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                                 Перелік умовних скорочень 
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       МЦП – міжнародний цивільний процес 

ФРН – Федеративна Республіка Німеччина. 

РФ – Російська Федерація. 

ЦПК України 1963 – Цивільний процесуальний кодекс України 1963 р. 

[146].  

ЦПК України – Цивільний процесуальний кодекс України 2004 р. 

[147].  

ЦК України – Цивільний кодекс України 2003 р. [149]. 

ЦК Франції – Цивільний кодекс Республіки Франція [178]. 

ЦПК Франції – Цивільний процесуальний кодекс Франції [71]. 
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ВСТУП  

 

Актуальність теми дослідження. Процесуальні інститути доказів і 

доказування так само, як і спадкове право, мають багатовікову історію, що 

обумовлює інтерес дослідників. Водночас актуальність теми дослідження 

обумовлюється доктринальними змінами державної правової політики: від 

радянського минулого до сучасного уявлення про приватноправові відносини 

в сфері судочинства в справах щодо спадкування, в т.ч. в контексті норм 

міжнародного цивільного процесу. У 1992 р. Верховною Радою України 

затверджена концепція судово-правової реформи. Головною метою судово-

правової реформи в Україні визначалось формування незалежної судової 

влади, перебудова судової системи та удосконалення законодавства щодо 

судочинства та самої практики судочинства. Незважаючи на відхід від 

радянського способу організації державної влади і господарювання та 

прийняття в 1996 р. Конституції України, реформування цивільного 

процесуального законодавства розпочалося лише в 2001 р., а оновлення 

спадкового права відбулося з часу ухвалення в 2003 р. ЦК України. Проте 

ігнорування концептуального бачення реформування судочинства призвело 

до непослідовності і невиправданої повільності процесу запровадження 

нових правових інститутів або реінкарнації випробуваних часом 

процесуальних інститутів в сфері доказової діяльності. Автори 

законопроектів нерідко не прораховували проблеми ефективної реалізації 

захисту прав та інтересів людини у сфері судочинства, обходячи увагою те, 

чи є пропоновані ними моделі функціонально придатними для України, чи 

спроможна держава забезпечити їх фінансами та кадрами, чи використано в 

них позитивний вітчизняний досвід, що накопичувався роками. Так, у 2001 р. 

були внесені суттєві зміни до процесуального законодавства, проте 

регламентація доказової діяльності багато в чому зберегла радянську модель 

цивільного судочинства. У зв’язку з цим  в Україні не припиняється 

новелізація  процесуального законодавства. На сучасному етапі розвитку 
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суспільного ладу в Україні не існує єдиного погляду на докази і засоби 

доказування, підстави звільнення від доказування, допиту сторін як свідків, 

договірної підсудності, що випливає з міжнародно-правових актів тощо. 

Норми спадкового права, що безпосередньо впливають на формування 

предмету доказування, містять колізії щодо моменту виникнення права 

власності, правових наслідків державної реєстрації прав тощо. Тому, в 

процесі удосконалення вітчизняного процесуального законодавства  варто 

всебічно дослідити як вітчизняний досвід регулювання досліджуваних 

інститутів попередніх років, так і сучасний досвід демократичних держав, 

насамперед, європейських. 

Окремі положення,  покладені в основу дисертації, зокрема, щодо 

питань доказів і доказування, містяться у працях  

Н.Л.Бондаренко-Зелінської, С.С.Бичкової, К.В.Гусарова, О.О.Грабовської, 

Ж.В.Васильєвої-Шаламової, О.С. Захарової, Я.П.Зейкана, І.О.Ізарової, 

В.В. Комарова, С.О.Короєда, Н.С.Кузнецової, О.В.Дзери, Д.Д.Луспеника,  

Р.В.Тертишнікова, Г.П.Тимченко, О.С.Ткачука, О.З.Хотинської-Нор, 

Т.В.Цюри, М.Й.Штефана,  та інших. У роботі також використані праці інших 

українських процесуалістів: С.В.Васильєва, В.М.Кравчука, А.С.Олійник,  

Р.Ю.Ханик-Посполітак, Н.Ю.Сакари, О.І.Угриновської та ін. В рамках 

проведеного дослідження було проаналізовано окремі роботи вчених 

радянської доби та вчених-процесуалістів інших держав, зокрема: М. А. 

Гурвича, А.Ф.Клейнмана, С.В.Курильова, В.М.Молчанова, Г.Л.Осокіної, 

В.К.Пучинського, І.В.Решетникової, М.К.Треушнікова, Х.Шака, 

К.С.Юдельсона, Т. М. Яблочкова, В.В.Яркова та ін. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами.  

Дисертаційна робота  виконана відповідно до плану науково-дослідної 

роботи юридичного факультету Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка, зокрема, бюджетної теми «Удосконалення правового 

механізму реалізації та захисту прав та інтересів людини та громадянина в 

Україні» (номер державної реєстрації 0191U007725) і плану  науково-
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дослідної роботи кафедри правосуддя Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка. Тема дисертації затверджена вченою 

радою Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

24.10.2011 р. (протокол № 2). 

Мета дисертаційного дослідження полягає у комплексному і 

системному розгляді теоретичних і практичних проблем нормативного 

регулювання доказової діяльності в цивільному судочинстві України у 

справах щодо спадкування та розробленні пропозицій з їх вирішення.  

Для досягнення цієї мети дисертанткою поставлені наступні завдання 

дослідження: 

           - розкрити зміст предмета доказування у справах щодо спадкування;   

           - визначити та розкрити сутність підстав звільнення від доказування в 

цивільному судочинстві України та встановити проблемні питання 

нормативного регулювання звільнення від доказування у справах щодо 

спадкування; 

- виявити проблеми нормативного регулювання та запропонувати 

шляхи їх вирішення щодо встановлення обов’язків по доказуванню; 

- виявити правові проблеми регламентації  доказової діяльності в 

цивільному судочинстві в контексті інститутів належності і допустимості 

доказів;  

- виявити правові проблеми  нормативного регулювання засобів 

доказування в цивільному судочинстві в контексті норм міжнародного 

цивільного процесу; 

- виробити та обґрунтувати пропозиції і рекомендації стосовно 

внесення змін до законодавства з метою усунення колізій у правовому 

регулюванні доказової діяльності у цивільному судочинстві України.  

Об’єктом дослідження є суспільні відносини, що виникають у процесі 

формування предмета доказування  в цивільному судочинстві в справах щодо 

спадкування. 
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Предметом дослідження є предмет доказування у справах щодо 

спадкування в контексті норм спадкового права та відповідно до нормативної 

регламентації в ЦПК України доказування і подання доказів.  

Методи дослідження обрані відповідно до його мети та завдань, з 

урахуванням особливостей об’єкта та предмета дослідження. У роботі 

використовувалися такі методи наукового пізнання, як діалектичний,  

формально-юридичний,  статистичний,  структурно-логічний, порівняльно-

правовий та ін.  

За допомогою діалектичного методу поглиблено понятійний апарат,  

визначено сутність понять «докази», «доказування», «засоби доказування», 

«предмет доказування» ( підрозділ 1.1).  

Структурно-логічний метод було застосовано при аналізі особливостей 

формування предмета доказування в справах щодо спадкування земельних 

ділянок (підрозділ 1.4). 

Формально-юридичний метод було застосовано при аналізі підстав 

звільнення від доказування (підрозділ 1.2), допиту сторін, третіх осіб, їх 

представників як свідків ( підрозділ 2.2 ), що в поєднанні з методом логічного 

аналізу дозволило  запропонувати шляхи подальшого розвитку вітчизняного 

законодавства у цій сфері.  

Для визначення тенденцій, які характеризують розвиток  

процесуальних інститутів доказів і доказування, використовувався 

історичний   метод   наукового   пізнання при аналізі застосування 

презумпцій в спадковому праві УРСР, України, Франції (підрозділ 1.2). 

Методи класифікації та групування застосовувались при визначенні 

характеристик окремих засобів доказування (пояснення сторін, третіх осіб, 

свідків, письмових доказів) (розділ 2). Метод правових аналогій  

використовувався в процесі аналізу нормативно-правових актів, що 

регулюють приватноправові відносини з іноземним елементом у цивільному 

процесі та місце міжнародного цивільного процесу у вітчизняній  правовій 

системі  (підрозділ 3.1). 
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За допомогою порівняльно-правового методу було досліджено 

особливості формування предмету доказування в справах щодо спадкування 

з іноземним елементом за законодавством України з урахуванням укладених 

міжнародних договорів в цій сфері та в порівнянні з законодавством окремих 

держав. Це, у свою чергу, дало можливість зробити висновок про типові та 

відмінні підходи до регламентації цивільного процесу, визначити, які ідеї 

щодо оптимізації вітчизняного цивільного процесу з міжнародним елементом 

можуть бути запозичені (підрозділ 3.2), а також провести компаративний 

аналіз окремих інститутів спадкового та цивільного процесуального права 

Франції і України (підрозділ 3.3). 

У процесі написання дисертаційної роботи використовувались наукові 

праці з цивільного та цивільного процесуального права, міжнародного 

приватного права, адміністративного, конституційного права,  загальної 

теорії держави та права та інших галузей права і процесу.  

Нормативно-правовою базою дослідження є Конституція України, 

міжнародні договори й конвенції, закони України, укази Президента України, 

акти Кабінету Міністрів України, нормативно-правові акти низки зарубіжних 

держав -  Австрії, Бельгії, Болгарії, Франції, Швейцарії та інших. 

Емпіричною базою дослідження є узагальнені дані про практику 

діяльності судів, довідкові видання та  матеріали судової практики. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає у тому, що вперше  

досліджено проблеми нормативного регулювання доказової діяльності у 

цивільному судочинстві у справах щодо спадкування крізь призму норм 

міжнародного цивільного процесу.    

У межах проведеного дослідження одержано результати, які є новими 

або вирізняються новизною у розв’язанні проблем нормативного 

регулювання доказової діяльності у цивільному судочинстві у справах щодо 

спадкування.   

Зокрема, у дисертації вперше: 
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– обґрунтовано висновок, що до предмета доказування у справах 

щодо спадкування доцільно відносити не тільки факти матеріально-

правового, але й процесуального характеру, без позначення останніх як 

факультативних. При цьому, залежно від стадії провадження, окремі факти 

матеріально-правового характеру, зокрема, місце проживання фізичної особи 

(ст. 29 ЦК України), набувають ознак фактів процесуального характеру при 

визначенні судом, наприклад, питань про підсудність (ст. 109 ЦПК України), 

що обумовлює, в свою чергу, певні вимоги до формування предмета 

доказування на цьому етапі провадження; 

– обґрунтовано правову позицію  про порушення балансу рівності 

прав і обов’язків сторін, визначених у ч. 1 ст. 31 ЦПК України, не на користь 

сторони, що займає активну позицію і надає згоду про допит її як свідка і, 

таким чином, сприяє якнайшвидшому розгляду справи; 

– доведено  положення про те, що, проголошений в загальних 

положеннях ЦПК України принцип процесуальної рівності прав і обов’язків 

сторін має належно втілюватись на всіх стадіях процесу, у зв’язку з чим 

запропоновано доповнити  ст. 184 ЦПК України нормою про те, що у 

випадку надання згоди однією з сторін про допит її як свідка, інша сторона 

не може відмовитись від аналогічного допиту, за винятком випадків, 

передбачених ст. 51, 52 ЦПК України;  

– обґрунтовано висновок про наявність  колізії між нормами  ЦПК 

України та Закону України «Про міжнародне приватне право» щодо 

визначення підсудності цивільних справ відповідно до правового інституту  

договірної підсудності. Оскільки норми ЦПК України не встановлюють 

договірної підсудності, що негативно впливає на захист спадкових прав у 

справах з іноземним елементом, запропоновано  внесення відповідних змін і 

доповнень до ст. 109 ЦПК України;  

   –  обґрунтовано положення про те, що особливості преюдиційності 

окремих фактів в спадковому праві полягають не лише у звільненні від 
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доказування, а й у наперед визначених законодавцем правових наслідках, які 

є обов’язковими для суду і не мають альтернативи. 

Удосконалено: 

- наукову позицію щодо необхідності врахування світового досвіду 

регламентації процесуального статусу суб’єктів доказової діяльності у 

цивільному судочинстві та запровадження норми-вимоги про обов’язковість 

допиту сторін під присягою, а не як свідка;  

–  правову позицію  щодо допустимості використання у цивільному 

судочинстві інших засобів доказування, які існують в іноземному праві, якщо 

це випливає з положень міжнародного договору. 

Дістали подальший розвиток: 

- теоретичні положення про те, що одержання пояснень шляхом 

допиту сторін, третіх осіб в цивільному судочинстві – це загальносвітовий 

досвід, до якого український законодавець правомірно звертається; 

- теоретичні положення про  причини  відсутності єдиного 

уніфікованого зводу норм  у сфері міжнародного цивільного процесу в 

контексті порівняння законодавства окремих держав Європи; 

- теоретичні та практичні підходи щодо поспішності  запровадження 

норми про допит представників як свідків, оскільки тільки сторона має право 

заявити відповідне клопотання, а не її представник ініціювати власний допит. 

Теоретичне та практичне значення результатів дослідження 

полягає у тому, що   досягнутий результат дослідження особливостей 

формування предмета доказування у справах щодо спадкування, засобів 

доказування, з урахуванням іноземного елементу сприятиме: 

1)  в науково-дослідній діяльності – як підґрунтя для подальшого 

наукового дослідження проблем формування  предмета доказування у 

цілому, а також окремих питань, пов’язаних із правовим регулюванням 

формування предмета доказування у справах щодо спадкування; 

 2) у правотворчій діяльності –  сформульовані в роботі положення  

щодо правового регулювання формування предмета доказування у справах 
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щодо спадкування та окремі рекомендації з удосконалення  чинного 

цивільного процесуального законодавства  можуть стати підґрунтям для 

внесення відповідних змін  до ЦПК України, Цивільного кодексу України, 

Закону України «Про міжнародне приватне право»; 

3) у навчальному процесі – при викладанні курсу «Цивільний процес 

України», «Актуальні проблеми цивільного процесу України», «Особливості  

провадження в окремих категоріях цивільних справ»; 

4) у практиці правозастосування ‒ використання одержаних 

результатів дослідження надасть змогу вірно здійснювати аналіз фактів, що 

входять до предмета доказування у справах щодо спадкування, можуть бути 

корисними при підготовці  постанов Пленуму Вищого спеціалізованого суду 

України з розгляду цивільних та кримінальних справ. 

Апробація результатів дисертації. Основні висновки та пропозиції 

дисертації обговорювалися на засіданнях кафедри правосуддя юридичного 

факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка та 

оприлюднювалися на науково-практичних конференціях, зокрема, 

доповідались на: Міжнародній науково – практичній 

конференції «Забезпечення єдності судової практики – основне завдання 

вищих судових органів держави» (19 квітня 2012 р., м. Київ, Верховний Суд 

України; Міжнародному цивілістичному форумі (м. Київ, 25–26 квітня 

2013 року);  10-тій Всеукраїнській науково - практичній інтернет - 

конференції (Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет 

імені Григорія Сковороди, 30-31 грудня 2014 р.); міжнародній науково-

практичній конференції «Європейські стандарти захисту прав у цивільному 

судочинстві: випробування часом» (м. Київ, 26 вересня 2014р.).  

Публікації. Основні наукові положення й висновки дисертації 

відображені у шести наукових статтях, опублікованих в наукових фахових 

періодичних виданнях, а також у двох тезах  доповідей на конференціях.  

Структура дослідження обумовлюється предметом та метою і 

завданнями дослідження. Дисертація складається з вступу, трьох розділів, що 
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містять одинадцять  підрозділів, висновків  та списку використаних джерел. 

Повний обсяг дисертації складає 206 сторінок, з них основного тексту – 195 

сторінки. Список використаних джерел нараховує 196 найменувань, додатки 

– 10 сторінок. 
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РОЗДІЛ  І 

 

ФОРМУВАННЯ ПРЕДМЕТА ДОКАЗУВАННЯ  У СПРАВАХ ЩОДО 

СПАДКУВАННЯ 

 

 

1.1. Зміст предмета доказування у справах щодо спадкування.  

Науковий аналіз доказової діяльності в цивільному судочинстві, в т.ч. 

щодо визначення предмета доказування, його змісту привертав і привертає 

увагу багатьох вітчизняних науковців і практиків. Серед них слід назвати 

О.С.Захарову [41], В.В. Комарова [48; 49], В.А.Кройтора [90], О.І.Сліпченко 

[90],  В.М. Тертишника [98], та ін., роботи яких слугували відправною 

точкою для подальшого дослідження вказаних питань. 

 В  науковій літературі висловлені різні погляди про визначення 

предмету доказування [14; 53; 120; 129].  Попри те, що в ст. 179 ЦПК 

України визначено, що предметом доказування під час судового розгляду є 

факти, які обґрунтовують заявлені вимоги чи заперечення або мають інше 

значення для вирішення справи, питання про коло фактів, що входять до 

предмета доказування викликає дискусію, в т.ч. це питання є проблемним і 

складним в розглядуваній категорії справ.  

ЦПК України встановлює вимогу, що рішення суду повинно бути 

обґрунтованим (ч.1 ст. 213 ЦПК України). Далі законодавець наводить 

визначення, в якому  під обґрунтованістю  рішення слід розуміти рішення 

ухвалене на основі повного і всебічного з’ясування обставин, на які сторони 

посилаються як на підставу своїх вимог і заперечень, підтверджених тими 

доказами, які були досліджені в судовому засіданні. Водночас у законі не 

міститься вказівки на певний перелік доказів, які мають бути зібрані в певній 

справі. Вихід з цієї проблеми загальновідомий, а саме: предмет доказування – 

це критерій, який допомагає правильно застосувати правило про належність 

доказів. Допустимість засобів доказування також є однією з найважливіших 

умов, які забезпечують законність і обґрунтованість судових рішень.  За 

таких обставин аналіз предмету доказування певних категорій справ, що 
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випливають зі спадкового права  є актуальним, оскільки реально полегшить 

правозастосовчу роботу. Такий аналіз  вочевидь необхідно здійснювати через 

призму належності і допустимості доказів в певній категорії справ. 

Правильне встановлення предмета доказування є запорукою 

успішності подальшого процесу доказування не тільки в справах про 

спадкування, але є загальним універсальним правилом доказування в 

цивільному судочинстві. Вказана вимога є нормативно визначеним правилом 

про належність доказів. Так,  ст. 58 ЦПК України встановлює, що належними  

є докази, які містять інформацію щодо предмета доказування. Далі 

законодавець встановив, що суд не бере до розгляду докази, які не 

стосуються предмета доказування.  Таким чином, розмірковуючи про  коло 

або належність доказів в певній категорії справ перш за все необхідно 

визначитись з предметом доказування. Предметом доказування, якщо мова 

йде про позивача, є обставини, які обґрунтовують вимоги, викладені в 

позовній заяві, або заперечення, якщо йдеться про відповідача.   

