесуальних

юридичних фактiв-дiй (с. 223 Щисертацii), при цьому останне положення с новим

для науки цивiпьного процесу€шьного права.

Усталений у процесу€rльнiй доктринi пiдхiд до характеристики судових

доказiв включа€ таку ik ознаку, як дотримання процесуального порядку ik

одержання, дослiдження та оцiнки. ,Щисертантка ви;IвиJIа iнший пiдхiд,
l

обЦрунryвавши, що на квалiфiкацiю певною об'екта як судовою док€ву впливае.,

тiльки дотримання процесу€tльного порядку одержання його судом, i HaBiTb якщо

док€в не буд" дослiджуватися та оцiнюватися (наприклад, через визнаннrI

обставини, на пiдтвердження якоi цей док€lз подано), BiH не втратить значення

судового доказу, не набуле якогось iншого значення (с,246-247 ЩисертацiТ). OKpiM

того, запропоновано icToTHe уточнення ознаки дотримання процесуалъного

порядку одержання доказiв судом: засiб, в якому вираженi фактичнi данi, поданий

суду безпосередньо; чи вказаний у заявi або iншому процесуальному документi як

той, дослiдження якого потребуетъся для встановлення обставин справи,

включаючи необхiднiсть витребування док€tзу, вiдсутнього в особи, котра подае
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док€lзи; чи сфорМований на пiдставi ухвали судУ (с. 30, 247 ЩисертацiI). Такий

пiдхiд вбачаеться корисним для подалъшою розвитку теорiI доказування.

особливий науковий iHTepec представляе аналiз електронних доказiв та

проблем ik використання у цивiльному судочинствi (п. 4.4.5 ЩиСеРтаuii), Де

окреслено низку важливих питань, якi потрiбно вирiшити дJUI того, щоб

удосконалити порядок докЕвування обставин справи за допомогою елеюронних

доказiв. Приеднуючись до науковоi дисrqусiТ щодо понять <<оригiнал>> та

(електронна копiя) електронного докЕlзу, KoTpi бiльшiстю науковцiв сприймаються

як iдентичнi, тотожнi явища, Штефан А. с. уперше запропонувала чiткий i

переконливий критерiй дпя ik розмежуваннrI - метаданi (с. З|,294,Щисертацii).

У зв'язку з вiдсутнiстю у ч. 1 ст. 89 ЦПК тлумачення критерiiв

безпосередностi, всебiчностi, повноти та об'ективностi дослiдженнЯ ДОК€}ЗiВ, У

дисертацiт запропоноване лаконiчне, однulк чiтке i вичерпне ik тлумачення, за

якого утворюеться однозначне розумiння ik змiсry та вiдмiнностей мiж

собою (с. 34, з72 Щисертацii). Ще якiсно вирiзняе пiдхiд автора вiд iнших

висловJIених з цього приводу думок, оскiльки зазвичай характеристика зазначених

категорiй е недостатньо чiткою. Однак ik правильне розумiння е дуже важливим

не лише для сryдентiв, якi вивчають цивiльне процесуальне право, а й длЯ

майбутнiх суддiв, koTpi повиннi мати комплекснi знання щодо ycix аспектlв

здiйснення цивiльного судочинства.

позитивного вiдryку заслуговуе також визначення поняття вмотивованостi
iл

судового рiшення як вiдображення у судовому рiшеннi мотивlв, керуючись якими

суд зробив свiй правовий вибiр щодо визнання встановленими обставин справи,

висновкiв по cyTi розшянутих правовiдносин та норми права, яка пiдлягае

застосуванню (с. 400 ,Щисертацii). У доктринi обЦрунтованiсть i вмотивованiСтЬ

судового рiшення часто ототожнюються, В той час як процесуальний закон

передбачае необхiднiсть не лише обцрунтовувати, а й мотивувати своi рiшення.

Тому позицiя i думrсу автора важливi для визначення напрямкiв пОДаЛЬЦlОТ

науко воI дисrqусii та правозасто с овноi практики.

,Щисертацiя Штефан А. С. мiстить й iншi положення, якi заслуговУЮТЬ На

схвальну оцiнку, е самостiйним, цiлiсним та завершеним. дослiдженням,

пiдготовленим на належному науковому piBHi. Робота вирiзняеться логiкою та
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послiдовнiстю викладення матерiалу,

обцрунтованiстю висновкiв i пропозицiй.

концептуальною спрямованlстю,

Теореmuчне i пракmuчне знuчення резульmаmiв duсерmацiйноzо

судочинствi; у

до Щивiльного

вдосконалення

dослidеrcення полягае в тому, що сформульованi у ньому висновки, пропозицii та

рекомендацii можутъ бути використанi: у науково-дослiднiй

подаJIьшого доолiдження доказiв i доказування у цивiльному

правотворчiй дiяльностi для BHeceHHrI змiн та доповненъ

процесуального кодексу Украiни; у правозастосуваннi - для

практики реалiзацii норм права; у навчальному процесi для пiдготовки

пiдручникiв i навчЕtльних посiбникiв з цивiльного процесуаJIъного права, TeopiT

докulзуваннrl, викJIадання вiдповiдних навчальних дисциплiн, вдоскон€Lлення
9,}

навчально-методичного забезпеченIuI та дидактичного супроводу певних тем з

навчаJIьних дисциплiн <<Щивiльне процесу€Lльне право)>, <,,Щоказове право>.

f uскусiйнi пumання, якi поmребуюmь dodamKoBoi арzуменmацii. Не

дивлячись на загальне позитивне враження вiд дисертацiйноТ роботи, деякi ii
положення вбачаються дискусiйними.

По-перше, визначаючи коло суб'сктiв доказування, ТТТтефан А. С. вiднесла

до ix числа не лише учасникiв справи, & й суд (с. 14 Авторефераry, с. З2, 65-67

,Щисертацii), що е доволi спiрним. Аналiз положень процесуальног0 законодавства

дае пiдстави стверджувати, що на суд покладено функцiю встановлення обставин

справи, а не док€lзуванIuI. Реалiзовуючи наданi йому повноваження, суд сприяс
!

учасникам справи в iх доказовiй дiяльностi, проте сам не здiйснюе док€lзування,.,

iнакше це суперечило б змагалъним засадам цивiльного судочинства. З огляду на

це, хотiлося б уточнити позицiю автора з приводу з€rзначеного зауваження.

По-dруzе, обЦрунтовуючи видiлення принципiв, якi сприяють н€Lлежному

функцiонуванню механiзму док€вування, автор вiдносить до них принципи

належностi доказiв, допустимостi доказiв, обов'язковостi док€lзування та вiльноi

оцiнки доказiв (с. 29-30, 155-157 Щисертацii). Видаеться, що цей перелiк е

неостаточним, адже до принципiв док€вування можна вiднести також принцип

безпосереднього та опосередкованою сприйняття iнформацii i принцип розкриття

доказiв, якi мають мiсце у цивiльному судочинствi. Хотiлося .б почути думку

автора щодо можJIивостей розширення перелirсу принципiв доказування.



По-mреmб спiрним е висновок, що докaвування е правом учасника справи

(с. 34, 188), хоча iснують й iHmi HayKoBi пiдходи, у яких док€lзування визначаеться

як обов'язок чи одночасно право та обов'язок учасникiв справи. З цього приводу

слiд вiдмiтити, що вiдповiдно до п. 4 ч. 2 ст. 43 tЩIK одним з процесуальних

обов'язкiв учасникiв справи с обов'язок подавати yci наявнi у них док€lзи в

порядку та строки, встановленi законом або судом, не приховувати докази. Згiдно

з ч. 2 ст. 93 ЦПК при письмовому опитуваннi учасникiв справи як свiдкiв, учасник

справи зобов'язаниЙ надати вичерпну вiдповiдь на кожне питання по cyTi. У
нормах процесу€tльного закону мiстяться й iншi положення, якi зобов'язують

учасника до вчинення певних дiй у зв'язку з доказуванням, а це ставить пiд cyMHiB

можливiсть визнання док€lзування правом учасника справи, оскiльки док€tзова

дiяльнiсть характеризуеться виконаннrIм р"+у процесуальних обов' язкiв.

По-чеmверmе, тягар док€вуваннrI визначений дисертанткою як правило

РОЗпОдiлУ Док€вовоi дiяльностi мiж 1..lасниками справи, а його належнiсть до

процесу€Lльного обов'язку заперечуеться з мотивiв, що невиконання тягаря

ДоказуваннrI не забезпечуеться заходами шроцесуального примусу, а виконання -
rрунтуеться на заiнтересованостi особи у доведеннi обставин, якi безпосередньо

впливають на досягнення iT процесуальноТ мети (с. 33, |9|-|92.Щисертацii). Однак

СТ. 81 ЦПК, якою встановлено тягар док€вуваннrI, мае н€вву <<обов'язок

док€Lзування i подання доказiв>>, а положеннrI ч. 1 цiеi норми, вiдuовiдно до якого

кожна сторона повинна довести Ti обставини, на якi вона посила€ться як на

пiдставу cBoik вимог або заперечень, KpiM випадкiв, uafu"о"лених цим Кодексом,.,

свiдчить, що законодавець вiдносить тягар докЕвування до процесуальних

обов'язкiв. Тому хотiлося б почути, як позицiя автора спiввiдноситься з н€lзвою ст.

81 tЦIK та положенням Ti частини першоi.

Висловленi зауваження стосуються питань, що е дискусiйними у научi

цивiльного процесу€Lльною права, i не впливають на загаJIьну цозитивну оцiнку

дисертацii, котру можна охарактеризувати як цiлiсне завершене дослiдження,

спрямоване на вирiшення важливоi науковоТ проблеми.

Повноmа вutuлаф рвульmаmiв duсерmацiйноео dослiduсення mа науковuх

полоuсень в опублiкованuх працях. Положення i висновки. дисертацiйного

Дослiдження вiдображенi у 42 наукових працях, серед яких одна iндивiдуальна



монографiя, 12 наукових статей у наукових перiодичних виданнях iнших держав

та наукових перiодичних вiтчизняних виданнях, що включенi до мiжнародних

наукометричних баз, 15 наукових статей у виданнях, включених МОН Украiни до

перелiку наукових фахових видань з юридичних наук, та 14 тез доповiдей на

науково-практичних конференцiях.

Оцiнка BidnoBidHocmi змiсmу авmорефераmу. Автореферат дисертацii

виражае iI основний змiст та оформлений у вiдповiдностi до встановлених вимоL

HayKoBi резулътати, висновки та IIропозицii, наведенi в авторефератi, повнiстю

розкритi у дисертацiТ.

Sаzальнuй вuсновок шqоdо duсерmаl4fi. Викладенi в дисертацiI висновки та

KoHKpeTHi гrропозицii мають належний piBeHb обцрунтованостi. Щисертацiя мiстить

ранiше не захищенi HayKoBi положення та одержанi автором HoBi резуль-тати, якi в

сукупностi вирiшують поставленi у дисертацiйному дослiдженнi завдання,

сприяють розвитку науки цивiльного процесуального права, визначають шляхи

удосконалення чинного цивiльного процесуального законодавства та практики

його застосування.

Щисертацiя на тему <<Механiзм доказування у цивiльному судочинствЬ>

вiдповiдае вимогам п. п. 9, 10, 12, 13 <<Порядку присудження наукових

сryпенiв>>, затвердженого постановою Кабiнеry MiHicTpiB Украihи NЬ 567 вiд

24.07,2013 р. (зi змiнами та доповненнями)о а Гi автор Анна Сергiiвна Штефан

заслуговуе на присудження наукового ступеня доктора юридичпих наук за

спецiальнiстю 12.00.03 - цивiльне право i цивiльний процес; сiмейне право1.,

мiжнародне приватне право.

Офiцiйний опонент:
доктор юридичних
Судд" Верховного С

пIдпис 3

ё,ýffitr"ý:ý
'a:V-,V"ý,ffiФ*

Ткачук О. С.



вIдгук

офit1ittно?о оllоltенm.а, dc-lKm.opa юрuduчнчх rtayt, dоценmа Рябчажа Io.1O.