В цьому контексті  необхідно, на нашу думку, з’ясувати місце і роль 

суду щодо формування предмета доказування в певній справі на початковій 

стадії процесу – попереднього судового засідання. В науковій літературі 

справедливо зазначається, що зазначені в законі дії судді з підготовки справи 

до судового розгляду не мають вичерпного характеру, але вказані в законі дії 

та інші дії суду можуть суттєво підвищувати ефективність провадження у 

справі [31, с. 217]. Законодавець в ч. 6 ст. 130 ЦПК України слушно 

передбачив обов’язок суду  уточнити позовні вимоги або заперечення проти 

позову, визначити факти, які необхідно встановити, якщо спір не 

врегульовано на стадії попереднього судового засідання.  У Постанові 

Пленуму Верховного Суду України від 12 червня 2009 р. № 5 «Про 

застосування норм цивільного процесуального законодавства що регулюють 

провадження у справ до судового розгляду» зазначається, що суд повинен 

з’ясувати предмет позову (що конкретно вимагає позивач), підставу позову 

(чим він обгрунтовує свої вимоги) і зміст вимоги (який спосіб захисту свого 
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права він обрав). У відповідача суд з'ясовує суть заперечення проти позову та 

характер такого заперечення [155]. Проте, вказаний підхід законодавця до 

нормативного закріплення домінуючої ролі суду у визначенні предмету 

доказування, визначення допустимих фактів можливого примирення на 

вказаній стадії процесу нівелюється необов’язковістю проведення 

попереднього судового засідання. Зокрема, в літературі обґрунтовано 

зазначається, що проведення медіації безпосередньо суддею на підготовчій 

стадії процесу як процедури примирення здійснюється в більшості 

європейських держав в інтересах судової системи [11, с. 56]. Необхідно 

зазначити, що на інших стадіях процесу суд на власний розсуд вирішує 

питання про належність і допустимість доказів і не зобов’язаний 

інформувати сторони про своє ставлення до процесу доказування і подання 

доказів в конкретній справі до ухвалення відповідного рішення. На практиці 

процедура подання доказів, передбачена ст. 131 ЦПК України, як правило, 

суддями не дотримується, попередні судові засідання не проводяться, а у 

випадку їх проведення в більшості випадків не визначаються факти, які 

необхідно встановити для вирішення спору, не досліджуються докази, що є 

вкрай важливим для справедливого і своєчасного вирішення спору у справах 

щодо спадкування. В літературі окремі автори прямо вказують, що судді 

місцевих судів негативно ставилися до запровадження попереднього 

судового засідання, ці засідання відбувалися без досягнення мети його 

проведення, що призводило до порушення строків розгляду справи [51, с. 

316; 76, с. 60].   В цьому контексті О.О.Грабовська справедливо зазначає, що  

аналіз нормативного регулювання процедури попереднього судового 

засідання дає підстави говорити, що на цій стадії суд зобов’язаний 

безпосередньо дослідити наявні в справі докази [21, с. 87].  Як зазначається в 

п.3 Постанови Пленуму Верховного Суду України «Про деякі питання 

дотримання розумних строків розгляду судами цивільних, кримінальних 

справ і справ про адміністративні правопорушення», одним з критеріїв 

дотримання розумних строків у цивільних справах є поведінка органів 
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державної влади, насамперед суду [157]. Вочевидь поширена практика 

порушення судом процедури подання доказів в цивільному процесі та 

віднесення законодавцем виключно на розсуд суду питання призначення 

попереднього судового засідання та мізерність їх призначень в 

правозастосовчій діяльності суду, свідчить скоріше про недотримання 

державою Україна критерію належної процесуальної діяльності суду, 

порушення принципу оперативності правосуддя. З цього приводу в 

літературі обґрунтовано зазначається, що в сучасних умовах однією з 

проблем цивільного судочинства є порушення принципу оперативності 

правосуддя [6, с. 45] або недотримання розумних строків судового розгляду 

внаслідок неналежного виконання судом відповідних функцій [88, с. 176-

177]. В цьому контексті показовими є відповіді суддів на питання про те, які 

фактори заважають ефективно застосовувати  проведення попереднього 

судового засідання в цивільному судочинстві, зокрема у справах щодо 

спадкування. Сто відсотків опитаних суддів відповіли, що таким фактором 

вони вважають недосконалість норм процесуального права щодо строків 

розгляду цивільної справи, а не відсутність відповідних клопотань сторін 

тощо [Додаток А]. 

Якщо процесуалісти-науковці дотепер не знайшли єдиної відповіді 

щодо предмету  доказування в цивільному судочинстві, певно, що  для 

подальшого продуктивного аналізу цього правового явища важливо 

з’ясувати розбіжності в поглядах дослідників цього питання. Перш за все, 

необхідно зауважити, що попри певну однаковість категорій і понять  щодо 

доказування у цивільному і кримінальному процесі [29, с. 18-21], 

теоретичних узагальнень, видається, що це різні правові явища, хоча б з 

огляду на те, що доказування в цивільних справах відбувається в судовому 

процесі відповідно до принципу змагальності сторін, яка є реальністю в 

цивільному судочинстві. Доказами в цивільному процесі є будь-які фактичні 

дані, що обґрунтовують вимоги і заперечення сторін. Щодо кримінального 

судочинства, то змагальність сторін в кримінальному процесі, передбачена 
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ст. 22 нового КПК України, це лише законодавча новела в кримінальному 

процесі, але головне – сторони кримінального провадження мають суттєву 

різницю у правовому статусі щодо збирання доказів, а обов’язок доказування 

в кримінальному провадженні покладається на сторону обвинувачення. 

В науці цивільного процесу  питання про предмет доказування  

пов’язують, як правило, з юридичними фактами, що обґрунтовують підстави 

позову і заперечення проти позову, на які вказує норма матеріального права, 

що має бути застосована у спірних правовідносинах [45, с. 33; 60, с. 6-7; 59, 

с.39]. 

Відповідно до теорії доказового права [85, с. 46-47]
 
перша стадія 

судового доказування – це визначення обставин, які підлягають доказуванню. 

Частина перша ст. 179 ЦПК України встановлює, що предметом доказування 

під час судового розгляду є факти, які обґрунтовують заявлені вимоги чи 

заперечення або мають інше значення для вирішення справи і підлягають 

встановленню при ухваленні судового рішення. З іншого боку, предмет 

доказування корелюється процесуальними нормами про належність доказів 

(ст. 58 ЦПК України) та про допустимість доказів (ст. 59 ЦПК України). 

На нашу думку, обставини, що підлягають доказуванню в 

розглядуваній категорії справ, випливають із диспозиції норми матеріального 

права в справах щодо спадкування. При цьому норми матеріального права 

мають сприйматися крізь призму підстав позову та заперечень проти позову. 

В теорії доказового права обставини матеріально-правового 

характеру відносяться до предмету доказування, зокрема, нормативно 

визначений перелік підстав усунення від права на спадщину (ст.1224 ЦК 

України), або, наприклад, підстави переходу права власності або права 

користування земельною ділянкою у спадкоємців житлового будинку, інших 

будівель та споруд (ст. 1225 ЦК України). Так, І.В.Решетнікова 

небезпідставно вважає, що обставини матеріально-правового характеру 

доцільно  позначити основними фактами предмету доказування, оскільки на 

думку вказаної авторки, невірне їх встановлення призводить до скасування 
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рішення у вищестоящій інстанції [94, с. 5]. Так, це підтверджується нормами 

ЦПК України, згідно яких неповне зясування судом обставин справи (яке має 

місце тоді, коли суд неправильно визначив предмет доказування, 

правовідносинам сторін надана неправильна кваліфікація, обставини справи 

з’ясовані неповно) є підставою для скасування рішення суду першої інстанції 

з ухваленням нового рішення (п.1.ч.1 ст. 309 ЦПК України). З іншого боку, 

видається спірною теза автора, що факти процесуально-правового характеру 

не відносяться до предмету доказування, а є предметом або межами 

доказування. У підсумку вказана авторка стверджує, що предмет доказування 

складається з обставин, які мають значення для справи і які необхідно 

довести задля його вирішення. Далі пропонується класифікація фактів, що 

входять до предмету доказування: 1) основні матеріально-правові факти; 2) 

допоміжні факти (доказові факти, факти, встановлення яких обумовлюється 

потребою постановлення окремої ухвали); 3) процесуальні факти, що мають 

значення для вирішення справи; 4) перевірочні факти (підтверджують або 

спростовують достеменність доказів) [94, с. 7]. 

М.К.Треушніков, розмірковуючи про фактичний склад правовідносин 

як предмету доказування вказує, що факти, які є об’єктом пізнання суду, 

доцільно поділити на чотири види, а саме: 1) юридичні факти матеріально-

правового характеру; 2) доказові факти; 3) факти, які мають процесуальне 

значення; 4) факти, які встановлюють для виконання виховних та 

попереджувальних завдань правосуддя. У підсумку вказаний автор до 

предмету доказування відносить лише факти, які мають матеріально-правове 

значення [104, с. 16].  Зазначений підхід до визначення предмета доказування 

як певного переліку фактів матеріально-правового характеру, необхідних для 

правильно застосування норм матеріального права і вирішення справи по суті 

є характерним в роботах В.В.Комарова, Н.Ю.Голубєвої, Р.Є Еннана, 

Д.Д.Луспеника та інших. 

М.Й. Штефан інакше уявляв предмет доказування і вважав, що 

предметом доказування є: 1) обставини, на яких позивач обґрунтовує свої 



 20 

вимоги (підстави позову); 2) обставини, на яких відповідач обґрунтовує свої 

заперечення (підстави заперечення); 3) обставини, які мають значення для 

правильного вирішення справи [124, с. 272]. Порівнюючи вищенаведені 

підходи до розуміння предмета доказування в цивільному судочинстві 

необхідно констатувати, що різниця в поглядах полягає у різних критеріях 

визначення кола фактів, обставин, що визначають предмет доказування.  

Не заперечуючи тезу, що до предмета доказування входять юридичні 

факти матеріально-правового характеру, без виявлення яких неможливо 

вирішити справу по суті і застосувати  норму матеріального права, вочевидь 

таке уявлення не суперечить змісту предмету доказування, яке в свій час 

запропонував М.Й.Штефан. Вважаємо, що мова йде про одне й теж правове 

явище. Різниця, на наш погляд, полягає  у різному рівні узагальнення цього 

правового явища, а отже, інакшому залученню категорій для позначення 

одного й того ж явища.  Позиція М.Й.Штефана ґрунтується, на нашу думку, 

на нормативному визначенні предмету доказування в цивільному 

законодавстві України. Зокрема, в ч.1 ст. 179 ЦПК України законодавець не 

обмежив предмет доказування юридичними фактами матеріально-правового 

характеру, а й вказав на інші факти, які мають значення для вирішення 

справи і підлягають встановленню. З іншого боку, необхідно констатувати, 

що якщо за певною категорією справ допустимо виокремити коло 

юридичних фактів матеріально-правового характеру, то інші обставини, які 

мають значення для правильного вирішення справи, неможливо 

систематизувати та передбачити з огляду на певну розумну обмеженість 

правового регулювання буття соціуму.  

На нашу думку, до предмету доказування за вказаною категорією 

справ належить встановлення наступних юридичних фактів матеріально-

правового характеру:  1) факт відкриття спадщини;  2) коло спадкоємців; 3) 

склад спадщини; 4) наявність або відсутність заповіту; 5) наявність осіб, що 

претендують на спадкування та чи є вони спадкоємцями та до якої черги 

спадкоємців за законом відносяться; 6) наявність інших спадкоємців 
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тотожної черги; 7) чи надається цій черзі спадкоємців реалізувати право 

спадкування; 8) чи є серед спадкоємців особи, які мають право на 

обов’язкову частку у спадщині; 9) відомості про фактичне прийняття 

спадщини; 10) відомості про відмову від прийняття спадщини, в т.ч. про 

відмову на користь іншої особи; 11) чи є підстави для усунення від права 

спадкування. Встановлення юридичних фактів матеріально-правового  

характеру необхідне для правильного застосування норм матеріального 

права, якими врегульовані спірні правовідносини. 

Зміна предмета доказування залежить від конкретних норм 

спадкового права відповідно до яких обґрунтовуються вимоги та 

заперечення. У зв’язку з цим змінюється склад фактів, які входять до 

предмета доказування. 

Необхідно зазначити, що наведений перелік є відкритим, а окремі 

питання є вкрай заплутаними з огляду на невдале нормативне регулювання 

спадкових відносин, наприклад, невдале нормативне визначення відкриття 

спадщини, колізійне регулювання змісту і форми свідоцтва про право на 

спадщину тощо.  Так, невдале нормативне визначення відкриття спадщини 

певною мірою намагається подолати Верховний Суд України в п. 3 

Постанови Пленуму від 30.05.2008 р. № 7 «Про судову практику у справах 

про спадкування» [153] вказуючи, що згідно з правилами статті 1220 ЦК 

України [149] та статті 249 ЦПК України [147] часом відкриття спадщини 

слід вважати день смерті особи, що зазначений у свідоцтві про смерть, яке 

видане відповідним державним органом реєстрації актів цивільного стану. 

Попри те, що роз’яснення Пленуму Верховного Суду України має лише 

рекомендаційний характер, воно має практичне та теоретичне значення, але 

також потребує, на нашу думку, уточнення. Певно що іншим способом 

встановити факт смерті, ніж послатися на реєстрацію  акту цивільного стану 

про смерть особи не вбачається можливим. З іншого боку, наявність чи 

відсутність свідоцтва про смерть, наприклад, втрачене внаслідок пожежі, 



 22 

стихійного лиха тощо, не унеможливлює встановлення, відповідно до закону, 

самого факту смерті особи. 

Визначення змісту предмету доказування в справах щодо спадкування 

залежить від розгляду справи в порядку позовного або окремого 

провадження (глави 4, 6, 9). Про більш ширший предмет доказування у 

вказаній категорії справ необхідно вести мову коли йдеться про провадження 

у справах за участю іноземних осіб (Розділ Х ЦПК України).  

Як правило, у справах позовного провадження, що випливають із 

спадкових відносин, наявні декілька матеріально-правових вимог, пов’язаних 

між собою. Отже, в цьому випадку необхідно констатувати, що кожна вимога 

має свій предмет доказування. В літературі були досить вдалі спроби скласти 

типологічний каталог формування предмету доказування в справах щодо 

спадкування крізь призму позовних вимог та необхідного переліку основних 

документів та інших доказів [80, с. 142-146]. Вказана робота була 

затребувана в радянських умовах розвитку правової системи і 

правозастосовчій практиці.   

Справи про спадкування розглядаються судами за правилами 

позовного провадження, якщо особа звертається до суду з вимогою про 

встановлення фактів, що мають юридичне значення, які можуть вплинути на 

спадкові права й обов’язки інших осіб та за наявності інших спадкоємців і 

спору між ними. Якщо виникнення права на спадкування залежить від 

доведення певних фактів, особа може звернутися в суд із заявою про 

встановлення цих фактів, яка, у разі відсутності спору, розглядається за 

правилами окремого провадження. В цьому випадку, як вказано у п. 2 

постанови вищенаведеного Пленуму Верховного Суду України,   йдеться про 

встановлення родинних відносин із спадкодавцем, проживання з ним однією 

сім’єю, постійного проживання разом  із спадкодавцем на час відкриття 

спадщини, прийняття спадщини, яка відкрилася до 1 січня 2004 року тощо 

[153]. 
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Якщо аналізувати визначення змісту предмету доказування у вказаній 

категорії справ, які вирішуються у позовному провадженні, то в першу чергу 

необхідно вести мову про правові і фактичні підстави цивільної  

відповідальності.  В цьому випадку необхідно підкреслити, що спадкові 

відносини також регламентуються нормами зобов’язального права.  Під 

фактичними підставами цивільно-правової відповідальності прийнято 

вважати наявність цивільного правопорушення. Правовою підставою є 

примус норми права, який визначає протиправність і караність цього 

правопорушення. Так, ст. 1224 ЦК України визначає, що не мають права на 

спадкування особи, які умисно позбавили життя спадкодавця чи будь-кого з 

можливих спадкоємців або вчинили замах на їхнє життя. Частина друга цієї 

статті додатково регламентує, що не мають права на спадкування особи, які 

умисно перешкоджали спадкодавцеві скласти заповіт, внести до нього зміни 

або скасувати заповіт і цим сприяли виникненню права на спадкування у них 

самих чи інших осіб, або сприяли збільшенню їхньої частки у спадщині. 

За рішенням суду будь-який спадкоємець може бути усунений від 

права на спадкування за законом, в порядку заповідального відказу, якщо 

буде встановлено, що цей спадкоємець ухилявся від надання допомоги 

спадкодавцеві, який через похилий вік, тяжку хворобу або каліцтво був у 

безпорадному стані. Факт ухилення особи від виконання обов’язку щодо 

утримання спадкодавця встановлюється судом за позовною заявою 

заінтересованої особи (інших спадкоємців, територіальної громади). За 

суб’єктним складом неправомірна поведінка стосується осіб, які за законом 

зобов’язані були утримувати спадкодавця.  

В контексті викладеного виникає питання до формулювання норми 

права (ст. 275 ЦПК України) про те, що заявник в справі про визнання 

спадщини відумерлою має надати певний перелік доказів, які свідчать в т.ч. 

про усунення спадкоємців від права на спадкування. Певно, що в цьому 

випадку законодавець мав би вказати про спеціальні засоби доказування, 

визначені законом, що заявник має надати, з підстав визначених ч. 1 ст. 1224 
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ЦК України вирок суду, що набрав законної сили, в інших випадках  рішення 

суду, що набрало законної сили, про усунення спадкоємців від їх права на 

спадкування. При цьому важливо дотримуватись диспозиції норми, 

викладеної в  ч. 1 ст. 1124 ЦК України про умисне позбавлення життя 

спадкодавця, яка відсилає не лише до складу злочину про умисне вбивство 

(ст. 115 КК України) [141], але й до складу злочину про:  умисне вбивство, 

вчинене в стані сильного душевного хвилювання ( ст.116 КК України); 

умисне вбивство при перевищенні меж необхідної оборони (ст. 118 КК 

України); умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть 

потерпілого (ч. 2 ст. 121 КК України). За своєю суспільною небезпечністю 

наведені склади злочину суттєво нерівнозначні, що і знаходить відображення 

у санкціях. Законодавець мав би враховувати цю обставину  в контексті 

цивільно-правової відповідальності у вигляді усунення від права на 

спадкування. Наприклад, не є очевидним доцільність усунення від права на 

спадкування особи, яка умисно позбавила життя спадкодавця при перевищені 

меж необхідної оборони, оскільки винуватець мав би відшкодувати шкоду 

потерпілим (з кола осіб які разом мешкали) за рахунок спадкування. Не факт, 

що усунення від права на спадкування убивці поліпшить життя членів 

родини спадкодавця, що може відбутися через перерозподіл частки 

спадщини усунутого спадкоємця поміж інших спадкоємців.  