на duсерmа.ъliю Ц!mефан А.С, за meшolo:

к Механiзм dоказуванtlя у цuвiльнол,tу суdочutlс mчi >>,

поdану на зdобуmmrL науковоzо сmупеня dокmора юрuduчнuх lLayK

за спецiальнiсmlо ] 2.00.03 - tluвiль,rlе право i цuвiльнuй проъlес; сiлlейне rlp(llo 
"

м. iжнароd не прuваmне право

АкmуалЬtiсmЬ обраноt mе,иat. Сьогоднi с достатньо активI{иlVt проц.]J

реформУRання t{ивiльного су/lоLлиI]ства. ш{о значною мiрою вiлобразli;lосt, i lt:L

механiзмах доказуваI]ня. ГIроявами цього можна вважати: наi\i.ltення cyll)/

iнiцiатиВоIо Iцо/IО збираннЯ /]оказiВ у випадках, передбачених tIпК Уr<раТни;

запроваД}кеннЯ додаткоl]их I]иNlоl' tЦО;'lО доказiв, ,Iаких як достовiрнiсть j(oKa:lir;

та достатнiсть доказiв, а також iпшi icToTHi зl,tit,iи, Що СВiд.-131,,, лро ilp()цe,Jji

докорiнних змiн у сприйняттi законодавцем механiзмiв lIоказуваillIя .),

цивillьному суlцоЧинствi. Вiдмiнностi iнститут\/ доказування в tlatlioitlJll>HO]\t'i'

цивiльноN,lу судоЧинс,гвi т,а цивiльномУ судочинствi розвинених /1ер)tав pON,IaHi) -

германськоТ правовоТ ciM'T зумовJIю€ широке поле дJIя сприйнятт,я ittо:зеьtно;,,.i

досвiлу, Iцо вимагас належноI,о наукового супровоДження. 'Гак, о/lItиМ '|,

найбiльtt_t перспектиI]t{их trапрямiв розвитку регламентацiТ iHclttT'y t'l'

доказуваltrlЯ уяl]Jlясl,ьсЯ вреI,улIоВаI{нЯ питаннЯ стандартiВ /lОКаЗ)'ВЭIlI]:а:

(IlepeBaI,a доказiв>, ((поза розуN,{ниМ cyMHiBoM> та Тх варiаuiй. OKpcMtlпt

проблемним trапрямоN,l розвитItу iнституту доказуваI{ЕIя у цивi;tt,ttоьll,

судочинСтвi С виItорисТаннЯ еJIектроНних доказiв, що зумовлюс необхiiiгliс,гt,

дослiдженIIя питань використання eJleKTpoHHoI,o цифрового пiдпису (зо1,1)омi| -

видiв такого rriлпису у конкре,tних випадках), особливостей Тх оrцiгtttи 'j'll,

оформлення у ма,герiа-rtах справи, вироблення вiдповiдних обГруrl,гоlJаI{]j,\

пропозицiй шIодо удtоскоFIа.r]еIlнЯ чинного законодавства, IrрактикИ йоl,t.l

застосуваit}lя. 'I'obT\' cLOI,o.rllti tlсliзоr,о з}lаLIення rлабувас: ttроб:tс,чill1И;ti;

:забе:згlеченliя eKoIiolvti.tltclc,t,i ,га ефеКl,ивностi цивiльtrОго судOЧ}II{ства, ЗOiiРеlлl:L

розробленlrя стандар,гiв,|{оказування, опрацювання проблеп,t зас,госуlJаIIl{}t

законодавчих r{овел у цtлвiltьному суд_о*чиlчс_,гвi i доказувагll{я. -}Il,:

tsiддi,t MoBщrcTBa та архЕry
luisýшOtч r+чцшtальаttго уаitнрсатшrу

ilвHl lapatn lllý*чfrýе



видасться] значна роль tlри цьому мас FIалежати формуванню цi.rriсltоТ Kclrtцetllli'i

механiзму доказування ч IlивiлыJому судочинствl,

!исер,гаlliйrrе дос-rti,ц;кенrля А.С. IIIтефан присвячеl]о FIаI,алыriй rrроб"тrеlиi

сучасноI-о rцtttзi:lьtIого проltесуаJlьIIого IIрава - забезпеченню iнсти,туцiоltаt-ltьгiо'f

цiлiсносr.i доказуванI]rI у Llивiльному гlроцесуальному гrравi шJIяхом рtl:зробr;rt

саме вказанот концепцiТ. 'I-oMy актуальнiсть теми ДИСеРтаЦiТ А.С. LlJ'ГСфаН (]

б iльш Hixt tlерекоFIливоIо.

Сmупiltь обrрунmованосmi HayKoBtLy поло}rcень, BucHoBKiB i

реколленduцiй, сфор,+rульованLLY у duсерmацii. Робота, запропоноtsаttа 1\.t ].

Штефан, характерIlзусl,ьсЯ системним гliдходом до trредмета дос:tiл;tiеttli;о.

С.груктlrрно диссртацiя скJIадасться зi встуIIу, п'яти роздiлiв, взасмопо1]'я:заш;t-х

мiж собоttl, висновкilз, сIlиску використаних д)iереJt. Струк,гура рt;бо,ir,t

гtовгtiст,ю вiдrrовiдас tli.ltям i завланням дослiдltення, ДОЗВОЛЯС lloc.ili/(oBtitl

розглянути Bci rlроблеми, визtlаченi aBTopoNI. Обгрун,говаliiсть lIo-rlo;Ke}i1,,

сформульоваIIих у дисер,гацiт, пiдтверджусться також критичним аtlit.,tiзt;пt

наявних лiтератчрних дIяrереЛ юридичного, N{етодоJогiчгtого, фiлософсilКоl't)

сшрямуtsань iз проблсматики механiзму доказування у tlивi.ltьнопi\/

процесуальному гrравi.

високий с,гупiнь вiрогiдностi та науковоТ обГрунтованос-t'i реЗу,lI1,'1Х11''

виконаноI.О досrriдiкеt-tгlяt забезttеченО такоЖ використанняN,l вiдtlовiднll.,"

наукових MeTol{iB - дiа"тrск,t,рtчl{ого, системного. структурно-функцiоItальноl,о,

,гtогiко-iсl,ориLIIIого, ltсlрiвняльIrо-правового, статистичного ,гоtцо. Boiili

дозвоjtиJIи здобувачевi сформу"тrIовати ряд важливих }{аукоtsих по.гlOiкс-IjI.,

висновкiв iрекомеtlдацiй. С:riл, як безумовний позитив, вiдзначи,ги, tцо ai],]op J.t

,гемою дисертацiТ мас HayKoBi роботи, опублiкованi протягом 2015-2019 poKiB,

що свiдчить llpo достатнIо Haykoвy зрiлiсть дисертанта.

зроб_гIеrri у лисертацii, вирiшуют:ь rrроблеп,rу, oKpecJleIi,l,

fосmовiрнiсmь науковчх полох!сень, BttcHoBKiB i рекоЛrенdацiЙ,

сформульов(tнчх у duсерmацi'i не викJIикас cyMHiBiB. Положення диаертацii

Висновки,

дисерl,антом.



реально грунтуIо,гься на обlсктиtsних ,георетичних дослiдrкенгtях, висIIоljки i]

достовiрнО обгрунтОваI]имИ та ба:зулотьсЯ на власниХ суджеIlняХ 3I3'tO[)il,

наукова новизна одер}каних результатiв дисертаuiт визначасться тим, ulо ]]oн.t с

першим у вiтчизrlянiй научi t]ивi;tыtого процесуального права дослiдltеl{Ь, )'

якому IJa високому piBrri Teopel,LlLIIIo1,o узагаJIьнення дослi/]х<еlrо ttрtlблепri'

формування цi.lriсноТ Kotttletttlii' механiзму доказування у lдивijlt,tIопt1,

.Г[исертагI,гом проаttалiзовано зFIачний масив сгtецiальtlоТ tлауiсоtзоТсуllо.tиllствi.

TrpaBoBoT лliтератури, присвяченоТ окремим питанням фiлософii права, il 'tоN,i'/

числi логiки 1,а оргалriзаuiТ наукових дос.ltiдяtень, r,eopiТ права, l(-rlI()LioBl,rг,t

iнсr:итутам та Itатегорiям цивiльного процесуального rIpaBa (iст,и rra 
"\,

цивiльному процесуаJIьI-Iому правi, оцiнка доказiв, судовий I)оЗсУ,lr,

зJIовживання цивiльними процесуальними правами, судове рiшенrrя та iпIrti). в

тому числi - шIJIяхам,\доскона.цеl]ня доказовоТ дiяльнос,гi у циIзijti,tIоtrL,'

судочинс,гвi.

XapaKTepttolo рисоtо д1-1серl,ацiйного лослiд;келlня с йtого ,Ii];,:lL

конtцегl],уа_rILFIа спряN,{оl]tlrtiс,I,t, iзtlачення дJlя розвLlткy TeopiT цивi-ltьгlоt'.l

процесуального права й вiцоскоr]аJIеI{tlя суловоТ практики.

HctyKoBct новлlзно i пракmuчнtl значуuцiсmь оdержоtlлtх резульtttttlпit;.

Автором розроблено концептуальнi положення, що вiдрiзrrяюr,ься }I&)/I{t]iзоir.l

новизною i мають icToтtre теоретичне i практичне значення. За резуJlь,гii,гt1]\,iiI

дослiдження вирiшегtо науковУ гrроблему розробки цiлiсrrоТ Kottt.\eгrr\iT

механiзму доказування у цивiльному судочинствi (стор. 26).

I-Iаявrtiс,r,ь LlеодrIакоRих ltа),кових гlоглядiв ш]одо cyT,HocTi /lo}itl,JoLt)'Г

лiя.ltьtrос,гi },ск,,lаднIОс спрИйttя,гr,я науковцями, суб'сктами юpll.riIlLlFl.,i

практичFIоТ дiя.,lьност,i, а ,гакож злобувачами вищоТ юридичноТ ocBiтr,j Гакi]i

складноi категорiТ, як J]оказова дliя.lIьнiсть, iT етапiв 1,а елементiв. У зв'язкУ i'l

цим обrРунтоI]анОю та TaKoIo, trцо ма€] теоретиЧrIе та IIрактичIIе зIIачеIlIlli i]аP't'-)

визFIати авторську KoIlLlellrliю здiйсненНя доказовоТ дiяльностi rrри зiliil)icitcHiii

правосуддя у цивiльних справах (стор. 29, 406-416). Г{а пози,гивI{у ot\itltt,"

заслуговуе деталiзацiя автором вказаних етапiв та елементiв, а ,l AKo)i,:



обгруrrтована по.tlемiка у зв'язку iз цим iз актуаJrьними нO}коi}иI\lr,I

напрацюванI{ями. F{a окрему уtsаI,у заслуговус наJ{ання автором I]JIacI{ol,J

обгрунтованого бачення такого траличiйно проблемного поняття <iсr,tлни> у

судовому прочесi як мети llоказовоТ дiяльностi (с. |44-147 , 204,4l 0).

Авr,ор розвивас iсrrуючу у TeopiT права категорiю мехаttiзпrу з

урахуванI{ям специфiки l1равового регулювання цивiльних IIроцесуаJiьtlilх

правовiдносин, зокрема - поJlо)tень щодо цивiльноi процесуа"шьноТ форпrrа

розгляду цивi:tьrtих спраI], Iцо зуN,Iовлюе не тiльки визначеI]ня e.lteп,tcH,t,iB

механiзму доказуваltl]я у цивi;rьrlоN{), процесуаJlьному правi, але й ви:JIIа.,еI]iirl

еr,апiв його дiТ гrри здiйснеtItri правосуддя у цивiльних ctlpaBax (пiдtрсlзlti"rr 2.1).

Вiдстоюсться позиl{iя щодо IIерсгIективностi виокремлення та по/{а.]{IlIuо,l,с

розвитку доказового tlpaBa як спеrrифiчноТ складовоi нацiональlrоi пpitl}oB(lT

системи (с. 85, В6). У зв'язк,ч i:з ципt 1 розriлi З дета:Iьна увага при;ii:irttlть.lяt

виокремленню принltиiliв пtехаttiзrtr, .]оказування, а також crriBBiдHollloIII1to

вказаних принципiв iз ),ст&лени}Iи принципаN{и цивiльного судочиilс,гljil,

зокрема такими як принIlип змагальнос,гi ,га принцип встаноI]JIенt{я cy,,{oBc,lT

iстини. Yci BKaзarIi tIриItllиIlи сtiриймаю,гься aBTopoN,I як ocIIoi]a коtirцеlltiiТ

механiзму дока:]уваIlI{я, п{о tlос.lliдовгIо реаrriзовусться протяI,ом )/cbol,J

дос.l,tiдженлtя.

От,римаrri гrауковi резуJIьтати дозволили автору iсто,гноtсl п,ripoio

доповI]ити акl,уалыli гtо.;lоItснL{я локтрини су/]ових доказiв, зокрема о,I,I)има.]ii,{

уточнення та розвиток поJIоження щодо належностi та допустимсlстi llокtlзitl i,

цивiльному процесуалы{ому правi, зокрема: зв'язок доказу iз шриrrаймнi oitHiclto

обставиноtо справи як достатня пiдстава для визнання доказу цаJIежниý{;

вiлrrовiдrliсть об'ск,гивгrоТ (lорми виражеFttIя ланих (фактичних лаr,rих) cvl,tIсtt:,l,i

KoIJKpeтHoI,o IIередбачеllоl,о законом засобу доказування (допустипtiсr,ь дсllсlвiii);

дета_пiзацiя вишлоt, шtодо lIоря:lк} заJlyчення доказiв до цивiльноТ сltрави r,a леяitсi

iншi новацiйrri положенItя (с. З0,24]).