Водночас неприпустимо свавільно трактувати можливі додаткові 

підстави усунення від права на спадкування. В цьому сенсі не можна 

погодитись з висловленою в літературі думкою, що підставою для визнання 

спадкоємця негідним може бути його поведінка після відкриття спадщини, 

зокрема, якщо вже після смерті спадкодавця спадкоємець вчинив замах на 

життя іншого спадкоємця [39, с. 208]. Ймовірно, що в цьому випадку 

помилково визначений час протиправної події. Після відкриття спадщини 

позбавлення життя будь-кого з спадкоємців не охоплюється диспозицією 

норми, викладеної в ч.1 ст. 1224, оскільки в ній йдеться про «можливого 

спадкоємця», тобто про особу яка може потенційно виступити спадкоємцем. 
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Звісно, що така потенційна можливість об’єктивно існує до смерті 

спадкодавця і в цьому, на нашу думку полягає помилка вищенаведеної 

позиції дослідника.  

Вимога про усунення спадкоємця від права на спадкування може бути 

пред’явлена особою, для якої таке усунення породжує пов’язані зі 

спадкуванням права та обов’язки, одночасно з її позовом про одержання 

права на спадкування з підстав, визначених у ч. 2 ст. 1259 ЦК України, а 

саме: ця особа протягом тривалого часу опікувалася, матеріально 

забезпечувала, надавала іншу допомогу спадкодавцеві, який через похилий 

вік, тяжку хворобу або каліцтво був у безпорадному стані. 

Попри те, що в науці немає єдності щодо віднесення інших фактів 

(фактів нематеріально-правового характеру) до предмета доказування, 

видається, що факти процесуально-правового характеру та іншого характеру 

входять до предмету доказування якщо в цьому виникає необхідність. До 

фактів, що мають процесуальне значення, в юридичній науці прийнято 

відносити факти, які обґрунтовують виникнення права на позов, відкриття, 

зупинення, закриття провадження або відмову у відкритті провадження у 

справі, забезпечення доказів, позову тощо [27, с.137; 25, с. 120; 85, с.132]. 

Так, в справах щодо спадкування важливе значення мають факти,  якими 

обґрунтовують право на позов. Звісно, що кожна особа має право звернутись 

до суду за захистом своїх порушених, невизнаних або оспорюваних прав, 

свобод чи інтересів ( ч. 1 ст. 3 ЦПК України). Однак, відповідно до ст. 119 

цього кодексу, позовна заява має відповідати визначеній законом формі і 

відповідати певним критеріям щодо змісту, зокрема, має бути вказано ім’я 

відповідача, його місце проживання (перебування) або місцезнаходження, 

поштовий індекс, визначення доказів, що підтверджують кожну обставину і 

т.і.  Недотримання цієї вимоги має призвести до залишення позовної заяви 

без руху, повернення заяви.  Отже, звертаючись за судовим захистом особа 

до розгляду справи по суті зобов’язана виконати не лише вимоги щодо 

форми і змісту позовної заяви, але й на цій стадії вказати обставини, докази, 
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якими позивач обґрунтовує свої вимоги. Ймовірно, що на цій стадії вказані 

обставини необхідно розглядати як факти, що мають виключно процесуальне 

значення. Звісно, при розгляді справи по суті  вони розглядаються як доказові 

факти або основні матеріально-правові факти. В цьому сенсі необхідно 

підкреслити, що жодних трансформацій фактів, про які вище йдеться, не 

відбувається, а здійснюється зміна процесуальних стадій в конкретному 

провадженні цивільної справи.   

До фактів, що мають процесуальне значення, на нашу думку, 

необхідно віднести факти, які обґрунтовують  розгляд справи у порядку 

цивільного судочинства. Схожість правовідносин суміжних юрисдикцій 

призводить до виникнення спірних питань при вирішенні питання про 

відкриття провадження. Так, відповідно до п.1 ч.2 ст. 122 ЦПК України суддя 

відмовляє у відкритті провадження у справі, якщо заява не підлягає розгляду 

в судах у порядку цивільного судочинства.   

До фактів, що мають процесуальне значення, на нашу думку, 

необхідно віднести факти які підтверджують виконання вимог суду у 

визначені ним строки у справах з іноземним елементом. Незвичність способу 

доказування фактів про дотримання термінів привносить певні складнощі в 

доказовій діяльності. Так, відповідно до ст. 47 Договору між Україною і 

Республікою Польща про правову допомогу та правові відносини у 

цивільних і кримінальних справах суд однієї договірної сторони, 

звертаючись до процесуальної сторони або учасника справи, який проживає 

або перебуває на території іншої договірної сторони, про сплату судових 

витрат або доповнення позову чи заяви, визначає одночасно термін, не 

менший, ніж один місяць. Відлік терміну починається від дати вручення 

листа з цього питання. Якщо суд однієї договірної сторони визначить 

процесуальній стороні або учаснику справи, який проживає на території 

іншої договірної сторони, термін для виконання процесуальних дій, про 

дотримання свідчить дата на штемпелі поштового відділення тієї договірної 
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сторони, з території якої було вислано листа з розпорядженням про 

виконання дій [196, с. 999].  

В справах щодо спадкування з іноземним елементом, як правило, 

сторони звільняються від сплати судових витрат на тих самих умовах і в тому 

ж обсязі, що і громадяни цієї договірної сторони. Проте в міжнародних 

договорах можуть визначатись особливі процесуальні норми, які визначають 

реалізацію тих чи інших процесуальних прав сторін. Так, ст. 46 

вищенаведеного міжнародного договору визначає спосіб представлення 

клопотань, зокрема, громадянин однієї договірної сторони, який має намір 

просити суд іншої договірної сторони про звільнення від витрат, може 

звернутись з письмовою заявою або усно, що має бути оформлено 

протоколом, у відповідний суд за місцем свого проживання або перебування. 

Цей суд пересилає відповідному суду іншої договірної сторони клопотання з 

довідкою компетентного органу про особистий, сімейний та майновий стан 

заявника. Необхідно зазначити, що ЦПК України не регламентує 

безпосередні зносини вітчизняних судів з судами іноземних держав з 

приводу клопотань в справах. Так само законодавство України не визначає 

компетентний орган, який би надавав довідки про особистий, сімейний та 

майновий стан заявника. 

Суттєво відрізняється зміст предмету доказування в справах окремого 

провадження щодо спадкування. Ця різниця полягає в першу чергу у порядку 

розгляду справ окремого провадження. Справи окремого провадження 

розглядаються судом з додержанням загальних правил, встановлених ЦПК 

України, за винятком положень змагальності та меж судового розгляду. 

Справи окремого провадження суд розглядає за участю заявника і 

заінтересованої особи. В даному провадженні суд вправі за власною 

ініціативою витребувати необхідні докази. До справ окремого провадження, 

що впливають на спадкові відносини, необхідно віднести справи про: 

визнання фізичної особи безвісно відсутньою чи оголошення її померлою; 
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встановлення фактів, що мають юридичне значення; визнання спадщини 

відумерлою; розкриття банком інформації, яка містить банківську таємницю. 

У заяві про визнання фізичної особи безвісно відсутньою або 

оголошення її померлою повинно бути зазначено окрім інших відомостей, 

визначених законом,  й обставини, що підтверджують безвісну відсутність 

фізичної особи, або обставини, що загрожували смертю фізичній особі, яка 

пропала безвісті, або обставини, що дають підставу припускати її загибель 

від певного нещасного випадку. 

Заява про визнання спадщини відумерлою подається до суду органом 

місцевого самоврядування за місцем відкриття спадщини. У заяві про 

визнання спадщини відумерлою повинно бути наведено відомості про час і 

місце відкриття спадщини, про майно, що становить спадщину, а також 

докази, які свідчать про належність цього майна спадкодавцю, про 

відсутність спадкоємців за заповітом і за законом, або про усунення їх від 

права на спадкування, або про неприйняття ними спадщини, або про відмову 

від її прийняття. На нашу думку, найбільш складним з розглядуваних питань 

є питання про визнання спадщини відумерлою, коли йдеться про право на 

земельні ділянки. 

Відповідно до ч. 1 ст. 73 Закону України «Про міжнародне приватне 

право» іноземні особи мають право звертатись за захистом своїх прав, свобод 

і законних інтересів до судів України, в т.ч. в справах щодо спадкування. 

Відповідно до ст. 414 ЦПК України підсудність судам України цивільних 

справ з іноземним елементом визначається цим кодексом, законом або 

міжнародним договором, згода на обов’язковість якого надана Верховною 

Радою України. 

Відповідно до ст. 76 Закону України «Про міжнародне приватне 

право» [151] суди України можуть брати до свого провадження і розглядати 

будь-які справи з іноземним елементом за наведеним переліком, а стосовно 

предмета нашого дослідження, у таких випадках: якщо у справі про 

спадщину спадкодавець на момент смерті був громадянином України або мав 
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в Україні останнє місце проживання (п.6 ст. 76 вказаного Закону). 

Підсудність судам України є виключною у справах з іноземним елементом 

якщо у справі про спадщину спадкодавець – громадянин України і мав в ній 

місце проживання (п. 3 ст. 77 вищенаведеного Закону). Власне, в цьому 

полягає відмінність змісту предмета доказування таких справ (підтвердження 

громадянства на момент смерті, його місце проживання в Україні) від 

аналогічних категорій справ, що розглядаються без іноземного елемента. За 

загальним правилом позови до особи пред’являються до суду за місцем її 

проживання. В цьому контексті необхідно зазначити, що позови до 

відповідача, який немає в Україні місця проживання, можуть пред’являтися 

за місцем знаходження його майна або за останнім відомим місцем його 

проживання чи перебування в Україні. Певно, що в цьому випадку доречно 

вести мову про факти процесуально-правового характеру, оскільки 

місцезнаходження майна та останнє відоме місце проживання чи 

місцеперебування відповідача повинні бути достовірно встановлені. 

Відповідно до ст. 111 ЦПК України підсудність справи про спір між 

громадянами України, якщо обидві сторони  проживають за її межами, за 

клопотанням позивача визначається ухвалою судді Верховного Суду 

України. Правила про підсудність, що передбачені в міжнародних договорах, 

мають пріоритет над нормами національного права (ч.2 ст. 2 ЦПК України). 

Норми права про розмежування підсудності містяться, як правило, у 

двосторонніх  договорах про правові відносини та правову допомогу у 

цивільних і кримінальних справах, а також в Конвенції про правову 

допомогу і правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах, 

укладену в 2002 р. державами-учасниками СНД [195]. Окрім загальних 

правил про розмежування підсудності визначені спеціальні правила щодо 

підсудності у спадкових справах. Серед міжнародно-правових актів ухвалені 

спеціалізовані міжнародні конвенції в сфері спадкових відносин, зокрема, 

Вашингтонська конвенція про міжнародну форму заповіту 1973 р.; 

Страсбурзька конвенція про створення системи реєстрації заповітів, 
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прийнята у 1973 р. Радою Європи; Конвенція щодо колізії законів, які 

стосуються форми заповідальних розпоряджень та інші. 

Особливим об’єктом спадкування є авторське право. Зміст предмету 

доказування за цією категорію справ залишається спірним, оскільки така 

невизначеність продукується, на нашу думку, вадами цивільного 

законодавства. Так, у ЦК України немає норми, яка б нормативного 

визначала спадкування у сфері інтелектуальної власності. На об’єкти 

авторського права законодавець поширив загальний режим спадкування, за 

виключенням норми, викладеної у ст. 1219 ЦК України про те, що до складу 

спадщини не входять права й обов’язки, які нерозривно пов’язані з особою 

спадкодавця, зокрема особисті немайнові права. Визначений в ст. 8 Закону 

України «Про авторське право і суміжні права» [152] перелік об’єктів 

авторського права не є вичерпним, а отже, формування предмета доказування 

в цій категорії справ не обмежується цим переліком, а має виходити в кожній 

конкретній справі із загальних положень про авторське право. Окремим 

складним питанням в цій категорії справ є питання щодо меж 

правонаступництва спадкоємців. За законодавством України не передаються 

в спадщину особисті (немайнові) права авторів. З іншого боку, ряд авторів 

справедливо вказує на певні суперечності законодавства, зокрема, в ч. 2 ст. 

25 вищенаведеного закону зазначається, що спадкоємці мають право 

захищати авторство на твір і протидіяти всілякій зміні твору тощо. Вочевидь 

дії такого характеру є правом автора, тому надання відповідного права 

спадкоємцям  говорить про правонаступників немайнових прав авторів. 

Право на оприлюднення твору це також особисте право автора відповідно до 

п.5 ст. 13 вказаного закону, але таке право переходить до спадкоємців 

відповідно до ч. 4 ст. 24 цього закону [111, с. 389-390]. 

В літературі справедливо зазначається, що відносини щодо переходу 

права власності на акції та інші цінні папери є досить складними [33, с. 663]. 

У ст. 5 Закону України «Про національну депозитарну систему і особливості 
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електронного обігу цінних паперів» перехід права власності на цінні папери 

визначається наступним чином. 

1. Іменні цінні папери, випущені в документарній формі, передаються 

новому власникові шляхом повного індосаменту. У разі відчуження 

знерухомлених іменних цінних паперів право власності переходить до нового 

власника з моменту зарахування їх на рахунок власника у зберігача. 

2. Право власності на цінні папери на пред’явника, випущені в 

документарній формі, переходить до нового власника з моменту передачі 

(поставки) цінних паперів.  

Підсумовуючи викладене необхідно зазначити, що до предмету 

доказування в справах щодо спадкування необхідно віднести факти 

матеріально-правового характеру і процесуально-правового характеру. При 

цьому в залежності від стадії провадження окремі факти матеріально-

правового характеру розглядаються в якості фактів процесуально-правового 

характеру. Юридичні факти матеріально-правового характеру - це факти, які 

обґрунтовують заявлені вимоги чи заперечення. Другою групою фактів, які 

можуть входити до предмету доказування є факти, які впливають на 

відкриття та рух провадження в цивільній справі і їх прийнято іменувати 

фактами процесуального характеру. 

 

1.2. Підстави звільнення від доказування у справах щодо 

спадкування.   

В науковій літературі справедливо зазначається, що мета звільнення 

від доказування у визначених законом випадках єдина: досягнення 

матеріальної істини з найменшими витратами процесуальних засобів. Таким 

чином, проблема звільнення від доказування має практичне значення [130, с. 

190].  

Відповідно до ч. 3 ст. 60 ЦПК України доказуванню підлягають 

обставини, які мають значення для ухвалення рішення у справі і щодо яких у 

сторін та інших осіб, які беруть участь у справі, виникає спір. В частині 
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першій вказаної статті законодавець встановив правило за яким сторони 

зобов’язані довести ті обставини, на які вони посилаються. Виключенням з 

цього правила є перелік підстав, які звільняють від доказування (ст. 61 ЦПК 

України). Загальний зміст звільнення від доказування полягає в тому, що в 

силу закону немає потреби доказувати певні факти, але необхідно про це 

вказати суду з посиланням на конкретні підстави [19]. Перш ніж перейти до 

аналізу вказаного переліку в контексті цивільних справ щодо спадкування 

необхідно відповісти на питання про можливість визначення узагальненого  

предмету доказування в цій категорії справ, що, на нашу думку, має 

спростити розмежування підстав звільнення від доказування. 

Відповідно до ст. 179 ЦПК України предметом доказування під час 

судового розгляду є факти, які обґрунтовують заявлені вимоги чи 

заперечення або мають інше значення для вирішення справи і підлягають 

встановленню при ухваленні судового рішення. З зазначеного випливає, що 

універсального або інтегрованого предмету доказування у розглядуваній 

категорії справ не може бути. На нашу думку, необхідний склад фактів 

предмета доказування у розглядуваній категорії справ визначається на 

підставі норм матеріального права, якими врегульовані спірні 

правовідносини. Саме в контексті відповідних розділів спадкового права 

спробуємо  проаналізувати наявні підстави звільнення від доказування. 

Частина 1 ст. 61 ЦПК України встановлює, що обставини, визнані 

сторонами та іншими особами, які беруть участь у справі, не підлягають 

доказуванню. В науковій літературі з цього приводу висловлені переконливі 

аргументи, що під визнанням сторони чи іншої особи, яка бере участь у 

справі,  слід розуміти повідомлення суду  тих відомостей про факти справи, 

які повинна доводити інша сторона [99,с. 42]. Таким чином, якщо в судовому 

засіданні в справах щодо спадкування сторона, третя особа надасть свідчення  

про факти, які підтверджують фактичні доводи іншої сторони, за таких 

обставин суд може звільнити іншу сторону від доказування. Зокрема, якщо 

одна з сторін в справі  про прийняття спадщини раніше не погоджувалась з 
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фактом постійного проживання спадкоємця із спадкодавцем на час відкриття 

спадщини,  але в подальшому визнала цей факт, за таких обставин суд не 

може вимагати від сторони інших доказів про цю обставину. Водночас, суд 

не може звільнити особу від доказування наведеного факту, якщо сторона 

визнала його не в судовому засіданні, а шляхом звернення до суду з 

письмовою заявою тощо. Вважаємо, що у випадку, коли візаві сторони 

особисто засвідчити правдивість відомостей про факти  в судовому засіданні 

не може (за станом здоров’я, віку тощо), в цьому випадку підстави для 

звільнення від доказування відсутні.    

В контексті розглядуваної підстави звільнення від доказування 

необхідно зазначити, що не є визначальним предмет доказування в тій чи 

іншій справі про спадкування, а є важливим визнання фактів, які входять до 

предмету доказування іншої сторони. Другою за важливістю обставиною є 

встановлення обсягу визнання факту чи фактів, які можуть слугувати 

підставою звільнення від доказування. І наостанок, необхідно зазначити, що 

суд може застосувати правило про звільнення від доказування, викладене в ч. 

1 ст. 61 ЦПК України, якщо жодна особа, що бере участь у справі, не 

заперечує визнання іншими особами відомостей про факти, що входять до 

предмету доказування. 

Обставини, визнані судом загальновідомими, не потребують 

доказування (ч. 2 ст. 61 ЦПК України) і в справах щодо спадкування не 

відрізняються особливостями від інших категорій цивільних справ. Як і у 

вищенаведеній першій підставі звільнення від доказування, визначення 

судом обставини загальновідомою має наслідком ухвалення ним відповідної 

ухвали та звільнення від доказування цієї обставини.  