IcToT,He IIрактиrtне зL{ачеIttIя мас пропозиtliя /]исертанl,а lцо,llо

встановлення критерiю розмежування оригiналiв та елек,гроttних rtot,til,t



елекl.роIrних доказiв. 'I'аким криr,ерiсм слуIпно визначено вi2lтtзореttttя у

елек.,.роrrrriй копiТ еJIектроIII{ого l1оказу ознак оригiналу електронного локазу. ;1

тако}к -l.e, Lцо ttогtiя волночас мiстит,ь власнi, I{е:]алежнi вiд первинних Meтa/iaiti

(с. з 1,292-з09). ЗазначеI{а пропозиrliя обгруIlтована достатньою Miporo й li0

тексту дисертаrliТ.

Ila ocHoBi актуаJlьних jlоктриI]альних tlоложень наукИ tlиtзi"цl>Ноi'i)

процесуальногО IlpaBa ш1о/tо етапiв доказування визначено етапи ttoc.ltiltt,lBHtlT

реалiзацiт мехаrriзму доказуваrrня при здiйснення правосуддя у цивi-lrьнiй ctlpitlJ,

Зокрема, визI]ачсно TaKi етапи, як: залучення доказiв у справу. дoc,lri/l;iieнti,l

доказiв, otlirrKa докаlзiв. Ilа,цаttо ;Цеl'itJlЬt{Y харакl,еристику кожному еl,аIIу (I)оз2ii.lо

'1). отриМанi рсзу:rы.ат,И Ilа/lаJlИ jlисертаtlту зN,Iоt,У завершIити сI]ою KoIiL(cIlrIiK, i

запропонува.ги l,{a ii octloBi Y,гоt{[Iення lI1одо ак,гуаJIьних доктри}tL1"]iьIJii.t

положеIIь HayK[t цивiльIlоI,о IIроlIесуального права. Зокрема. illJ,l,t)p():,"1

висловлIОс.гьсЯ пропозиttiЯ lцодО визIIаченItЯ суб'сктоПt оцiнки jlrlказ]i,;

виключIIо судУ, але не учасникiв справлt (с, З 1-32),

Лвтор виявляс наступнiсть шодо положеFIь Hayкlr tдивiлt,гlоt,tl

проL\есуальl{оI.О IIрава прО цивilIьнУ процесуальL{У вiдповiдальtliс,гь 1' lil)O]\i':/

коI'т]екс.гi :loc;ri;tltyc Kaтel,crpittl зJlов}киtsання цивi.llЬttИШlt,t IIPoltccУaJiLt{14N]lt

tIравами у зв'я:]кч iз з,цiйснеrtttям доказовоТ дiяльностi. Ilоваr(iйгrоrо {,l

перспекТиI]ttок) lItоло tIO;litjlbI]IOI'o опраLцюRаннЯ мох{на вважатИ ,l,очкY ,Jop),

BiдlloBi.ItIlcl l1O якоТ ,зJlоI]iIiиваIJIIя ilроцесуаJIьн имИ правамИ вiлtlоси,гl,сll , L,)

фактiв-;tiй, шlо rlc сl.анов-rlяl,Ь за свос[о гIриродоЮ правоIIоруt]IеIti{я, ajlc lic с г,i

правомiрною IIоведiнкою (с. З2, 219-226),

I{алежно обгруrrтованоЮ автором с також прогIозицiя щодо розNlежуijаI]]1,1

поня'тя тягаря /{оказуванIlя 
,га ка,гегорiТ цивiльного процесуальrIого обсlrз'язt:,,,

за коNlплексI]},lN,I критсрiсш,r, ILlo BKjIIoLIac до себе ]окрема процесуальtti tlac-tiдli;ri

не здiйсr{еIlIIЯ доказовОТ /liя.llьttОсr,i учасНикоМ справи, EIa якогО lIOKJl&I{tiCTblil

зазttачеttий l.яI.ар (с. l 82_ ls9). У IlboMy аспек,гi перспекТивFIиМ ВВа}tаСГ\li,

ро:]межува}iIiя liасиtзlitlсr,i у ,цоказовiй ,tiя:lьнос'гi l'а :]]Iot]iltИlJO}iiiiI

процесуальItимИ IlравамИ У цiй сферi. 'Гакохс необхiдно пi7l,грима,r,и дисс[)'l'а}l j',t



шодо розI,ляду доказуваLIня у цивiльному сулочинствi у KoI{TeKcTi itpar;ii

учасника справи, а не йог,о обов'язку.

lс,готtlе l{ayKoBe ,I,a практичIIс значення мас висJIоI]JIення автором BJIi]CHo1,1r

бачення категорiТ Brryтpillrriboгo переконання судлi на ocHoBi визначеr:ttя iJ з

гtозицiТ вIIсl]tlеtIос,гi у обr'руrr,говаlrос,t,i рiшеtlttя, яке ухваJIIоеться. У ttози,t,l1l]I]iri:i

бiк ]]ap,гo вi,цп,ti,ги,гl.t форл,rу"lrюRаIIIIя aBтopoN,I суб'с:ктивttих та об'ск,{,,.1вtli.l.t

критерiТв BttyTpimtIbo1,o перекоIIання суддi (с. 195-197).

У розлiлi 5 дисертаtлт надас характеристику дос-ltiдженлtя 7,{окOlзitз, :iil,

результатами якоТ проrIонус перелiк вимог до дослiдяtсttttя .,цсrказ. r,:

безпосереднiсl,t,, всебiчнiст,ь, гlовI,Iота, об'скт,ивнiст,ь. На пози,гивну ol (itll,. t,

заслуговус лет,алiзаtliя зазначених вимог, зокрема вiдмеиtуrJal{lrll

неупереджегtостi с)-ду cTocoBl,lo дослiдження кожного oкpeN{oгo .'loKa:J\.

незале}кно вiл iншtих ,цоказiв (всебiчrriсть) та нс),перед,r<еносr,i c},jl}, i i()

Biдttol_tteitHtcl _to lIpollccvaJILHиx iIl,герссiв у,часtlикiв cIlpaBLI lа Тх B.I|iJ[tir.i

MipKy,BaHb tцоilо . lоказоl]оТ iнфорплацiТ (об'ективrtiсть).

Корисtlоtо з точки зору розвитку гtоняr,iйно-терьtiнолоl,iчi-lсlго ilIillpBiy,

доктрини цивirIьгlого Ilроt\есуальноI,о права вбачаться позицiя аRтора tцо/rLt)

сдt-tостi такий кат,егорiй, як: ((доказування))] ((доведе}{ilя)), <<ttilзltанняt>; - 
_\j

праtsозастосовIlому Ko}{тeKcTi (с. 49-59). У теоретичном}, ж розрiзi осга,i,оч,r;

вст,аI{овлення спiввiдноtt.IсIIл{я Mixt зазначеними категорiями с tIpell(Niel,L,.,,,t

подал ьшj()го наукового iloI LIyKy.

IIoBat(iйtlot<l, a.,ilc обl'рун,гоt]аIIою вар]о визнати гlозицiю А.С-'. III;,ефl,,ir

u]одо доt{i.ltьtlосti ро:зt,:tя;tv I]pcJtN4e],a локазу,tsання у широкому KotlTeкc,t,i, tlц..l

гtсре;цбачас ви;liлсtlltя у ск.llа.цi tlpe;l\1el,& локазування у цивi_lIьlliй сtlр,liiзi iiJ
,гi:tьки cPaKTiB п,rа,герiа.,]Lt{о*llраI]ового характеру, але й - фактiв пptltlec),aijibIii)-

правового харак,геру, а також локазових фактiв.'I-акий пiz]хi:t /lo1]tJoJIillr

включити /{о прелмету дослiд>ttення факти тIредмету дока:JуваII}iя, Llit)

встаItовJlIоюl,ься в llоря/lку звiльнення сторони вiд обов'язку доказуваlIltл (c,i,.

82 IJIIK УкраТrrи) (с. З5, l59-16З).



[{оваltiйним, aJle обгруrr,гоl]alним, таким ulo вiдгrовiлас rlt-rlзiтrtiлt

тенденl(iям праt]озастосування с твердження дисертанта rцодо j(otli.llt,ttoc,гi

розширеного тлумачеI{ЕIя поняття сшеrliальних знань експерта, нсобхijlrtос гi

вклюtlенttя .цо Тх скJIалу знань у певнiй галузi права, однак яlкi tlc \Io7t},r,l,

використовува,гися дJ]я дачi вiлшовiдей на питаI{ня, якi стосую,гься зас,госуванiiri

HopN,I права, вирiшtення заявлених вимог по cyTi. А.С. Штефаri обГрунт,овl'tl

такий висIlовок: rлеобхi.,tttiстю з.l1il-tсttення алtалiзу }{ормативtlих акr,iгi пI)I.1

здiйсtrеrllri окре]\,1их ви.цitз eKcIlepl и:], наIIриклад експерl,из у c(le;ll

iгt,гс"пекr,уа.ltьttсlТ R_rIacIIclcтi: irеобхiдrriс,t,кl забсзпсLIення гIовIIоти дхtереJIьItо'f ба,.;lr

для провеjlенIlя сксгIертизи, що N{оже включати rtеобхiднiсть дос"чi,lt;кенil.,t

норN,lатив}Iо-rIраI]ових ак,гiв; IIорN,lативно визначе}ti засади проIJсдеI{Ii,I

екслертизи (с. З lO-З2l) З огJIяJ]y I]a yсталегtiсть обсягу поняl-гя ((cIIcllilt;tb:Li

знання)) у KoнтeKcTi судово-експертноТ дiяльгtостi вва}касмо, що такий вl,tс1,1оtзt,l;

може розглялатись як перспективниtr напрям сприйняття обсягу clteltilt.,lbllll:{

знань 9111 ц!,цс,гзви для дорученIIя проведення експертизи конкретному cкcllep,i"i,

Ilo oKpcMtlx I]иjialх сксIlер,г}{l]и.

Резу;tьпluпlu пplreicttoztl doc,tiilrceHHя маюmь не пtiltbKu meopetrtl!.|ltli.)

але й прuкmutttlе зItч|lеIlня, lIIo по-lягас у можливос,гi викорисl,а}Iня Тх як.,,

гIравотворчiй, raK iv Ilpai]o]acTclcoBHiil сферах, а також - y навчальj]о]\,lу tt;ltlцct,,.

Зокрема, ав,гороN,l ви:ti:lсrri KoL{KpeTIli пропозиrtiТ rrtодо вдоскоFIаJIення Llt.tliltoi,,_)

цивiльноl,о процесуальl{ого законо]авства, а також окреслено tIаIIря]\,il.{ йоl,*,-l

вдосконаJIенItя, ulо Mo}Ite бути використано при внесенгIi BiдltoBi/,1tlltx llпti:l.

Авторська конtlепцiя плехаltiзму доказування, положення якi висJtоRjlloiоl,ьLiI

авl,ором lra il осttоtзi MtliTtyt,b с,га,tи пi,lГр,чгtтям для формуваttttя роз'ясFIеi{L ii{o,,ii)

зас,госуваI{ilя суilами LlиIIIIого tlивiльrlого проllесуаlrьного законодаt]ства.

Разоl,t iз ,гиN,I. указаItиN,I Ilc обмея<\,сться позитив вi,ц iitIl1.;li,;,1,

дисертаIliйitого 1,1oc]li/liкc,r,rlrя Д.С. IIIr ctParI.

Заувuлrcеtшя зч l,viсmом duсерmuцii|. I]iддаючи lIаJIежllезlцобl,гкltl.,t

дисертаIцiйноr,о дос:tillяtсttrtя, доr{iльrlим с зверfiенFlя yвal,y на деяtсi /Itlctt,,,ciй,ti

висновки,га твер/цжеFIгIя.