Вчені-процесуалісти вказують, що загальновідомі факти – це 

обставини, що відомі широкому колу осіб, у тому числі і складу суду. Вони 

не потребують доказуванню тому, що об’єктивність їх існування очевидна, 

це в основному не дії, а події [116, с. 162-163]. 
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Енциклопедичні юридичні джерела загальновідомі факти в 

процесуальному сенсі визначають як факти, про існування яких знає широке 

коло людей, в т.ч. і судді.  Загальновідомість фактів може бути різною: одні – 

загальновідомі (наприклад, військовий конфлікт на сході України); інші – 

відомі більшості населення держави;  до загальновідомих  фактів прийнято 

відносити факти, про які знає лише населення певного району, області тощо 

[131, с. 195]. Враховуючи відносний характер загальновідомих фактів закон 

надає суду право самостійно визначати в кожному випадку, чи можливо в 

даному конкретному випадку факт вважати загальновідомим. Оскільки 

законодавець не обмежив формальними критеріями розсуд суду щодо 

визначення фактів загальновідомими, тому процес доказування в цій 

площині має враховувати ступінь поширення інформації  про такі факти в 

інформаційних мережах, ступінь їх локалізації на певній території, наявність 

професійних досліджень (соціологічних, економічних, медичних і т.і.) щодо 

фактичного явища та оприлюднення з цього приводу висновку. Саме крізь 

інформаційну складову суд у своєму рішенні має вказати, що він визнав факт 

загальновідомим. 

Преюдиційність (від латинського слова praejudicio – вирішений  

наперед) – обов’язковість для всіх судів, що розглядають справу, прийняти 

без перевірки і доказування факти, раніше встановленні  судовим рішенням 

або вироком в певній справі [131, с. 251]. 

В ч. 3 ст. 61 ЦПК України йдеться про преюдиційність фактів, які 

знайшли своє підтвердження у судових рішеннях судів цивільної, 

господарської або адміністративної юрисдикції, що набрали законної сили, 

вони (факти) не доводяться знову при розгляді інших справ, у яких беруть 

участь ті самі особи або особа.  

Преюдиційність окремих фактів в спадковому праві має свої 

особливості і полягають вони не тільки у звільненні від доказування, але й в 

наперед визначених законодавцем правових наслідках, які є обов’язковими 

для суду і не мають альтернативи. Зокрема ст. 1224 ЦК України встановлює 
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юридичні факти, за яких можливі спадкоємці усуваються від права на 

спадкування. Відповідно до ч. 3 ст. 1224 ЦК України усуваються від права 

спадкування за законом батьки, позбавлені за рішенням суду батьківських 

прав. Спадкування за заповітом  батьками, які позбавлені батьківських прав, 

після своєї дитини здійснюється на загальних підставах. Не мають права на 

спадкування за законом батьки (усиновлювачі) та повнолітні діти 

(усиновлені), а також інші особи, які ухилялися від виконання обов’язку 

щодо утримання спадкодавця, якщо ця обставина встановлена судом. В 

цьому випадку йдеться як про вирок в кримінальній справі або про 

встановлення такого факту в порядку цивільного судочинства (ст. 256 ЦПК 

України). Складніше виглядає справа про усунення від права на спадкування 

з підстав, викладених в ч. 2 ст. 1224 ЦК України. В цьому випадку 

законодавець не визначив обов’язковість встановлення цієї обставини 

(умисне перешкоджання спадкодавцеві скласти заповіт, внести до нього 

зміни або скасувати заповіт) рішенням або вироком суду. Якщо законом не 

визначено іншого порядку встановлення фактів, що мають юридичне 

значення  у судовому порядку можуть бути встановлені також інші факти 

відповідно до положень Глави 6 ЦПК України.  Певно, що скористатися 

правом на судовий захист в цьому випадку проблематично. Законодавець 

передбачив усунення особи від права на спадкування не лише у випадку 

встановлення факту умисного перешкоджання спадкодавцеві скласти заповіт, 

але й встановлення наслідків такого перешкоджання, а саме: виникнення 

права на спадкування у такої особи чи в інших осіб або збільшення їхньої 

частки у спадщині. В такому випадку провадження по заяві заінтересованих 

осіб про встановлення фактів перешкоджання спадкодавцеві скласти заповіт 

не може бути відкрите, оскільки в цій справі дійсно вбачається спір про 

право, а якщо спір про право буде виявлений під час розгляду справи, суддя 

повинен залишити заяву без розгляду (ч.4 ст. 256 ЦПК України). Не можна 

знайти відповідь на це питання в площині кримінальної відповідальності.  
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В літературі прийнято виокремлювати суб’єктивні і об’єктивні межі 

преюдиційності [94, с. 9]. Суб’єктивні межі мають місце, коли в обох справах 

приймають участь  одні й ті ж особи або їх правонаступники. Якщо судове 

рішення впливає на інтереси осіб, які не були залучені до справи, то 

преюдиційність на таких осіб не розповсюджується. Об’єктивні межі 

преюдиційності відносяться до фактів, встановлених рішенням або вироком 

суду, який набрав законної сили.  

Не всі факти, що встановлені вироком суду або постановою суду у 

справі про адміністративне правопорушення, що набрали законної сили, є 

обов’язковими для суду, що розглядає справу про  правові наслідки дій 

особи, стосовно якої ухвалено вирок або винесено постанову суду, а лише з 

питань, чи мали місце ці дії та чи вчинені вони цією особою. Зокрема, якщо 

вироком суду буде встановлено, що конкретна особа умисно позбавила життя 

спадкодавця чи будь-кого з можливих спадкоємців або вчинила замах на їхнє 

життя, в цьому випадку цивільно-правові наслідки дії особи в цивільній 

справі про усунення від права на спадкування можуть бути лише одні -  

винна особа не має права на спадкування. 

Надається преюдиційний характер фактам, які встановлені не тільки 

рішенням суду, але й постановою суду  у справі про адміністративне 

правопорушення. Так, ч. 4 ст. 61 ЦПК України встановлює, що вирок у 

кримінальному провадженні, що набрав законної сили, або постанова суду у 

справі про адміністративне правопорушення обов’язкові для суду, що 

розглядає справу про цивільно-правові наслідки дій особи, стосовно якої 

ухвалено вирок або постанову суду, з питань, чи мали місце ці дії та чи 

вчинені вони цією особою. 

В більшості цивільних процесуальних кодексів передбачені законні та 

фактичні презумпції. Так, вони широко вживані в спадковому праві за 

Кодексом Наполеона, зокрема, щодо умов відкриття спадщини у випадку 

одночасної загибелі декількох осіб та в інших випадках [178, с.188]. 

Незважаючи на доктринальне протистояння радянської теорії доказової 
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діяльності та буржуазної, що сповідувала, на думку радянських теоретиків, 

формально-логічними, а не марксистськими методами дослідження [126, 

с.166], радянський суд був не зв’язаний формальними підставами при виборі 

доказів, за виключенням окремих випадків, зокрема, у випадку визначеної 

законом доказової презумпції [126, с. 168].  

В радянському праві тривалий час не було загального визначення 

поняття законних презумпцій.  В підручнику «Цивільний процес», 1940  р. 

видання, наводиться наступне визначення доказової презумпції: доказова 

презумпція або припущення є визнання встановленим певного факту або 

права без представлення та розгляду доказів, що підтверджують наявність 

факту або права. В 1948 р. було оприлюднене дещо інше формулювання 

презумпції  - це висновки, що зроблені про наявність одних положень, фактів 

з доведеності інших положень, фактів [127, с. 119-120]. 

Трохи пізніше М.А.Гурвіч дає визначення законних припущень як 

прийому, до якого звертається інколи законодавство, і суть його полягає в 

тому, що відомі факти припускаються доведеними або презумпція є, перш за 

все, прийомом, який дозволяє поділити між сторонами тягар доведення [30, 

с.104-105]. В.А.Камінська в свій час прийшла до висновку, що під правовими 

презумпціями слід розуміти такі обґрунтовані на узагальненні досвіду 

положення, які суддя, в силу вказівки закону, повинен приймати за істину, 

тобто, якби вони відповідали дійсності в конкретному випадку [43, с. с 35].  

В новому радянському ЦПК України 1963 р. [146] було встановлено, 

що не потребують доказування при розгляді справи факти, які згідно із 

законом припускаються встановленими, тобто законні презумпції. Нажаль, 

чинний ЦПК України не передбачає звільнення від доказувань внаслідок 

наявності законної презумпції, але ж є очевидним той факт, що законні 

презумпції широко вживані в нормах ЦК України, зокрема, розповсюджена 

презумпція правомірності правочину. Розмірковуючи над природою 

презумпції, М.Й.Штефан вказував що законні презумпції не складають 

очевидну істину, а приймаються за таку тому, що сформульоване законом 
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положення відображає найбільш звичайне і найбільш вірогідне явище. Він 

зазначав, що за галузевою належністю законні презумпції класифікуються на 

матеріально-правові і процесуально-правові. Матеріально-правові можуть 

класифікуватися також за правовими інститутами [125, с. 299]. 

Підсумовуючи викладене, необхідно зазначити, що підстави 

звільнення від доказування в справах щодо спадкування не вичерпуються 

положеннями ст. 61 ЦПК України, зокрема, щодо преюдиційних фактів, а 

мають знайти свій логічний розвиток і формулювання у відповідних 

частинах ЦПК України. Так, пропонується розширити перелік справ про 

встановлення факту (ч. 1 ст. 256 ЦПК України)  справами про 

перешкоджання спадкодавцеві скласти заповіт, внести до нього зміни або 

скасувати заповіт.  

 

1.3. Розподіл обов’язків по доказуванню у справах щодо 

спадкування.   

             Перш ніж перейти до аналізу нормативного регулювання розподілу 

обов’язків доказування в справах щодо спадкування необхідно, на нашу 

думку, з’ясувати змістовну складову поняття доказування  в загально-

філософському контексті та його різновиду – судового доказування. Важливо 

дослідити судове доказування в процесуальному розумінні змагальності 

цивільного судочинства та з урахуванням сучасного мовного тлумачення 

цього слова. На нашу думку, лише після цього можна обговорювати 

доцільність і обґрунтованість використання категорії доказування, обов’язку 

доказування в нормативних актах, що регулюють цивільне судочинство 

тощо. 

Загальновідомо, що кожне поняття виступає як віртуальне 

відображення речей в їх суттєвих  ознаках. Вочевидь, докази і доказування –

це споріднені категорії. Проте в деяких сферах людського буття вони певною 

мірою збігаються як одне ціле. Так, в філософських енциклопедичних 

джерелах зазначається, що  докази – в самому загальному розумінні – це 
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прийом, який використовується з метою переконати в правильності тези, про 

достовірність пізнання або, у випадку оспорювання даного положення, ще 

раз його доповнити і підтвердити. В залежності від ступеня визнання 

достовірності пізнання прийнято виокремлювати дедуктивні, індуктивні 

докази [108, с.141]. Філософські енциклопедичні джерела категорію 

доказовість розглядають і як найважливішу властивість правильного 

умовиводу, міркування, що полягає в обґрунтованості тези аргументами, 

внаслідок чого теза обов’язково має бути визнана істинним судженням [109, 

с.58-59]. 

В сучасній українській мові слова «доказ» і «доказувати» мають 

різний лексичний зміст. В першому випадку йдеться про незаперечний довід 

або факт, а в другому випадку під словом «доказувати» прийнято розуміти 

певну цілеспрямовану діяльність, розповідь і т.і. [91, с.801]. 

Ядром синонімічного ряду, до якого входить слово «доказувати» 

(друге в синонімічному ряду), є не вказане слово, а слово –  «доводити» [91, 

с.437]. З цього випливає, що  в сучасній  українській мові слово «доводити» 

має найзагальніші для цього ряду семантичні особливості та є максимально 

наближеним до предметно-поняттєвої сутності позначеного явища. В цьому 

сенсі є цілком виправданим  використання законодавцем в ч. 1 ст. 60 ЦПК 

України слова «довести», а не «доказати», коли йдеться про те, що кожна 

сторона зобов’язана довести ті обставини, на які вона посилається як на 

підставу своїх вимог і заперечень. 

В цьому контексті невипадковою є черга побудови синонімічного 

принципу тлумачення  слова «доказувати», «доказати» в новому тлумачному 

словнику української мови, коли вказане слово використовується щодо 

доказової діяльності як друге. Укладачі вказаного словника в першу чергу 

пропонують тлумачення цих слів як: «1. Закінчувати говорити, розповідати 

про що-небудь, доводити розповідь до певної межі» і в другу чергу – «2. 

Підтверджувати істинність, правильність чого-небудь фактами, 

незаперечними доводами; доводити» [72, с.801]. З урахуванням домінанти 
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синонімічного ряду слів «доведення», «доказування», вбачається, що для 

позначення в нормах певної процесуальної доказової діяльності варто 

використовувати слово «доведення» не тільки в тексті певної статті, як це 

зроблено в ч. 1 ст. 60 ЦПК України, але й в назві цієї статті. Це зумовлено не 

тільки мовними правилами, але й такий підхід вимагає сучасна юридична 

техніка законопроектування.   

На відміну від нормативно визначеного в ст. 57 ЦПК України поняття 

«докази» в цивільному судочинстві, «судове доказування» не знайшло свого 

визначення з огляду на те, що це не тільки і не стільки процесуальна 

діяльність суб’єкта доказування, а в першу чергу, розумова діяльність в 

контексті предмета доказування в конкретній категорії справ, які неможливо 

наперед визначити, або передбачити.  

Розподіл обов’язків по доказуванню в цивільному судочинстві 

певною мірою обумовлений фактором реального втілення принципу 

змагальності у судовому процесі [20; 132, с. 626]. В недалекому минулому 

суд збирав докази за власною ініціативою [49, с. 57]. Положення про те, що 

сторона зобов’язана  доказати обґрунтованість своїх вимог або заперечень –

це головна ознака принципу змагальності [53, с. 217].  Водночас в літературі 

висловлені думки про те, що чинний ЦПК України не усунув повністю суд з 

суб’єктів доказування, зокрема, суд витребує докази за клопотанням сторін 

[68, с. 140].  Вбачається, що за чинним ЦПК України суд все ж не є суб’єктом 

доказової діяльності у справах позовного провадження, оскільки 

витребування відбувається за клопотання сторони і лише у випадку, коли суд 

переконається, що сторона позбавлена можливості надати такий доказ чи 

докази. 

Законодавець визначив у ч. 1 ст. 60 ЦПК України, що кожна сторона 

зобов’язана довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу 

своїх вимог і заперечень, крім випадків, коли наявні підстави звільнення від 

доказування. З наведеного випливає, що обов’язки по доказуванню 

розподіляються за суб’єктним складом між позивачем і відповідачем. В 
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цьому контексті важко погодитись з нормою, викладеною у ч. 1 ст. 31 ЦПК 

України, про те, що сторони мають рівні процесуальні обов’язки.  

Вбачається, що в процесі доказування позивач і відповідач не можуть мати 

рівних процесуальних обов’язків, наприклад, відповідач не зобов’язаний 

доводити фактичну і правову обґрунтованість позовних вимог. 

Другий висновок, на нашу думку, полягає в тому, що законодавець 

визначив не просто надання сторонами певних доказів, але й зобов’язує 

здійснити доказування, або, інакше кажучи, переконати суд в своїй правовій 

позиції.  Таким чином, говорячи про розподіл обов’язків по доказуванню в 

цивільному судочинстві, необхідно розрізняти обов’язок щодо здійснення 

доказування та надання доказів.  

Обов’язок доказування може бути переведений на іншу сторону 

цивільного судочинства в зв’язку з наявністю правових презумпцій. Роль 

презумпції полягає у звільненні сторони, на користь якої вона встановлена, 

від доказування факту, на який посилається інша сторона. Презумпції 

розрізняють на ті, що встановлені в нормі права, і фактичні – не визначені в 

нормі права. Таким чином, кожна сторона доказує обставини, на які вона 

посилається, за виключенням дії презумпцій, які звільняють одну з сторін від 

доказування того чи іншого факту.  

З приводу здійснення доказування та надання доказів  як в сучасній 

юридичній літературі, так і в науковій літературі радянської доби, висловлені 

різні міркування та пропозиції щодо цих правових явищ та їх особливості 

нормативного визначення. Передусім в юридичній науці висловлюються 

різні погляди про співвідношення доказування і пізнання. Так, 

І.В.Решетникова зазначає, що найбільші спори в науці цивільного 

процесуального права пов’язані з поняттям доказування, його 

співвідношенням з пізнанням і логікою як філософськими категоріями [85, 

с.58-59].  

При визначенні порядку доказування в справі з іноземним елементом 

діє «закон суду» (lex fori). В літературі зазначається, що незважаючи на 
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прозорість щодо обов’язку доказування в справах з іноземним елементом, 

основна проблема полягає в тому, чи може суд застосувати іноземні правила  

про докази на тій підставі, що характер спірного правовідношення або зміст 

правової вимоги підпорядковані іноземному матеріальному праву. 

Невирішеним залишається  питання про розподіл обов’язку доказування в 

контексті  спірності  правила про розподіл обов’язку доказування  відповідно 

до матеріального або процесуального права.  

Так, М.Й.Штефан в свій час зазначав, що питання про розподіл 

обов’язку доказування в справах з іноземним елементом визначається 

нормами ЦПК України, якщо інше не визначено законом [123, с.581]. 

Д.І.Полумордвинов в дискусії про віднесення доказового права до 

матеріального і процесуального права зазначав, що не існує сталих критеріїв 

віднесення інститутів доказового права до матеріального чи процесуального 

права [81, с.465]. Аналізуючи різні підходи науковців до вирішення 

вказаного спірного питання В.В.Комаров приходить до висновку, що суд, 

вирішуючи питання про розподіл обов’язку доказування, має виходити з 

розуміння мети даного правового інституту, його конкретного змісту, 

принципів системи права до яких належить цей інститут  [83, с.299].  

Підсумовуючи викладене необхідно зазначити, що розподіл обов’язку 

по доказуванню в справах щодо спадкування з іноземним елементом має 

бути визначений нормами ЦПК України, якщо йдеться про провадження 

цивільного судочинства судами України, оскільки жодних виключень Розділ 

6 ЦПК України, присвячений процесуальним правам і обов’язкам іноземних 

осіб, не містить. 

 

1.4. Особливості формування предмета доказування в окремих      

       категоріях спадкових справ   

 

Формування предмету доказування в спадкових справах, до складу 

спадщини яких входять права на земельні ділянки, суттєво відрізняється від 

інших категорій справ з багатьох причин, а власне, доказування в цій 
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категорії справ ускладнюється внаслідок динамічних змін земельного 

законодавства, а отже вимагає опрацювання величезного масиву 

відповідного законодавства. По-перше, в Конституції України  проголошено, 

що земля є основним національним багатством, що перебуває під особливою 

охороною держави (ч. 1 ст. 14 Конституції). По-друге, норми земельного 

законодавства регламентують не стільки приватноправові відносини, але й, в 

більшій мірі, публічно-правові відносини. За таких обставин, вирішуючи на 

практиці певні підходи до формування предмету доказування у вказаній 

категорії справ, зацікавлена особа, суд стикається зі складним комплексом 

правовідносин в сфері земельних та спадкових правовідносин. Як правило, в 

цій категорії справ вирішення спірних відносин обтяжується проблемою 

балансу публічних і приватних інтересів. Так, за період з 1 січня 2007 р. по 

30 червня 2008 року державними нотаріусами було видано 264889 свідоцтв 

про право на спадщину, з яких 99946 – за заповітом та 164943 – за законом. 