1.I'Ia cTopiHKax 47-4В, В3 дисертацiТ наводиться авторськtлй висIIовOit

щоltо осI,1овних рис lIpoцccya.ltbt;oT форми: законодавча peI]IaMc}l гацilL

проItесуаJIьl{иNl закоIlоN,l; iп,tпераr,ивttий харакl,ер; деталiзацiя судових проll.,llу}),

визначеttiс,гь проLlесyаJIь[lих наслiдкiв; угriверса.;lьнiсть як caMoc,l,iйHl.rr'.i

резуль,гаl, наукового дослiд)ltенIlя. I]TiM, ознаки llивiльноТ процесуаllьtlоТ (ltllэпli.l

с загалом ус,гаJIеI-{ою категорiсю у доктринi цивiльного rrроцесуальtlоI-о lli)aI]lL i

висвiтлю}оться у FIавчальних виданнях (нагrриклад <IJивiльгrе IlpoI\ec),iiлbljLl

право УкраТни>) за загаJIьноtо релакчiсю д.ю.н., професора N4.N4. Ясинка. 201 l

р.), Тому xoTi.lIocb би почl,ти вiдповiдь на питання: яке значення навсдсLiоl,()

висr{овку вбачас,гься авторо\,{ у KoHTeKcTi дослiджуваноТ проблематики?

2. I,Ia c1,opiIlKax 71-72. 85 лисертацiТ визначаються tIepclleK,Iиt:tlt

подаJIьtuого розвитку доказоL]ого права як наукового вченrlя у заt aiльilе

доказове лраво, котрс охоII-цювало б tIивiльний, господарськt.tй ,1iL

адмiнiстративний гtроцесуа-пьгli асIIекти. Пр" цьом), KpиMilla.libHriii

t]роцесуальний аспект заJIишаеться окреIииN4 в силу iстотtlих особ;tигзtlсr,tlii

доказування. На FIашу дуNIку визначення таких перспектив розвитку с cIlipI;lrпl ,з

огJrя/lу на наступне. I{ивiльний, господарський та адл,tiнiстратиtзtlrtй ttptlцecr.i

мають значtti Bi::lMTiHHocтi у, tIравилах доказування на piBHi загальIlих lloJloilte]ii,

як власI{е вiдIIовiдtlliх Ko,,lcKciB (наприклад нормативнi положеt{IIя l-ipl,ilil{иirll

змага.ItьI{остi). ,I,at< i заг,аJIьних Ilоjlожень згаданого доказового права (напрlriillа,/l.

у гос1,1о.rlарськоN{у llроtцссi, IIа вiлмiну Bi:t tlивiльного вillсутrlя HopMi,t l ивl ii)

закрilt.llегtа вимоI,а лocтal,ttocтi ,iltlказiв, аJIе R}Ii14I]асться термiгl <rзipol,i/rrIic,t,t,,;>

(cr,. ]9 Г'IIК УкраТlrи), ш{о мас Irринциtlово iнший змiс,г), Kpi1,1 ,гоl,ii,

господарський ,га алшлiнiстративrrий процеси можна харак,геризува,I,1.1 )iii:

спецiалiзованi tlорiвгtяttо iз ltивirlьним. Тому на наш гIогJIяд, lTpo lltlKaloBc Ilpati[)

MoжIta говорити l,iльки y межах сдиноI,о судовоl,о проLlесу, який об'с,l{tla,ll би ,"

собi зазrrаченi, i за чмови якrцо,гака iдея будa реалiзована законодавLIо.

3. I'Ia cт,opiHKax 120, дисертацiТ наводиться висновок дисер,гаII,г|l, ili,t)

<збираtttля /1оказiв ,,lo момеt{тy зверt]енLlя до суду € r,Iepe/ly\lоBoit)

викорис,ГаIlI{rI :1оказiв l]ри вс,ганоtз.ltенtti обставин cIlpafJtl, ()l1ltaii ),ll]



доказуванпям)). Водночас на сторiнцi З2В стверджусться, що ((... Mo\,IcHl'cj]\4

виникненлля t{ивiitьних правовiдносиII е момент надходяtеFIItя до cy/ly llcplLI.,i'

iнстанцiТ ... заяtsи про забезшечення локазiв, поданоТ до пред'явлення ilозоt]/). :У

другому випадк)/ вiдповiдно до ч. 5 ст. 1 l8 ЦПК Украiни рiшення щодо вiliит'r,я

заходiв забезLtечсtll{я /1оказiв приймасться сулоN{ i оформлюсться ухваjI(]ю, jl

,гоN,lу оLIсви;1Ilок) с I]]ас]\{tlitiя с,гороIIи та cyi{y яl< iMaHerI1,[Ia ознака rloKaЗi'tJ.t}Itl;,.

Том1, хо,гi;lось би Ilollyl,и tзiдItовiz,iь на питання: чи вiдносиr,ь дисер,l,аiiт llt)

доказуваItня збирання ilоказiв, якuIо воно здiйснюсться у порялк)/ забезIIеtlеi{Iiя

доказiв?

4. ila с,горittках 194,411 дисер,гацiТ наводиться авторський висI{оl]()ii 1цо;iо

видiлегtня обов'я:зковостi доказування як приl{ципу доказуванI"tя ,гit 
розli[)rl,г,L,я

його змiст,у, осttовним IIоJIояtенням якого е наступне (за виF{ятко]vI oбc,t,iiRt]ti,

звiльнених вiд доказчваI{Itя на гriдставi закону, Bci обставиttи, гlL,l яrсi

поси_r]аються } 
LIacl{llK}l cIIpaBtl. IroBltHHi б1,I,и доказаrti.> IIa Ilаil] Il()r,,тlя,,rl,

вiдlrовi.цrli гIо.,tо>кеttгIя c.t}7Iie б.tllзькttl1ll за злtiстоl.t iз ltоложеtIняN{и llp}.lllilиilv

змага_|IьI]осr,i як llp}.lIll{tllIo\I доказ\ ваt{tlя. одни\,1 з поло/кень якого вl,tlli:tяс,t,ься

1аке: (оlцFIакова для KoxiIloT cт,opoIIl{ необхiднiсrь Iliдтвердити доказами Kо}кli.y,

обсr,авигtу, покJIадеrIу R ос}lовy jl виrtог i заперечень)) (с. 203-204 ,ltисср,гlr]lil).

Тому хоr,iлось би почу-ги дода,гковi гtояснення автора lllодо розмсжувt}ilIi)j IIli](

принtlиltiв.