[95]. В свою чергу, в судах кожного року формується значна за обсягом 

типологічна категорія справ про спадкування у земельних відносинах, коли 

спадкодавці, отримавши свідоцтва про права на спадщину, не могли за життя 

оформити державний акт на земельну ділянку і їх нащадки змушені  

звертатися за захистом прав до суду [165, 166, 167, 169, 170], або справ про 

визнання додаткового строку для прийняття спадщини [172, 173, 174, 175, 

166], про визнання права на спадкування земельної ділянки отриманої 

внаслідок паювання, але без належного оформлення [171], про визнання 

права на спадкування земельної ділянки за заповітом [177] тощо. 

Таким чином, попередньо можна зробити висновок про те, що 

цивільний обіг земельних ділянок, що відбувається шляхом спадкування за 

законом, є домінуючим видом спадкування, обмежуються колом родичів 

спадкодавця, ступінь споріднення яких визначено в ЦК України. 

Спадкування за законом здійснюється почергово. За відсутності 

заповіту, визнання його недійсним, неприйняття спадщини або відмови  від  

її  прийняття всіма спадкоємцями  за заповітом,  а також  у  разі неохоплення 
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заповітом усієї спадщини, право на спадкування за законом одержують  

спадкоємці відповідної черги. Зокрема, у першу  чергу  право на спадкування 

за законом мають діти спадкодавця, у тому числі зачаті за життя  

спадкодавця та народжені після його смерті, той з подружжя, який його 

пережив, та батьки.  У другу чергу право на спадкування  за  законом  мають 

рідні брати та сестри спадкодавця, його баба та дід як з боку батька, так і з 

боку матері. У третю чергу право на спадкування за законом мають рідні 

дядько та тітка спадкодавця. У четверту чергу право на спадкування за 

законом  мають  особи,  які  проживали  зі спадкодавцем однією сім'єю не 

менш як п'ять років до часу відкриття спадщини. У п'яту чергу право на 

спадкування за законом мають  інші  родичі  спадкодавця  до  шостого  

ступеня споріднення включно. У п'яту чергу право на спадкування за 

законом також одержують утриманці спадкодавця, які не були членами його 

сім'ї. Утриманцями слід вважати неповнолітню або непрацездатну особу 

(жінку, чоловіка при досягненні відповідно 55  і  60 років, інвалідів I, II і III 

груп), яка не була членом сім'ї спадкодавця, але не менш як п'ять років 

одержувала від нього матеріальну допомогу, що була для неї єдиним або 

основним джерелом засобів до існування. 

Цивільний обіг земельних ділянок, що відбувається шляхом 

спадкування за заповітом, є наслідком особистого розпорядження фізичної 

особи на випадок його смерті і не містить обмежень за суб’єктним складом 

спадкоємців. Заповіт складається у письмовій формі із зазначенням місця та 

часу його складання та має бути посвідчений нотаріусом або іншими 

посадовими, службовими особами, визначеними у ЦК України.    

Малолітні, неповнолітні, повнолітні непрацездатні діти спадкодавця, 

непрацездатна вдова (вдівець) та непрацездатні батьки спадкують, незалежно 

від змісту заповіту, половину частки, яка належала б кожному з них у разі 

спадкування за законом (обов’язкова частка) (ч. 1 ст. 1241 ЦК України).  

Спадкодавець може передавати за  заповітом  частину  належної йому 

земельної ділянки, тоді як інша частина цієї ділянки спадкується за законом. 



 45 

У разі, коли спадкодавець заповів всю земельну ділянку або її частину іншим 

особам, які не успадковували нерухоме майно, то спадкоємці мають право на 

земельну ділянку, на якій розміщено нерухоме майно та на частину земельної 

ділянки, яка є необхідною для його обслуговування, незалежно від змісту 

заповіту. 

За такими правилами здійснюється й перехід права на землю при  

спадкуванні права на  частину нерухомого майна, а якщо був установлений  

порядок користування ним – то з урахуванням цього порядку.  

На відміну від спадкування за законом, спадкодавець за заповітом 

може встановити у заповіті сервітут щодо земельної ділянки, інших 

природних ресурсів або іншого нерухомого майна для задоволення потреб 

інших осіб (ст. 1246 ЦК України); він може обумовити виникнення права на 

спадкування у особи, яка призначена у заповіті, наявністю певної умови, яка 

має існувати на час відкриття спадщини (ст. 1242 ЦК України).  

Одним з різновидів заповіту є заповіт подружжя. Подружжя має 

право скласти спільний заповіт щодо права власності на земельну ділянку.  У 

разі складання спільного заповіту частка у праві спільної сумісної власності 

після смерті одного з подружжя переходить до другого подружжя, який його 

пережив (ст. 1243 ЦК України). 

Відповідно до ст. 1225 ЦК України право власності на земельну ділянку 

переходить до спадкоємців на загальних підставах, із збереженням її 

цільового призначення. Вказану тезу слід сприймати крізь призму загальних 

нормативних правил, які визначають спадкування, та норм ЗК України [133], 

що визначають виникнення права на земельну ділянку, перелік документів, 

що посвідчують право на земельну ділянку тощо.  

Спадкуванням є перехід прав та обов’язків (спадщини) від фізичної 

особи, яка померла (спадкодавця), до інших осіб (спадкоємців) (ст. 1216 ЦК 

України). Інакше кажучи, спадкодавцем земельної ділянки в Україні може 

бути лише фізична особа, яка померла, а спадкоємцями – учасники цивільних 

відносин, визначені в ст. 2 ЦК України ( фізичні та юридичні особи, держава 
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Україна, територіальні громади, іноземні держави та інші суб’єкти 

публічного права). Другий висновок, що випливає зі змісту ст. 1216 ЦК  

України полягає в тому, що нормативне визначення поняття спадкування дає 

відповідь про момент припинення правовідносин спадкування у випадку 

прийняття спадщини у вигляді права на земельну ділянку – це перехід прав та 

обов’язків від фізичної особи, яка померла до спадкоємця. Мовою норм ЗК 

України моментом припинення правовідносин спадкування слід вважати 

державну реєстрацію відповідних прав (ст. 125 ЗК України), посвідчених 

свідоцтвом про право на спадщину (п. «б» ч. 2 ст. 126 ЗК України).  В цьому 

контексті не можна погодитись з міркуваннями окремих авторів, що в ЗК 

України «…містяться норми щодо заборони оформлення права власності на 

успадковані в установленому цивільним законодавством порядку (курсив мій 

– І.В.) земельні ділянки сільськогосподарського призначення»  [75, с. 27]. Як 

зазначалося вище, припинення правовідносин спадкування завершується 

переходом прав та обов’язків від фізичної особи, яка померла, до спадкоємця 

під час державної реєстрації відповідних прав на земельну ділянку відповідно 

до ст.ст. 125,126 ЗК України. В цьому контексті не варто говорити про 

оформлення права власності  в установленому цивільним законодавством 

порядку. Так само не варто говорити про завершення «успадкування», а 

потім про  оформлення права власності, оскільки – це єдиний, нерозривний 

процес. Проте суттєвий вплив на формування предмету доказування в 

справах щодо спадкування, як засвідчує судова практика, відіграє  

нормативний припис, викладений в ч. 2 ст. 1225 ЦК України про те, що до 

спадкоємців житлового будинку, інших будівель та споруд переходить право 

власності або право користування земельною ділянкою, на якій вони 

розташовані. Так, 29 грудня 2010 р. Д.В.П. звернувся до суду з позовною 

заявою до Білоцерківської міської ради Київської області, треті особи Д.Л.С., 

Д.П.П.  про визнання за ним права власності на земельну ділянку площею     

0, 0549 га, цільове призначення для будівництва і обслуговування житлового 

будинку. В попередньому судовому засіданні 02.12.2011 року позивач змінив 
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предмет позову, про що склав суду письмову заяву, та просив суд визнати за 

ним право на спадкування на земельну ділянку площею 0, 0549 га. Треті 

особи в попередньому судовому засіданні позовні вимоги позивача 

підтримали, подальший розгляд справи просили проводити без їх 

присутності, подавши відповідні заяви. Представник відповідача – 

Білоцерківської міської ради –  в судове засідання не з’явився, хоча про час і 

місце слухання справи належним чином повідомлений, заяв, клопотань або 

заперечень суду не надав. 

Суд, вислухавши пояснення позивача, перевіривши матеріали справи, 

вважає, що позовні вимоги  підлягають задоволенню  з наступних підстав. В 

судовому засіданні встановлено, що 14 лютого 2011 року помер Д.П.П., що 

підтверджується свідоцтвом про смерть, після смерті якого відкрилась 

спадщина. Треті особи відмовились від прийняття спадщини на користь 

позивача, про що склали нотаріусу відповідні заяви. 

Позивач в силу статей 1269-1270 ЦК України в установленні законом 

строки звернувся із заявою про прийняття спадщини до нотаріальної контори 

за місцем відкриття спадщини. За життя Д.П.П. спадкував за померлою 

18.12.2005 року Д.Ф.М. як її син, отримавши свідоцтво про право на 

спадщину за законом на ½ частини житлового будинку з відповідною 

частиною господарських будівель та споруд під №37, що знаходиться в м. 

Біла Церква по пров. П. і належав померлій на підставі свідоцтва про право 

особистої власності на жилий будинок, виданого Білоцерківським міським 

відділом комунального господарства, на земельну ділянку для будівництва та 

обслуговування жилого будинку та господарських споруд площею 0,0549 га 

кадастровий номер 3210300000:03:***:****, розташованої в м. Біла Церква 

Київської області по пров. П. під №37 і належав померлій на підставі 

державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯА №864***, 

виданого Білоцерківською міською радою 23.11.2005 року та зареєстрованого 

в Книзі записів реєстрації державних актів на право власності на землю та 

право постійного користування землею, договорів оренди землі за №36**. 
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Наведене підтверджується наявними в матеріалах справи документами. 

Таким чином, Д.П.П. сам прийняв спадщину за законом після смерті своєї 

матері Д. Ф.М. на все спадкове майно, в тому числі і на земельну ділянку 

(свідоцтво про право на спадщину за законом від 01 вересня 2006 року  ВЕВ 

№082***, що зареєстровано в реєстрі за №5-27**), проте як вбачається з 

пояснень позивача та матеріалів наданої спадкової справи, за життя не 

оформив на своє ім’я державний акт на право власності на земельну ділянку. 

Тому державний нотаріус, розглянувши заяву позивача про прийняття 

спадщини у вигляді земельної ділянки площею 0, 0549 га, відмовив позивачу 

у видачі свідоцтва про право на спадщину за законом на земельну ділянку,  

оскільки на день смерті спадкодавець не набув права власності на вказану 

земельну ділянку, так як не встиг отримати державний акт на своє ім’я, що є 

правовстановлюючим документом на вказане майно. 

Згідно ст. 1218 ЦК України, до складу спадщини входять усі права та 

обов'язки, що належали спадкодавцеві на момент відкриття спадщини і не 

припинилися внаслідок його смерті. Отже, об’єктом спадкування є 

сукупність прав та обов’язків, носієм яких був спадкодавець і які переходять 

до його спадкоємців після відкриття спадщини. За загальним правилом, у 

спадщину переходять усі цивільні права та обов’язки спадкодавця. 

Згідно ч.ч. 2, 3 ст. 1225 ЦК України, до спадкоємців житлового будинку, 

інших будівель та споруд переходить право власності або право 

користування земельною ділянкою, на якій вони розміщені. До спадкоємців 

житлового будинку, інших будівель та споруд переходить право власності 

або право користування земельною ділянкою, яка необхідна для їх 

обслуговування, якщо інший її розмір не визначений заповітом. 

Стаття 1296 ЦК України передбачає, що спадкоємець, який прийняв 

спадщину, може одержати свідоцтво про право на спадщину. Частина 1 

ст.1297 передбачає, що спадкоємець, який прийняв спадщину, у складі якої є 

нерухоме майно, зобов'язаний звернутися до нотаріуса за видачею йому 

свідоцтва про право на спадщину на нерухоме майно. 
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Стаття 1299 ЦК України, яка була чинна до липня 2013 р., 

встановлювала, що у випадку, коли у складі спадщини, яку прийняв 

спадкоємець, є нерухоме майно, спадкоємець зобов'язаний зареєструвати 

право на спадщину в органах, які здійснюють державну реєстрацію 

нерухомого майна (стаття 182 цього Кодексу). Право власності на нерухоме 

майно виникає у спадкоємця з моменту державної реєстрації цього майна. 

Враховуючи вищенаведені обставини суд вважає, що померлий  Д.П.П. 

приймаючи спадщину після смерті матері виконав своєчасно всі вимоги 

діючого законодавства щодо порядку прийняття спадщини, а саме: своєчасно 

звернувся із заявою про прийняття спадкового майна у вигляді 1/2 житлового 

будинку з відповідною частиною господарських та побутових будівель та 

споруд, грошових вкладів, автомобіля, а також земельної ділянки, отримав 

про це відповідні свідоцтва про право на спадщину за законом; але не встиг 

виготовити державний акт на своє ім’я в зв’язку із своєю смертю.  

На момент своєї смерті Д.П.П. отримав свідоцтво про право на спадщину 

за законом, тобто, набув права на спадкування вказаної земельної ділянки. 

Таким чином, суд вважає, що позивач Д.В.П. успадкував після смерті Д.П.П. 

його право на спадкування спірної земельної ділянки, а тому позов підлягає 

до задоволення [164]. 

Такі справи становлять суттєву частку спадкових справ, в той час як 

фактичний спір в даному випадку відсутній: спадкодавець не встиг за життя 

отримати правовстановлюючого документу на нерухоме майно, частіше за 

все з незалежних від нього причин, а нотаріус обмежений рамками Закону 

України «Про нотаріат» та Інструкції про порядок вчинення нотаріальних 

дій, не має права видати спадкоємцю свідоцтва про право на спадщину і 

останній прямує в суд за захистом свого права на спадкування, хоча жодних 

заперечень ні орган місцевого самоврядування, ні жоден державний орган не 

має. Це свідчить про необхідність внесення змін в законодавство шляхом, на 

нашу думку, надання нотаріусам права видавати свідоцтва про право на 

спадщину в таких випадках. 
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Необхідно зазначити, що право власності на самочинно збудовані 

житлові будинки, будівлі, споруди, інше нерухоме майно не набувають як 

особи, які здійснили це будівництво, так і їхні спадкоємці [156, 43]. 

В первинній редакції ст. 126 ЗК України, коли в усіх випадках 

вимагалося посвідчення права власності на землю лише державним актом, 

право на спадкування в окремих регіонах України штучно обмежувалося. 

Складність розуміння цього, на перший погляд, простого питання доцільно 

проілюструвати на прикладі практики застування земельного законодавства у 

разі прийняття іноземними громадянами спадщини, в складі якої є земельні 

ділянки сільськогосподарського призначення.  

Земельні ділянки сільськогосподарського призначення, прийняті у 

спадщину іноземними громадянами, а також особами без громадянства, 

відповідно до ч. 4 ст. 81 ЗК України протягом року підлягають відчуженню. 

За інформацією головного управління юстиції у Сумській області у разі 

прийняття спадщини іноземцями нотаріуси у встановлені строки видавали їм 

свідоцтва про право на спадщину, включивши до нього й земельну ділянку. З 

цим свідоцтвом іноземні особи зверталися до органів державної реєстрації 

прав на землю із заявою про отримання свідоцтва про право власності на 

земельну ділянку.  Мали місце випадки відмови органів державної реєстрації 

прав на землю у видачі  іноземцям відповідних свідоцтв, посилаючись вже на 

іншу норму ЗК України, а саме: на ч. 4 ст. 22 ЗК України, в якій зазначено, 

що землі  сільськогосподарського призначення не можуть бути надані у 

власність іноземних громадян, іноземних юридичних осіб, апатридів та 

іноземних держав. На думку цих державних органів,   в ЗК України існує 

внутрішня колізія, так як ч. 4 ст. 81, ч.4 ст. 82 ЗК України надають право 

спадкувати землі сільськогосподарського призначення, а ч. 4 ст. 22 ЗК 

України забороняє надавати таку категорію земель у власність. На нашу 

думку, наведений приклад не засвідчує наявність колізії норм ЗК України, 

оскільки ЗК України не забороняє право на спадкування відповідних земель і 

це питання не входить до предмету його регулювання.    
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Відповідно до ч. 3 ст. 3 Закону України від 1 липня 2004 року «Про 

державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» права 

на нерухоме майно, які підлягають державній реєстрації відповідно до цього 

Закону, виникають з моменту такої реєстрації. 

Відповідно до ч. 4 ст. 3 зазначеного Закону права на нерухоме майно, 

що виникли до набрання чинності цим Законом, визнаються дійсними у разі 

відсутності їх державної реєстрації, передбаченої цим Законом, за таких 

умов: якщо реєстрація прав була проведена відповідно до законодавства, що 

діяло на момент їх виникнення, або якщо на момент виникнення прав діяло 

законодавство, що не передбачало обов'язкової реєстрації таких прав. 

Відповідно до ст. 1222 ЦК України лише фізичні особи можуть 

спадкувати як за законом, так і за заповітом. Інші учасники цивільних 

відносин (держава Україна, територіальні громади, іноземні держави, 

юридичні особи) можуть спадкувати тільки за заповітом.    

Необхідно зазначити, що право на заповіт (ст. 1234 ЦК України) має 

фізична особа з повною цивільною дієздатністю, тобто особа, яка досягла 

вісімнадцяти років, або набула її до досягнення повноліття з моменту 

реєстрації шлюбу (ст. 34 ЦК України), або набула її за рішенням органу опіки 

та піклування, за рішенням суду (ст. 35 ЦК України). 

Частина 1 ст. 131 ЗК України встановлює загальне правило, що 

громадяни та юридичні особи України, а також територіальні громади та 

держава мають право набувати у власність земельні ділянки на підставі, 

зокрема, успадкування. В наведеному випадку йдеться про правові підстави 

набуття права власності відповідно до спадкового права, а тому 

використовувати  в ЗК України слово «успадкування»,  хоч воно і є 

синонімом слова «спадкування», є на нашу думку, некоректним з огляду на 

відсутність такої категорії в сучасному спадковому праві України.  

Необхідно підкреслити, що наведений в статті перелік потенційних 

суб’єктів права власності на земельні ділянки у порядку спадкування або, 

мовою Цивільного кодексу – перелік спадкоємців є також некоректним з 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1952-15
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1952-15
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огляду на його неповноту. Так, ч. 3 ст. 81 ЗК України дозволяє іноземним 

громадянам та особам без громадянства, а ст. 82 ЗК України  ще й іноземним 

юридичним особам, набувати право власності на земельні ділянки у разі 

прийняття спадщини. Вбачається, що визначення спадкоємців, обмеження їх 

кола, або навпаки встановлення загальних правил без обмежень і виключень 

– це  прерогатива інститутів спадкового права, що є частиною ЦК України, а 

не ЗК України. 

З іншого боку, земля є основним національним багатством, що 

перебуває під особливою охороною держави, а відтак проблеми  спадкових і 

одночасно земельних правовідносин не можуть бути вирішені виключно 

цивільно-правовими методами регулювання.  Зокрема, в цьому випадку 

необхідно говорити про особливості оформлення права на спадщину у 

вигляді права власності на землю, та про момент виникнення  права 

власності у спадкоємця. Видається, що про ці речі мало б бути зазначено у 

ЦК шляхом відсилки до норм ЗК України, але цього не зроблено, що 

породжує міжгалузеві колізії. 

Частина 2 статті 78  ЗК України визначає, що право власності на землю 

набувається та реалізується на підставі Конституції України [140], ЗК 

України [145], а також інших законів, що видаються відповідно до них. 

Звісно Конституція України не визначає і не може визначати нормативне 

регулювання набуття права власності на земельні ділянки у порядку 

спадкування, але Конституція встановлює основоположні правові гарантії 

права власності, в т.ч. права власності на землю в Україні. Зокрема, ст. 14 

Конституції України визначає, що право власності на землю гарантується. Це 

право набувається і реалізується громадянами, юридичними особами та 

державою виключно відповідно до закону. В контексті предмету нашого 

дослідження вказаний конституційний припис слід розуміти, як обов’язок 

держави не звужувати склад спадщини за рахунок обмеження цивільного 

обігу земельних ділянок або прав на них (за суб’єктним складом, категорією 
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земель і т.ін.), що належали спадкодавцеві на момент відкриття спадщини і 

не припинилися внаслідок його смерті.  

Другий висновок з цього припису полягає в тому, що будь-які способи 

набуття права власності на  землі в Україні мають бути визначені в законі. 

Так, Книга шоста «Спадкове право» ЦК України визначає не лише загальні 

положення про спадкування, але й визначає безпосередньо спадкування 

права на земельну ділянку (ст. 1225 ЦК України). В цьому контексті  

дисонансом виглядають норми ЗК України, які мають регулювати питання 

спадкування відповідних прав. Як слушно зауважує А.М.Мірошниченко, 

формулювання ст. 131 ЗК України, де спадкування назване «угодою», є 

некоректним. Очевидно, що говорити про істотні умови та письмову 

нотаріальну форму (ст. 132 ЗК України) спадкування неправильно [64, с.156]. 

Третій висновок стосується спрямованості цих правових гарантій, якщо 

аналізувати їх крізь призму визначеного в цій статті суб’єктного складу. 

Відсутність в цьому переліку територіальних громад та їх органів тривалий 

час підживлювало дискусію з  приводу наявності чи відсутності у Основному 

Законі внутрішньої колізії, оскільки стаття 142  Конституції України 

визнавала територіальні громади сіл, селищ, міст, районів у містах 

суб’єктами права власності на землі. Стаття 14 Конституції України не 

розглядає територіальну громаду як таку, що набуває право власності на 

землю  шляхом «розщеплення» суверенітету держави. Інакше кажучи 

держава Україна як суверен утворилася не за рахунок об’єднання земель 

територіальних громад, а в результаті проголошення суверенітету над 

частиною території колишнього СРСР.  В той же час частина 4 статті 83 ЗК 

України встановлює перелік підстав набуття права власності на землю. При 

цьому проводиться відмежування набуття  громадою права власності: на 

землі – за рахунок власності держави та земельних ділянок – за рахунок 

приватних власників. Держава в цивілістичному аспекті набуває право 

власності на земельні ділянки, а не на землі (частина 5 статті 84 ЗК України). 

Таким чином, землі в межах населених пунктів потенційно є власністю 
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відповідної громади, але це ще не юридичний факт. Принаймні Конституція 

не наділяє громади земельною власністю.    

На нашу думку, правовий феномен звуженого кола (складу) суб’єктів, 

які можуть набувати і реалізовувати право власності на землю (ст. 14 

Конституції України) необхідно аналізувати крізь подвійну конструкцію  

права власності, встановлену ч. 1 ст. 13 Конституції України, та сприймати 

це право власності як право публічної  і приватної  власності. Об’єктом права 

публічної власності  є всі землі, які знаходяться в межах території України, за 

виключенням земель переданих у власність фізичним та юридичним особам 

приватного права. Суб’єкти ж права власності на землю, так само як і обсяг 

їх повноважень, обмежень і т. ін., що допустимо уявити як правовий режим  

власності, мають визначатися виключно  законом (п. 7 ст.  92 Конституції 

України). 

Незважаючи на те, що ст. 1225 ЦК України визначає спадкування 

права на земельну ділянку на загальних підставах, нотаріальні дії мають 

враховувати весь спектр вимог земельного законодавства в сфері набуття і 

реалізації права на землю. Тому провадження по спадковій справі на 

нерухоме майно та майнові права померлого має свої відмінності та 

особливості. 

Провадження по спадковій справі, окрім багатьох інших дій, 

складається з запитів про витребування відомостей і документів, необхідних 

для видачі свідоцтва про спадщину. При спадкуванні земельних ділянок 

нотаріус готує письмові запити до бюро технічної інвентаризації для 

отримання витягу з Реєстру прав власності на нерухоме майно та до 

відповідного відділу земельних ресурсів про надання відомостей щодо 

нормативної грошової оцінки земельних ділянок та наявності (відсутності) 

обтяжень або обмежень на земельні ділянки, що входять до складу 

спадкового майна. 

 Частина 2 ст. 1225 ЦК України визначає, що до спадкоємців 

житлового будинку, інших будівель та споруд переходить право власності 
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або право користування земельною ділянкою, на якій вони розміщені. 

Вказаний припис деталізовано у ч. 1 ст. 120 ЗК України, де встановлено, що 

до особи, яка набула право власності на житловий будинок, будівлю або 

споруду, розміщені на земельній ділянці, що перебуває у власності іншої 

особи, переходить право власності і на земельну ділянку або її частину, на 

якій вони розміщені, без зміни її цільового призначення. В цьому контексті 

виникає питання: чи має нотаріус включити у свідоцтво про право на 

спадщину право на  земельну ділянку, яка необхідна для обслуговування 

житлового будинку, інших споруд? Відповідь на це питання ЗК України, ЦК 

України, Закон України «Про нотаріат» не містять. Правова позиція 

Верховного Суду з цього питання однозначна – це право не спадкується. 

Зокрема, в п. 10 Постанови Пленуму Верховного Суду України Про судову 

практику у справах про спадкування  від 30.05.2008 року №7 йдеться про те, 

що правило ст. 1225 ЦК України про те,  що при переході до спадкоємців  

права власності на житловий будинок, інші будівлі та споруди до них 

переходить право власності або право користування земельною  ділянкою,  

на якій вони розміщені, і у розмірі, який необхідний  для  їх обслуговування,  

якщо  інший  її  розмір  не визначений  заповітом, необхідно розуміти так,  

що така ділянка переходить у власність або користування спадкоємців,  якщо 

її було надано в установленому порядку,  в межах, визначених при наданні,  

за умови, що спадкодавець не складав заповіту щодо розпорядження  

земельною ділянкою, належною йому на праві власності [153]. 

Оскільки Верховний Суд України далі не наводить аргументи на 

користь власної правової позиції, яка безперечно, на нашу думку, відповідає 

закону, спробуємо це зробити самостійно. Вбачається, що фактично 

опосередкована відповідь на це питання викладена у ч. 1 ст. 1225 ЦК 

України, де зазначається, що право власності на земельну ділянку переходить 

до спадкоємців на загальних підставах. Інакше кажучи, до складу спадщини 

входять усі права та обов’язки, що належали спадкодавцеві на момент 

відкриття спадщини і не припинилися  внаслідок його смерті. Таким чином, 
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до складу спадщини не можуть входити не оформлені належним чином права 

власності не земельну ділянку, на якій розташований житловий будинок, що 

є частиною складу спадщини. Вважаємо, що саме в цьому є внутрішня 

суперечність ч.1 і ч.2 ст. 1225 ЦК України та ч. 1 вказаної статті і ч. 1 ст. 120 

ЗК України.  

Звісно, ЗК України містить обмеження за суб’єктним складом щодо 

права власності на землі певної категорії, але не встановлює заборону бути 

спадкоємцями земельних ділянок за цією ознакою. Так, ч. 4 ст. 81 ЗК України 

визначає, що землі сільськогосподарського призначення, прийняті у 

спадщину іноземними громадянами, а також особами без громадянства, 

протягом року підлягають відчуженню. Тотожні вимоги законодавець 

сформулював і щодо іноземних юридичних осіб.  

Частина 2 статті 131 ЗК України визначає, що укладання таких угод 

здійснюється відповідно до Цивільного кодексу України з урахуванням 

вимог цього кодексу. І в цьому випадку законодавець не зовсім коректно  

відносить спадкування до угод. 

З метою подолання вищенаведених колізій, доцільно ст. 1218 ЦК 

України доповнити частиною другою наступного змісту: «2. До складу 

спадщини входять права та обов’язки, що виникають в сфері земельних 

відносин відповідно до ст. 120 Земельного кодексу України в зв’язку з 

набуттям спадкоємцями права власності на житловий будинок, будівлю або 

споруду». 

Земельна ділянка може знаходитись у спільній власності з визначенням 

частки кожного з учасників спільної власності (спільна часткова власність) 

або без визначення часток учасників спільної власності (спільна сумісна 

власність).  Необхідно зазначити, що вид права спільної власності на землю 

визначає правила і умови спадкування. 

Частина 4 ст. 355 ЦК України встановлює загальне правило, що спільна 

власність вважається частковою, якщо договором або законом не 

встановлена спільна сумісна власність на майно. Зокрема, право власності на 
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земельну ділянку, набуте подружжям за час шлюбу, є їхньою спільною 

сумісною власністю, якщо інше не встановлено договором. Земельні ділянки 

особистого селянського господарства можуть бути власністю однієї особи, 

спільною сумісною власністю подружжя та спільною частковою власністю 

членів особистого селянського господарства (ч. 3 ст. 5 Закону України «Про 

особисте селянське господарство»).  

В зв’язку з безпрецедентним  тривалим оформленням права власності 

на землі приватної власності виникає й складність вирішення питання про 

дотримання правил переважної купівлі частки в спільній частковій власності 

у випадку смерті одного зі співвласників, оскільки у випадку смерті особи – 

співвласника  земельної нерухомості –  у його спадкоємців право власності 

на частку щодо земельної нерухомості виникає лише з моменту державної 

реєстрації відповідних прав.  Саме з цього моменту у спадкоємців виникає 

переважне право купівлі частки в праві спільної часткової власності на 

землю. З цього приводу в літературі висловлені міркування, що в цьому 

випадку, при відчуженні частки в праві спільної часткової власності на 

землю в період із моменту смерті співвласника і до часу державної реєстрації 

відповідного права за спадкоємцями, нотаріусом не вимагається подання 

доказів повідомлення співвласника про намір продати частку в праві спільної 

часткової власності. У такому разі нотаріусові подається копія свідоцтва про 

смерть співвласника [75, с.46]. 

Частка у праві спільної сумісної власності спадкується на загальних 

підставах (ч. 1 ст. 1226). В літературі висловлені міркування, що в цьому 

випадку виникає колізія між ч. 1 ст. 1226 ЦК та ч. 2 ст. 369 ЦК, відповідно до 

якої розпорядження майном, що є у спільній сумісній власності, 

здійснюється за згодою всіх співвласників (складення заповіту щодо об’єкта 

права спільної сумісної власності має кваліфікуватися як один із способів 

розпорядження майном, що є у спільній сумісній власності), тому  ч. 2 ст. 

1226 ЦК України визнає за суб‘єктом  права спільної сумісної власності 

право заповідати свою частку у праві спільної сумісної власності, в т.ч. у 
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праві спільної сумісної власності  на землю до її визначення та виділу в 

натурі [67, с. 876]. 

З правила, викладеного в ч. 2 ст. 1226 ЦК України, є виключення. 

Зокрема, ч. 2 ст. 23 Закону України «Про фермерське господарство» 

встановлює, що у випадку, коли фермерське господарство успадковується 

двома або більше спадкоємцями, то земельна ділянка поділу не підлягає, 

якщо в результаті її поділу утвориться хоча б одна земельна ділянка менше 

мінімального розміру, встановленого для даного регіону. 

Основним  документом, що посвідчує право на земельну частку (пай),  

є сертифікат про право на земельну частку (пай) і це право спадкується за 

загальними правилами. Згідно з п. 17 Перехідних положень ЗК України 

сертифікати  на  право  на  земельну  частку  (пай) є дійсними до виділення 

власникам таких часток (паїв) у натурі  (на  місцевості) земельних  ділянок та 

видачі їм державних актів на право власності на землю.  

В зв’язку з масовим порушенням в 90-х роках минулого століття прав 

громадян похилого віку на одержання сертифікатів про право на земельну 

частку (пай) на сьогодні сформувалася судова практика про відновлення цих 

прав за позовом відповідних спадкоємців. Так, у п. 11 Постанови Пленуму 

Верховного Суду України  № 7 від 30.05.2008 р. зазначається, що якщо 

спадкодавець мав право на земельну частку (пай),  але за життя не одержав 

сертифіката на право власності на земельну частку (пай)  або помилково не 

був включений (безпідставно виключений) до списку, доданого до 

державного акта про колективну власність на землю відповідного 

сільськогосподарського підприємства, товариства тощо, при вирішенні спору 

про право спадкування на земельну частку (пай), суд  застосовує положення 

чинного  на  час  існування відповідних правовідносин Земельного  кодексу  

України  1990  року, Указу  Президента  України  від  8  серпня 1995 року N 

720/95 "Про  порядок  паювання  земель,  переданих  у колективну   власність   

сільськогосподарським підприємствам і організаціям" та відповідні норми 

ЦК УРСР [153].  
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Ст. 1277 ЦК визначає відумерлість спадщини, тобто у разі відсутності 

спадкоємців за заповітом і за законом, усунення їх від права на спадкування, 

неприйняття ними спадщини, а також відмови від її прийняття суд визнає 

спадщину відумерлою за заявою відповідного органу місцевого 

самоврядування за місцем відкриття спадщини. В цьому випадку виникнення 

права власності у громади відбувається не в порядку спадкування, а в зв’язку 

з визнанням судом спадщини відумерлою. 

Спадщина, визнана судом відумерлою, переходить у власність 

територіальної громади за місцем відкриття спадщини (ч. 3 ст. 1277 ЦК 

України). Вважаємо, що у разі визнання спадщини (у вигляді права  власності 

на земельну ділянку та відповідних обов’язків) відумерлою законодавець 

повинен був більш збалансовано врахувати інтереси різних громад – за 

місцем відкриття спадщини, тобто за останнім місцем проживання 

спадкодавця та місцем знаходження земельної ділянки. Нерідко місце 

відкриття спадщини та місце знаходження земельної ділянки не співпадають. 

Але за логікою ч. 3 ст. 1277 ЦК України права та обов’язки щодо власності 

на земельну ділянку, визнані судом відумерлими, переходять до 

територіальної громади за останнім місцем проживання спадкодавця. Чи 

може орган територіальної громади ефективно управляти цієї власністю, 

якщо вона територіально не співпадає з юрисдикцією цього органу, 

знаходиться на значній відстані? В цьому контексті виглядає примарним 

право місцевої ради, яка набула, наприклад, право власності на земельну 

ділянку в м. Києві або в іншому населеному пункті, в порядку визнання 

судом відумерлості спадщини, розпоряджатися цією земельною ділянкою. 

Такий висновок обумовлений не лише колізією норм законодавства про 

місцеве самоврядування та спадковим правом, але в першу чергу 

пріоритетністю норм земельного законодавства перед спадковим правом 

щодо визначення права власності на землю територіальних громад.  Так, ч. 2 

ст. 83 ЗК України визначає, що у комунальній власності перебувають усі 

землі в межах населених пунктів, крім земель приватної та державної 
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власності, а також земельні ділянки за їх межами, на яких розташовані 

об’єкти комунальної власності. При цьому ч. 1 цієї статті персоніфікує право 

комунальної власності з територією громади сіл, селищ, міст. За таких 

обставин  територіальна громада населеного пункту може набути право 

власності на земельну ділянку в порядку визнання відумерлості спадщини 

тільки тоді, коли така спадщина відкрилася на її території.  В цьому контексті 

видається доцільним доповнити ч. 3 ст. 1277 ЦК України реченням, що 

спадщина у вигляді прав та обов’язків на землі приватної власності, визнана 

судом відумерлою, переходить у власність територіальної громади за місцем 

її розташування.  

Разом з тим, велика кількість земель сільськогосподарського 

призначення знаходиться за межами населеного пункту, тому існує проблема 

визнання відумерлою спадщини у вигляді земельних ділянок за межами 

населеного пункту. Законодавство не має чіткого регулювання з цього 

питання, оскільки згідно з ч.1 ст. 1277 ЦК України, право звернення з заявою 

має саме орган місцевого самоврядування, однак визнання спадщини 

відумерлою в цьому випадку порушило б принцип розмежування земель 

державної та комунальної власності. Оскільки дана стаття не передбачає 

права державних органів звернутись з таким позовом, на нашу думку, дане 

питання потребує якнайшвидшого законодавчого врегулювання. 

Відповідно до ч. 3 ст. 1272 ЦК України за позовом спадкоємця, який 

пропустив строк для прийняття спадщини з поважної причини, суд може 

визначити йому додатковий строк, достатній для подання ним заяви про 

прийняття спадщини. При переході за цих обставин земельної ділянки як 

відумерлої спадщини до територіальної громади і вона не передана у 

власність іншій особі, такий спадкоємець має  право  вимагати  її  передання  

в натурі, а у разі  продажу земельної ділянки має право на грошову 

компенсацію на підставі статті 1280 ЦК України. На нашу думку, якщо 

спірна земельна ділянка передана в користування третім особам, це не є 

перешкодою для оформлення і реєстрації права власності за спадкоємцем, 
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однак ця обставина не може слугувати підставою для розірвання договору 

оренди земельної ділянки. 

 

Висновки до першого розділу. 

1. Обставини, що підлягають доказуванню в даній категорії справ, 

випливають із диспозиції норми матеріального права в справах щодо 

спадкування. При цьому норми матеріального права маю сприйматися крізь 

призму підстав позову та заперечень проти позову. 

2. Зміна предмета доказування залежить від конкретних норм 

спадкового права відповідно до яких обґрунтовуються вимоги та 

заперечення. У зв’язку з цим змінюється склад фактів, які входять до 

предмета доказування. 