5. IIа с,горiнцi 201 дцисер,r,ашiТ наводиться висновок, що IIри рtlзt,.ltя,iti

справи, зокрема у касацiйIIому проваджеttнi, реалiзацiя принципу змаt,а;tьttос ii

не вiлбувзстirся. Зазttачеttий висtlовок обгрунтовусться автором на cтopirrlli 1_.;rl

цiсТ робоl,и, ilc вказyс,гLся IIро: tIе\{оiкJIивiсть, вiдповiltно до IIpolieL-yaJtj,I]o],l)

закоIl\,. 11g.l1?tItIя ,I1o cyj\}, касаItiilноТ irlcr-aгIlIiT докtlзiв на tti,ц,гверлжеi{llя обс,tавti,i

предмету доказуванI-Iя; Bi;lcyTrricтb у касаlliйного повнова}кень iцоi ttr

встаI.IовJlеFIня [lових обс,гавин справи, шо не були встаноtsленi tloIlepc.,1гliпi;i

iнстаrrцiями; формапьнlлй характер IIрисут[lостi учасItикiв cпpal]ll гIрIj рс1,1l'.ltя_ ii

касаtliйноТ скарги. Bтibt, Lle можна погодитись iз таким l]исl{овкоl\l ilijcclltlllt,ii,,

оскiльки lliд час розl]Iяду сllрави безпосередньо реалiзуються нормаr,ивlii



IIоJIоженtIя riриFItlиrlу зNIаI,аjlьностi, tsизначенi у ч,ч. 2,4,5 ст. 12 l{ГIК YttllaTtlt,,,

а саме: рilзнiс,гь IIрав tllo/1o злiйснегttlя Bcix llроl{есуаJlьних прав,га обов'lrзкitl,

передбачених :]аконом; несепLtя кожною стороLlою ризику настаIIIlя lrac:li/,lttit,,,

пов'язаllих iз вчиненням чи tlевчиIIеFItIям нею проl{есуаJIьних дiй; (lytrKrlii' cyjt),

у суловому rlpol{eci, в тому числi й у судi касацiйноТ iнстанцiТ. KpiM ,г()]-о, 
rr

науковiй _ltiT,epaтypi с-lrушно вказу€ться про реалiзацirо вказаного прL]tiliиIIv

шляхом обмежеrtttя гIереl,j]яду су/lових рiшень, здiйснення його RикJl}(),iно ,l,

межах доводit] ,I,a I]иN,lоI, касацiйIrоТ скарги, KpiM виrlадкiв, передбLi,iеtlll-,;

закоI{омл

ГIротс, вка:загli :]ауважеLlLIя торкаються лише окремлlх ilLlTallt,

дос.llirllксttitя. Iic, зIltlili),K),Ib загаJIьноI,о пози,гивI{ого вра}кення вiдt /tисеi.,r:аt l,T

А.С. ШIтсс}lаrl r-a Flс- вIl-,lиваIоl,ь rla ri резуJIьтат.

У предс,гаI]jIеноNlу дослiдiкеннi вирiшyсться наукова пробле.,ltа, зазнilчеJlil

у BcTylli робо,ги. що \1ас важливе значення для розвитку га;rузi цивiлt,[tоi-{)

процесуальIIого IlpaBa. Ilay"KoBi результати, по.]о}кенЕIя о,гримаtti aI],i op()\i

особисто, с lцiлiснипtи. взасмопов'rtзаними ,га у взасмозв'язку /lозвOjiяtо,],l,

досягги Mel,y дос",t iдrкенrlя.

Зазлtачеtti резу;rь,га,ги, IIоJIожеIIIIя повнiстю знайш-rtи Bi;toбpairteIiiIя ]r,

о,ltttоособовiй ш,tolloгpat|liT, Ilаукоl]их Irублiкаrliях (як вiтчизняних (lахових, гаl; i

зарубiiкIIих в1,1/liаIrttях). а ,IaKo7i аtlробоваtti на IIаукових конфереrttliях, tltille:Mi l;

яких вiдб,члись за N{е)iамlи УкраТни. Кiлькiс,гь гтублiкацiй с достатI]ьою l,il, Lli.)

гIрисN4IIо, ]]HaLItIo бi,tьtttою, Hi,K встановлсt,li мirliмальнi I]иNloI,1.t /I.rl)I

оприJlIоllI{еtlItя результатiв j(aHo1,o виду лисертаrцiй.

Резy;iьr.ar'и.l1иссp.ГaLliйнoгo;1oслiдженнявiдoбpa>кенiI1o]]lIo}Olvtiрi,к-l

авт,орефератi. Зrlайомство як з текстом дисертацiТ А.С. Штефан, так i з зl\1iсl,ол,,i

автореферату, дозI]оJlяс tlрийти до висновку про вiдсутнiсть у дlос;li.'i;iссlll'ti

гIривJl|1сllсIIIiя ili],t,Opc1,1]a Llti .l)-}KoI,() ,I,Bopy науки та про вiдсутrriсL,ь lзlitilL2цкi;;

викорис]I,аIl}{я у,гексr,i вкttзаitоТ tlayKoBoT робоr,и чужого твору чи itot,o LIас,гиIIi.i

без ttоси";lаII1lя Ita] al]Topa.



BucHtlBclK tlqodo вidповidносmi luсерmацit всmаltовленлLц Bu,yluzt.|t lWOl {

YKpпitttt.

Вик:tа,ltсtlс .,lо,]l]о.Ilяс, 
,зроби,ги висrtовок, Illo лисертаLIiя на тсму: <<Mcxarti:l.,,t

доказування у цивi.ltьгlому су/]очиt-lствi> вiдповiдас вимогам п.п. 9, l0, ] 2, i,]

<<Порялrtу присудженIlя наукових ступенiв>, затверд}кеноI,о Ilос,гаtlOвоl{_)

Кабiне,гу N4iHicTpiB УкраТни Nq 567 вiд 24.0].2013 р. (зi змiнами. Btlecct{иj\ill

Постаtlовапли KN4Y .,M 656 вiд 19.08.201 5 р., ЛЬ 1 l 59 вiд 30. 1 2.2015 р., }Jc 507 rзi. i

27.07.20lб р., Л,1 94З вiд 20.11.2019 р., J\Ъ б07 вiд 15.а].2020 р.), а ii all,r,tlp -

Штефаr; Анttа СсргiТвrrа, заслуговус на присудження iй HayKoBoI,o с,г1,11.,,-,

lцоIi,горii юриjlI.1LtIIих IIа\,к за сгtсltiальt,tiстю 12.00.03 - цивiльне право iltиBi:rbttllli

проI{ес ; с i Mtcii rl е l I },lfl з11, lt i attl арtl,ц}iе при I]атне IIраво.

Офiцiйнlлй опонент,:

Професор кафелри
цивiльного права та процесу
Унiверситету державноТ фiскальноТ
служби УкраТни
MiHicтepcTBa фiнансiв УкраТни,
доктор юридичних наук, доцент

секретар У!ФС УкраТниr (а..?-СорГьutа
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