3. До предмету доказування в справах щодо спадкування необхідно 

віднести факти матеріально-правового характеру і процесуально-правового 

характеру. При цьому, в залежності від стадії провадження, окремі факти 

матеріально-правового характеру розглядаються в якості процесуально-

правового характеру. Юридичні факти матеріально-правового характеру – це 

факти, які обґрунтовують заявлені вимоги чи заперечення. Другою групою 

фактів, яка може входити до предмету доказування, є факти, які впливають 

на відкриття та рух провадження в цивільній справі і їх прийнято іменувати 

фактами процесуального характеру. 

4. Преюдиційність окремих фактів в спадковому праві має свої 

особливості і полягають вони не тільки у звільненні від доказування, але й в 

наперед визначених законодавцем правових наслідках, які є обов’язковими 

для суду і не мають альтернативи.  

5. Суд може застосувати правило про звільнення від доказування, 

викладене в ч. 1 ст. 61 ЦПК України, якщо жодна особа, що бере участь у 

справі, не заперечує визнання іншими особами відомостей про факти, що 

входять до предмету доказування 
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6. Оскільки право власності на земельну ділянку виникає з моменту 

державної реєстрації цих прав (ст. 125 ЗК України) відповідно до документів, 

що посвідчують право на земельну ділянку, в нашому випадку – свідоцтва 

про право на спадщину (підпункт «б» ч. 2 ст. 126 ЗК України), з урахуванням 

змісту ст. 182 ЦК України видається, що  ці обставини необхідно віднести до 

основних матеріально-правових фактів. Джерелом формування предмета 

доказування, в першу чергу, є норми земельного права, а в другу чергу – 

норми  спадкового права. 

7. Припинення правовідносин спадкування завершується переходом 

прав та обов’язків від фізичної особи, яка померла, до спадкоємця під час 

державної реєстрації відповідних прав на земельну ділянку відповідно до 

ст.ст. 125, 126 ЗК України. В цьому контексті не варто говорити про 

оформлення права власності  в установленому цивільним законодавством 

порядку. Так само не варто говорити про завершення «успадкування», а 

потім про  оформлення права власності, оскільки – це єдиний, нерозривний 

процес.  

8. До складу спадщини входять усі права та обов’язки, що належали 

спадкодавцеві на момент відкриття спадщини і не припинилися  внаслідок 

його смерті. Таким чином, до складу спадщини не можуть входити не 

оформлені належним чином права власності на земельну ділянку, на якій 

розташований житловий будинок, що є частиною складу спадщини. 

Вважаємо, що саме в цьому є внутрішня суперечність ч.1 і ч.2 ст. 1225 ЦК 

України та ч. 1 вказаної статті і ч. 1 ст. 120 ЗК України.  

9. Оскільки джерелом формування предмета доказування у вказаній 

категорії справ виступають норми земельного права, їх колізійність продукує 

складнощі в процесі опрацювання предмету доказування, тому доцільним 

виглядає доповнення  ч. 3 ст. 1277 ЦК України реченням, що спадщина у 

вигляді прав та обов’язків на землі приватної власності, визнана судом 

відумерлою, переходить у власність територіальної громади за місцем її 

розташування.  
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РОЗДІЛ  ІІ 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОКРЕМИХ ЗАСОБІВ ДОКАЗУВАННЯ   У 

СПРАВАХ ЩОДО СПАДКУВАННЯ 

 

 

2.1. Належні та допустимі докази у справах щодо спадкування.  

Інститут належності та допустимості доказів не новий в цивільному 

процесуальному законодавстві. Попри це, в правозастосовчій діяльності 

виникають проблеми визначення належності та допустимості доказів по 

окремим категоріям справ,  що випливають зі спадкових правовідносин. Це 

зумовлено не стільки суб’єктивними чинниками, зокрема, вадами 

нормативного регулювання щодо обґрунтованості меж судового розсуду, але 

в першу чергу, з новелізацією  спадкового права і  проблем правильного 

сприйняття предмету доказування по вказаним категоріям справ. 

Науковий аналіз нормативного регулювання інституту  належності і 

допустимості доказів в умовах новелізації цивільного прцесуального права 

здійснюється окремими вітчизняними вченими. Серед них слід назвати      

В.В. Комарова, Ю.С. Червоного, В.М. Тертишника, О.С. Захарову,            

О.О. Грабовську та ін., роботи яких слугували відправною точкою для 

подальшого дослідження вказаних питань.  

Залишаються актуальними за вказаною темою праці вчених-

процесуалістів радянської доби. Так, А.Ф.Клейнман розглядав належність і 

допустимість доказів як правові принципи цивільного процесу. Принцип 

належності доказів, вказував А.Ф.Клейнман, полягає в вимозі закону аби суд 

обмежував коло фактичних обставин, які підлягають доказуванню, лише 

тими, які мають значення для правильного вирішення справи. Далі вказаний 

автор конкретизує свою думку і вважає, що суд має з’ясувати чи відноситься 

до сутності справи та обставина, той факт, який сторона бажає встановити за 

допомогою даного доказу, чи має цей факт суттєве значення для правильного 

вирішення справи [45, с. 136]. Принцип допустимості доказів полягає в тому, 

зазначає А.Ф.Клейнман, що для певних правовідносин, угод та певних 
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юридичних фактів закон вимагає визначених засобів доказування. У 

випадках, коли закон вимагає доказування певними видами доказів, тоді 

фактичні обставини в конкретній справі не можуть бути доказані будь-якими 

іншими доказами [45, с. 137]. 

М.К.Треушников розрізняв декілька груп обставин, які визначають 

належність судових доказів в цивільній справі: 1) факти предмету 

доказування; 2) доказові факти; 3) факти, що мають лише процесуальне 

значення (впливають на виникнення права на пред’явлення позову, 

зупинення провадження, закриття провадження в справі, залишення позову 

без розгляду);  4) факти, які дають суду підстави для постановлення окремої 

ухвали [103, с. 29]. 

К.С.Юдельсон в свій час зазначав, що належними до справи 

вважаються ті факти, які входять в склад підстав позову або заперечень 

проти нього. Принцип належності фактів сприяє точному визначенню обсягу 

фактичного складу підстав позову і предмету доказування. На думку 

вказаного автора, небезпека помилки визначення фактичного складу підстав 

позову  полягає в тому, що невключення до фактичного складу окремого 

його елементу або помилкове включення нейтрального до справи елементу, 

або неправильне визначення сутності того чи іншого елементу фактичного 

складу ускладнює та затягує цивільний процес [129, с. 133]. 

Належність доказів як принцип цивільного судочинства не 

обмежується стадією попереднього слухання в справах щодо спадкування і 

може бути реалізований на всіх стадіях цивільного судочинства [13]. В 

літературі справедливо зазначається, що в доказовій діяльності необхідно 

розрізняти принципи належності фактів, які визначають склад предмету 

доказування,  й належності доказів. В цьому контексті належними є тільки ті 

докази, які здатні переконати в наявності зв’язку з належними фактами зі 

складу предмету доказування. В процесуальних нормах це правило знаходить 

свій вираз, наприклад, у правилах про заяву про виклик свідка ( ст. 136 ЦПК 

України). У заяві про виклик свідка мають бути зазначені його ім’я, місце 
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проживання (перебування) або місце роботи, обставини, які він може 

підтвердити (курсив мій – І.В.). Саме крізь призму предмету доказування 

суд має розглянути таку заяву та ухвалити рішення про її відхилення або 

задоволення. На практиці нормативно визначений порядок заяви про виклик 

свідків дотримується вкрай рідко. Так само в правозастосовчій діяльності не 

виконується вимога про те, що заява про виклик свідка має бути подана до 

або під час попереднього судового засідання, а якщо попереднє судове 

засідання у справі не проводиться,  - до початку розгляду справи по суті. 

Т.В.Цюра розглядає поняття «доказ» як окремий елемент засобу 

доказування, що несе в собі інформацію про обставину справи, а засіб 

доказування – це сукупність окремих доказів, які за ЦПК України допустимі 

для доказування в конкретній справі [117, с.4]. Принцип належності доказів 

послідовно реалізований в низці статей ЦПК України. Так, ч. 2 ст. 133 ЦПК 

України вміщує відкритий перелік способів забезпечення судом доказів, 

зокрема, допит свідків, призначення експертизи, витребування та (або) огляд 

доказів, у тому числі за їх місцезнаходженням. При цьому в заяві про 

забезпечення доказів (ст. 134 ЦПК України) заявник має зазначити: докази, 

які необхідно забезпечити; обставини, що можуть бути підтверджені цими 

доказами; обставини, які свідчать про те, що подання потрібних доказів може 

стати неможливим або ускладненим, а також справу, для якої потрібні ці 

докази або з якою метою потрібно їх забезпечити. Принцип належності 

доказів знаходить своє відображення в правилах про витребування доказів 

(ст. 137 ЦПК України), зокрема у заяві про витребування доказів має бути 

зазначено, який доказ вимагається, підстави, за яких особа вважає, що доказ 

знаходиться в іншої особи, обставини, які може підтвердити цей доказ 

(курсив мій – І.В.). 

В науковій літературі вищенаведені аспекти належності доказів 

розглядаються як процесуальні гарантії одержання належних і допустимих 

доказів. Так, О.С.Захарова зазначає, що процесуальними гарантіями 

одержання належних і допустимих доказів можуть виступати:                         
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1) забезпечення доказів; 2) судові доручення. На думку авторки, для того, 

щоб будь-яка інформація набувала статус судового доказу в сімейній справі, 

необхідно, щоб вона містила в собі відомості про факти конкретної справи і 

була закріплена і досліджена судом у встановленому процесуальним законом 

порядку [41, с. 97 - 99].   В цьому контексті В.В.Молчанов зазначає, що в 

порядку судового доручення можуть бути зібрані фактичні дані, які 

встановлюються передбаченими законом засобами доказування. Суд, який 

виконує судове доручення, опитує сторони, третіх осіб, свідків, проводить 

огляд письмових і речових доказів, які не можуть бути доставлені до суду, 

який розглядає справу [65, с. 81].    

ЦПК України встановлює вимогу, що рішення суду повинно бути 

обґрунтованим (ч.1 ст. 213 ЦПК України). Далі законодавець наводить 

визначення, в якому  під обґрунтованістю  рішення слід розуміти рішення 

ухвалене на основі повного і всебічного з’ясування обставин, на які сторони 

посилаються як на підставу своїх вимог і заперечень, підтверджених тими 

доказами, які були досліджені в судовому засіданні. Відповідно до принципу 

змагальності сторін не на суд, а на сторони  покладається обов’язок 

доведення  обставин, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або 

заперечень. З іншого боку, на суд покладається обов’язок ідентифікації 

наданих сторонами доказів як належних та допустимих. Водночас у законі не 

міститься вказівки на коло доказів, які мають бути зібрані в певній справі. 

Вихід з цієї проблеми загальновідомий, а саме: предмет доказування – це 

критерій, який допомагає правильно застосувати правило про належність 

доказів. В літературі справедливо зазначається, що при вирішенні питання 

про належність доказів суд бере до уваги предмет доказування, тобто коло 

тих юридичних фактів з конкретної справи, які передбачені нормою 

матеріального права, на основі якої буде вирішена цивільна справа. Предмет 

доказування – той критерій, який допомагає правильно застосовувати 

правило про належність доказів.  
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Вважаємо, що правильне встановлення предмету доказування є 

запорукою успішності подальшого процесу доказування не тільки в справах 

про спадкування, але є загальним універсальним правилом доказування в 

цивільному судочинстві.  Вказана теза не є аналітичним здобутком автора, а є 

нормативно визначеним правилом про належність доказів. Так,  ст. 58 ЦПК 

України встановлює, що належними  є докази, які містять інформацію щодо 

предмета доказування. Далі законодавець встановив, що суд не бере до 

розгляду докази, які не стосуються предмета доказування.  Таким чином, 

розмірковуючи про належність доказів в певній категорії справ перш за все 

необхідно визначитись з предметом доказування по тій чи іншій категорії 

справ. Предметом доказування, якщо мова йде про позивача, є обставини, які 

обґрунтовують вимоги, викладені в позовній заяві, або заперечення, якщо 

йдеться про відповідача.  На нашу думку, ретельний аналіз фактів предмету 

доказування, з якими норма матеріального права пов’язує правові наслідки, 

дозволяє правильно зробити висновок про належність доказів. Таким чином, 

незалежно від категорії спадкових справ правові підстави позовних вимог, 

так само як і заперечень, містяться, як правило, у  нормах ЦК України.  

Необхідно зазначити, що сформульована в ст. 58 ЦПК України норма 

про належність доказів крізь призму наявності інформації щодо предмета 

доказування вимагає аналітичної роботи суду і сторін, а останні мають в 

рамках доказової діяльності довести належність доказів. Таким чином, норма 

про належність доказів, на відміну від норми про допустимість доказів, не 

містить формалізованих критеріїв і не може дати відповідь на питання без 

розгляду конкретної цивільної справи. Невипадково в багатьох правових 

національних системах нормативно не визначено інститут належності доказів 

в цивільному процесі.  

В цьому контексті виникає питання про те яким чином  суд 

«фільтрує» докази, які явно не стосуються справи і об’єктивно обтяжують 

розгляд справи? Так, ч. 3 ст. 58 ЦПК України зобов’язує суд не брати до 

розгляду докази, які не стосуються предмета доказування і цим, начебто, 
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питання вирішується. На нашу думку, ця імперативна норма викладена вкрай 

невдало, оскільки вимагає у суду до розгляду справи по суті давати оцінку 

окремим фактам, а не за сукупністю досліджених доказів та провокує певну 

конфліктність в процесі реалізації обов’язку доказування і подання доказів. 

Порівняльний аналіз тотожних інститутів в окремих державах Європи дає 

відповідь про шляхи подолання потенційної конфліктності доказової 

діяльності в цивільному судочинстві. Так, в цивільних процесуальних 

кодексах є норми-заборони, які забороняють мотивувати суддям свої рішення 

фактами, які не є предметом судового розгляду, зокрема, такий підхід 

закріплений в ч. 1 ст. 7 ЦПК Франції. Одночасно суддя має право прийняти 

до уваги навіть ті факти, на які сторони спеціально не посилалися в 

обґрунтування свої позовних вимог (ч. 2 вказаної статті). Законодавець 

Франції, мабуть, допускав можливість надання сторонами доказів, які не 

стосуються предмету доказування в конкретній справі, або недобросовісного 

приховування  певних фактів, тому в такій ситуації не обмежився 

запровадженням певних заборон, а надав судді певні повноваження, які 

суттєво впливають на ефективність доказування та, на нашу думку, не 

впливають на реалізацію принципу диспозитивності в цивільному процесі. 

Так, ст. 8 ЦПК Франції надає право судді запропонувати сторонам надати 

пояснення з фактичних питань, які він вважає за необхідні для вирішення 

справи.   

У схожих за ЦПК України випадках про належність доказів, тобто 

доказів, які містять інформацію щодо предмета доказування, норми ЦПК 

Франції говорять про допустимість доказів. Так, ст. 317 ЦПК Франції, яка 

регламентує процедуру ініціювання вирішальної присяги, містить припис 

про те, що: «Коли присяга є допустимою (курсив мій – І.В.), суддя 

розпоряджається про її принесення і нагадує відповідні факти, відносно яких 

вона має бути прийнята» [71, с. 94].  

Відповідно до ст. 359 ЦПК Німеччини предметом доказування є 

спірні факти до тих пір, поки не діє принцип розслідування. Жодних 
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посилань про наявність інституту належних доказів за ЦПК Німеччини 

дослідники не згадують [120, с. 324- 350]. 

Стаття 9 ЦПК Франції хоч і зобов’язує сторону доказати відповідно 

до закону, факти, необхідні для задоволення її позовних вимог, надає судді 

право розпорядитися за власною ініціативою про прийняття будь-яких 

допустимих законом засобів з перевірки доказів (ст. 10 вказаного кодексу). 

Водночас наведеному праву судді кореспондується обов’язок сторін сприяти 

здійсненню засобів щодо перевірки доказів. У випадку невиконання або 

відмови виконання такого обов’язку, суддя зберігає за собою право зробити з 

цього висновки на власний розсуд. Коли докази знаходяться у сторони або у 

третьої особи, суддя має право, за клопотання іншої сторони, зобов’язати 

першу сторону надати їх суду під загрозою застосування майнових санкцій – 

прогресивної пені.   

Вочевидь заборона суддям мотивувати свої рішення фактами, які не є 

предметом судового розгляду, виглядає кращим виходом послідовного 

втілення принципу диспозитивності, ніж заборона не брати до розгляду у 

сторін певні докази на стадії подання доказів. З цього приводу Я.П.Зейкан 

слушно зауважує, що іноді суд відмовляється приєднати докази і цим дає 

підстави для підозр в упередженості і однобічності. Далі вказаний автор 

справедливо звертає увагу, що досвідчений адвокат може легко здогадатись, 

коли суддя починає займати упереджену, однобічну позицію в контексті 

немотивованої відмови приєднати певні докази [42, с. 490]. Вказаний 

інститут належності доказів не був відомий за Статутом цивільного 

судочинства 1864 р. Умовно до цього процесуального інституту допустимо 

віднести положення, викладені в ст. 81-1 вказаного Статуту про те, що коли 

зазначені сторонами докази не допускаються за законом або ж обставини, які 

належать встановленню, несуттєві для справи, або коли вже достатньо 

з’ясовано, тоді суддя відхиляє такий доказ. Коментуючи вказану статтю 

В.Л.Ісаченко зазначав, що відмовити в прийнятті доказів, що надає сторона, 

суд вправі лише в двох випадках: 1) коли суд визнає, що доказів достатньо 
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для вирішення справи по суті та 2) коли робиться посилання на 

непередбачені законом засоби доказування [78, с. 285].  Вважаємо, що в обох 

випадках мову не можна вести про їх ототожнення з сучасним інститутом 

належності доказів.  

Вперше сучасний інститут належності доказів в цивільному процесі 

був згаданий в ст. 119  ЦПК УСРР 1924 р.  У вказаній статті зазначалося, що 

допущення  тих чи інших доказів, представлених сторонами, залежить від 

того чи знайде їх суд суттєвими для справи. Коментуючи вказану статтю 

вчені того часу зазначали, що суд може на власний розсуд не тільки 

відхилити надані сторонами документи, але й вправі відмовити в приєднанні 

їх до матеріалів справи мотивованою постановою[122, с. 84-85]. Зазначений 

стислий нормативний припис про належність доказів зберігся в ЦПК України 

1963 р. (ст. 28) [146] та сучасному ЦПК України.  Вважаємо, що існуючий в 

ЦПК України інститут належності доказів – це певною мірою збереження 

радянського методу регулювання цивільних процесуальних відносин, який 

потребує суттєвого оновлення, зокрема, пропонується ч. 3    ст. 58 ЦПК 

України викласти в наступній редакції : «3. Суд не може обґрунтувати своє 

рішення доказами, які не входять до предмету  доказування під час розгляду 

цивільної справи».     

Допустимість засобів доказування також є однією з найважливіших 

умов, які забезпечують законність і обґрунтованість судових рішень.  За 

таких обставин аналіз предмету доказування певних категорій справ, що 

випливають зі спадкового права  є актуальним, оскільки реально полегшить 

правозастосовчу діяльність. 

В літературі радянської доби зазначається, що допустимими є тільки 

ті докази, які передбачені процесуальним законом. При цьому 

К.С.Юдельсоном була висловлена  оригінальна думка, яка, певною мірою, 

пояснює, наприклад, нормативне регулювання  ЦПК Франції, коли відносини 

щодо належності доказів в цьому кодексі згадуються крізь призму 
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допустимості доказів. Так, вказаний автор зазначає, що недопустимими є 

докази, які не відповідають ознакам належності [129, с. 135]. 

Як зазначалося, національні системи доказового права передбачають 

різні види засобів доказування. За ЦПК України, по-перше, суд не бере до 

уваги докази, які одержані з порушенням порядку, встановленого законом, а 

по-друге, обставини справи, які за законом мають бути підтверджені певними 

засобами доказування, не можуть підтверджуватись іншими засобами 

доказування (ст. 59 ЦПК України). В контексті цих двох характеристик 

допустимості доказів вітчизняні вчені-процесуалісти  розглядають  правило 

допустимості в широкому і вузькому плані. Так, В.В.Комаров зазначає, що в 

широкому плані правило допустимості доказів припускає наявність певного 

кола засобів доказування, в яких можуть міститися фактичні дані, з тим, щоб 

вони могли бути судовими доказами. Ця вимога, зазначає автор, має 

виключний характер, оскільки встановлений законом перелік засобів 

доказування не може бути розширений або звужений за розсудом суду.  

Правила допустимості у вузькому плані стосуються в першу чергу тих 

випадків, коли по справі можуть бути допустимі тільки певні засоби 

доказування з числа передбачених законом. Вони конкретизуються в нормах 

матеріального права, наприклад, недотримання простої письмової форми 

правочину позбавляє сторону можливості у випадку спору посилатися в її 

підтвердження на показання свідків. Недодержання судом цієї вимоги закону 

тягне скасування постановленого на основі таких доказів судового рішення 

[48, с. 13]. Отже, наявний в ЦПК України перелік засобів доказування в 

доказовій діяльності, при необхідності з урахуванням матеріалів конкретної 

справи, має бути скорегований суб’єктом доказування крізь призму норм 

матеріального права. Тільки в такому випадку можливо досягнути 

дотримання принципу допустимості доказів. 

ЦПК України не містить конкретного нормативного визначення 

допустимості доказів. Більшість вчених у пошуках відповіді про зміст 

визначення допустимості обґрунтовано розглядають це питання через призму 
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нормативного визначення доказів (ст. 57 ЦПК України) [9, с. 164]. Так, один 

з дослідників вказаного питання зазначає, що допустимість судового доказу – 

це відповідність його процесуальної форми (засобів доказування) вимогам 

закону. Правило допустимості доказів має виключний характер, оскільки 

встановлене законом коло засобів доказування (ч. 2 ст. 57 ЦПК України) не 

може бути розширене або звужене за розсудом суду. Інша складова 

допустимості доказів включає вимогу закону (ч. 2 ст. 59 ЦПК України), коли 

по справі можуть бути допустимі тільки певні засоби доказування з числа 

передбачених законом. Вони конкретизуються в нормах матеріального права 

[50, с. 490].  

В справах, що випливають зі спадкових правовідносин можуть бути 

допустимі тільки певні засоби, передбачені не тільки ЦК України, але й 

Законом України «Про нотаріат» [150].  

Зупинимось на аналізі двох загальнопоширених категорій справ, що 

випливають зі спадкового права – це позови про право на спадкування та про 

поділ спадщини між спадкоємцями.  

До предмету доказування за вказаною категорією справ належить, на 

нашу думку, встановлення наступних фактів:  1) факт відкриття спадщини;  

2) коло спадкоємців; 3) склад спадщини; 4) наявність або відсутність 

заповіту; 5) наявність осіб, що претендують на спадкування та чи є вони  

спадкоємцями та до якої черги спадкоємців за законом відносяться; 6) 

наявність інших спадкоємців тотожної черги; 7) чи  надається цій черзі 

спадкоємців реалізувати право спадкування; 8) чи є серед спадкоємців особи, 

які мають право на обов’язкову частку у спадщині; 9) відомості про фактичне 

прийняття спадщини; 10) відомості про відмову від прийняття спадщини, в 

т.ч. про відмову на користь іншої особи; 11) чи є підстави для усунення від 

права спадкування. 

Вищезазначені факти мають бути підтверджені належними та 

допустимими  доказами, які ми розглянемо нижче.    
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Свідоцтво про смерть спадкодавця не тільки доказує виникнення 

права на спадкування ( ст. 1223 ЦК України), але й вказує про час відкриття 

спадщини ( ч.2 ст. 1220 ЦК України).   В цьому контексті виникає питання чи 

встановлює Закон обов’язковість доказування смерті спадкодавця виключно 

через наявність реєстрації акту цивільного стану та видачею свідоцтва про 

смерть?  Нажаль, на це ключове питання в спадковому праві прямої відповіді 

немає. Відповідно до змісту ч. 2 ст. 1220 ЦК України юридичним фактом, 

який тягне відкриття спадщини, є смерть особи або оголошення її померлою. 

При цьому в Загальних положеннях про фізичну особу ЦК України 

зазначається, що цивільна правоздатність фізичної особи припиняється у 

момент її смерті (ч. 4 ст. 25 ЦК України). В іншому місці законодавець 

встановлює, що актами цивільного стану, окрім інших подій, є смерть 

фізичної особи,  яка підлягає державній реєстрації.  Певною мірою цю 

прогалину намагається подолати Верховний Суд України коли в п. 3 

Постанови Пленуму від 30.05.2008 р. № 7 «Про судову практику у справах 

про спадкування»  вказує, що згідно з правилами статті 1220 ЦК України та 

статті 249 ЦПК України часом відкриття спадщини слід вважати день смерті 

особи, зазначений у свідоцтві про смерть, яке видане відповідним державним 

органом реєстрації актів цивільного стану. Попри те, що роз’яснення 

Пленуму Верховного Суду України має лише рекомендаційний характер, 

воно має практичне та теоретичне значення, але також потребує, на нашу 

думку, уточнення. Певно що іншим способом встановити факт смерті, ніж 

послатися на реєстрацію  акту цивільного стану про смерть особи не 

вбачається можливим. З іншого боку, наявність чи відсутність свідоцтва про 

смерть, наприклад, втрачене внаслідок пожежі, стихійного лиха тощо, не 

унеможливлює встановлення, відповідно до закону, самого факту смерті 

особи. 

Свідоцтво  про право на спадщину в певних випадках може бути 

виключним засобом  доказування і не може підтверджуватись іншими 

засобами доказування, зокрема, щодо набуття спадкоємцем права власності 
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на нерухомість.  Так, відповідно до ст. 1299 ЦК України, яка була виключена 

з ЦПК України в липні 2013 р., спадкоємець зобов’язаний зареєструвати  

право на спадщину, звісно за наявності отриманого свідоцтва, в органах, які 

здійснюють державну реєстрацію нерухомого майна. Право власності на 

нерухоме майно виникає у спадкоємця з моменту державної реєстрації цього 

майна. У випадку, коли спадкоємець прийняв спадщину, але не отримав 

свідоцтва про право на спадщину і відповідно не набув права власності, 

наприклад, на нерухомість, то в цьому випадку законодавець не передбачив 

правові наслідки такої бездіяльності. Не вирішено це питання і в чинному 

законодавсті України, що регулює відносини в сфері реєстрації цивільних 

прав. Вважаємо, що ця прогалина в спадковому праві має бути виправлена, 

оскільки  тут йдеться не тільки про приватний інтерес особи-спадкоємця, але 

й про публічний інтерес, зокрема, щодо штучного звуження  об’єктів 

оподаткування та  виникнення певних бюджетних втрат у держави чи певної 

громади. Механізм простий – не здійснено державну реєстрацію права 

власності на нерухомість – не виникло право власності, а отже не виникли у 

фактичного володільця зобов’язання перед бюджетом певного рівня.  

Виділ чи поділ спадкового майна  відповідно до ст. 1278 ЦК України 

може бути здійснений тільки після отримання кожним  із спадкоємців 

свідоцтва про право на спадщину. Такий виділ може бути оформлений у 

нотаріуса шляхом укладання правочину між спадкоємцями. У випадку спору 

про виділ частки в натурі такий виділ, поділ може бути здійснений за 

рішенням суду. Звісно, суд вправі задовольнити позов про поділ спадщини 

між спадкоємцями, якщо йдеться про поділ нерухомого майна, тільки за умов 

державної реєстрації права на відповідну спадщину.  

Свідоцтво про народження, про усиновлення, про шлюб є засобом 

доказування родинних відносин спадкоємців та спадкодавця, оскільки 

спадкоємці за законом одержують право на спадкування почергово в 

порядку, визначеному у статтях 1261-1265 ЦК України.  
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Довідка органу місцевого самоврядування про перебування особи на 

утриманні спадкодавця (неповнолітньої або/та повнолітньої непрацездатної 

особи з кола дітей спадкодавця, непрацездатної вдови (вдівця) та 

непрацездатних батьків спадкодавця) є засобом доказування щодо наявності 

у особи права на обов’язкову частку у спадщині. Відповідно до ч. 1 ст. 1241 

ЦК України зазначені особи спадкують, незалежно від змісту заповіту, 

половину частки, яка належала б кожному з них у разі спадкування за 

законом.  

Довідку органу місцевого самоврядування про особу, яка протягом 

тривалого часу опікувалася, матеріально забезпечувала, надавала іншу 

допомогу спадкодавцеві, який через похилий вік, тяжку хворобу або каліцтво 

був у безпорадному стані, може бути визнано належним доказом у випадку 

спору про зміну черговості одержання права на спадкування відповідно до 

правил, викладених у ст. 1259 ЦК України, зокрема фізична особа з 

вищенаведеного кола, яка є спадкоємцем за законом наступних черг, може за 

рішенням суду одержати право на спадкування разом із спадкоємцями тієї 

черги, яка має право на спадкування. Звісно, гіпотеза і диспозиція ст. 1259 

ЦК України  відносно визначена, що вимагає у суду при розгляді такого 

спору,  оцінити факти опікування, матеріального забезпечення та іншої 

допомоги з точки зору їх правового значення. В науковій літературі з цього 

приводу справедливо зазначається, що особливу складність в судовій 

практиці викликає правильне визначення допустимих фактів і доказів при 

вирішенні спорів, які випливають із правовідносин, врегульованих нормами 

матеріального права з відносно визначеною гіпотезою і диспозицією. Такі 

норми права отримали в теорії цивільного процесу найменування 

«ситуаційних», оскільки правовідносини ними врегульовані з розрахунком на 

судовий розсуд, або, інакше кажучи, з розрахунком на судову конкретизацію 

зафіксованих в законі узагальнюючих обставин, з якими пов’язані правові 

наслідки [45, с. 32]. 
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В літературі небезпідставно виникають питання про допустимість 

засобів доказування в міжнародному цивільному процесі. На перший погляд 

відповідно до норм ЦПК України при розгляді справ з іноземним елементом 

суди України не вправі використовувати інші засоби доказування, які 

існують в іноземному праві, якому підпорядковане спірне правовідношення 

або правова вимога. В першому розділі ми вже досліджували особливості 

формування предмету доказування в справах з іноземним елементом і 

внаслідок аналізу низки укладених Україною міжнародних договорів про 

правову допомогу дійшли висновку про допустимість використовування в 

цивільному судочинстві інших засобів доказування, які існують в іноземному 

праві, якщо це випливає з положень міжнародного договору. Зокрема, 

зазначалося, що міжнародні договори про правову допомогу в цивільних 

справах передбачали існування таких процесуальних інститутів як договірна 

підсудність. Так, в ст. 21 Договору між Україною та Естонською 

Республікою про правову допомогу та правові відносини у цивільних та 

кримінальних справах [191, с.1027] зазначається, що суди кожної з 

договірних сторін компетентні розглядати цивільні справи, якщо відповідач 

має на її території місце проживання та в інших випадках, якщо про це є 

письмова угода сторін. При наявності такої угоди суд припиняє провадження 

в справі за заявою відповідача, якщо така заява зроблена до наведення 

заперечень по суті позову. Не можна змінювати лише правила про виключну 

підсудність цивільних справ, що встановлені національним законодавством. 

Таким чином, розгляд цивільної справи з іноземним елементом допускає 

застосування договірної підсудності, що випливає з міжнародних договорів, 

згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України. ЦПК 

України встановлює множину варіантів визначення підсудності цивільних 

справ, при цьому жодної згадки про договірну підсудність. З цього випливає, 

що відповідно до ч. 2 ст. 59 ЦПК України обставини справи, які мають бути 

підтверджені певними засобами доказування, в даному випадку – нормами 

ЦПК про підсудність, не можуть підтверджуватись іншими засобами 
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доказування. Оскільки глава 1 «Підсудність» Розділу ІІІ ЦПК України не 

передбачає договірної підсудності, в цьому сенсі виникає певна колізія норм 

ЦПК України та міжнародно-правових норм. З метою подолання вказаної 

колізії пропонується внести наступні зміни і доповнення до ст. 109 ЦПК 

України. Вказану статтю доповнити частиною другою наступного змісту « 2. 

За заявою відповідача, якщо така заява зроблена до розгляду справи по суті 

та знаходить своє обґрунтування  положеннями письмової угоди сторін, 

укладеної відповідно міжнародного договору, згода на обов’язковість якого 

надана Верховною Радою України, справа розглядається відповідним судом 

держави за місцем проживання позивача». В зв’язку зі збільшенням ст. 109 

ЦПК України з двох до трьох частин, нумерувати другу частину як третю.   

 

2.2. Пояснення сторін, третіх осіб, їхніх представників, 

допитаних як свідків у справах щодо спадкування.   

 

Пояснення сторін в цивільному судочинстві завжди займало 

центральне місце в доказовій діяльності учасників цивільного процесу. В 

новому ЦПК України пояснення вже не є джерелом доказів, якщо сторона не 

скористалася своїм процесуальним правом бути допитаним як свідок. В свою 

чергу суд не може ініціювати допит сторони як свідка і у підсумку маємо 

ускладнення в процедурі доказування і подання доказів. 

Минуло вже десять років з часу запровадження в цивільному процесі 

інституту допиту сторони, третьої особи, їх представників як свідків, але цей 

процесуальний інститут не знаходить широкої підтримки серед науковців і 

практиків. В цьому контексті важливо проаналізувати критичні 

висловлювання та запропонувати певні шляхи вдосконалення нормативного 

регулювання або зміну сформованих підходів до правозастосування цього 

інституту.  

В науковій літературі пояснення сторін, третіх осіб, показання 

свідків, письмові та речові докази розглядаються як засоби доказування, з 

одного боку, та як синонім категорії «докази», з іншого боку [42, с. 110-111; 
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86, с. 172-173]. Прихильники такого підходу небезпідставно звертають увагу 

на те, що зі змісту норм права не завжди випливає чітке розмежування між 

доказами і засобами доказування. Дійсно, докази як фактичні дані можуть 

бути отримані з визначеного в ч. 2 ст. 57 ЦПК України закритого 

(вичерпного) переліку джерел: пояснень сторін, третіх осіб, їхніх 

представників, допитаних як свідків, показань свідків, письмових доказів, 

речових доказів, висновків експертів. В цьому контексті Я.П.Зейкан 

обґрунтовано стверджує, що докази, як відомості про факти, містяться у 

різних документах, показах свідків тощо. У зв’язку з цим прийнято говорити 

про джерела інформації, тобто носіїв цих відомостей. Далі вказаний автор 

зазначає, що частина друга ст. 57 ЦПК України дає перелік засобів 

доказування, з яких суд одержує докази. [42, с. 109-111]. 

Інші дослідники вже розрізняють власне докази, джерела доказів, 

засоби доказування, зокрема, зазначають, що: «докази – це інформація про 

обставини у справі, яка одержана судом із джерел – засобів доказування» 

[115, с. 148]. За джерелом отримання доказів в науковій літературі прийнято 

виокремлювати їх на речові, письмові, особисті, змішані. Пояснення сторін, 

третіх сторін, їх представників безумовно необхідно віднести до особистих за 

джерелом їх походження.  

Зовсім інший підхід до розуміння засобів доказування та доказів 

демонструє інша група дослідників. Так, пояснення сторін, третіх осіб, їхніх 

представників, допитаних як свідків, показань свідків, письмових речових 

доказів, висновків експертів, на думку авторів, доказами не є, а є засобами 

доказування [112, с. 315]. В іншому місці ці ж дослідники стверджують, що 

засоби доказування – це згруповані по видах за формою докази, які 

закріплені у законодавстві і можуть розцінюватися як форма вираження 

доказів [112, с. 316-315]. Вищенаведений взаємовиключний підхід до 

розуміння доказів і засобів доказування у цивільному процесі не дає жодної 

обґрунтованої, логічної  відповіді про ці правові явища.  
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З мовної точки зору “засоби” і “способи” це синоніми [92, с. 665]. В 

Новому тлумачному словнику української мови “засіб” тлумачиться в трьох 

варіантах – 1. Спосіб, прийом, захід, якась спеціальна дія, що дає можливість 

здійснити щось. 2. Те, що служить знаряддям у якійсь справі. 3. Гроші, 

матеріальні цінності, достатки. “Спосіб” теж тлумачиться в трьох варіантах, з 

яких два перші повністю співпадають [74, 343]. 

Отже не важко помітити, що в слова-синоніми “способи” і “засоби” 

вчені-юристи вміщують різний юридичний зміст. 

Цікаву думку щодо розв’язання цієї проблеми висловила І.О. Дзера. 

Вона зазначила, що проблема полягає не стільки в мовному аспекті, скільки в 

юридичному змісті цих понять [32, 78]. При цьому для вирішення цієї 

проблеми доцільно звернутися до досвіду нормотворення у сфері 

процесуального права, в якому ці поняття досить чітко розмежовано. 

Наприклад,  Цивільний процесуальний кодекс України передбачає, що 

фактичні дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність 

обставин, що обґрунтовують вимоги і заперечення сторін, встановлюються  

такими засобами: поясненням сторін і третіх осіб, показаннями свідків, 

письмовими доказами, речовими доказами і висновками експертів, а в статті 

36 вже стверджується, що суддя забезпечує докази, зокрема, допитом свідків, 

призначенням експертизи, витребуванням і оглядом письмових та речових 

доказів. Іншими словами, термін “засоби” в процесуальному законодавстві 

означає – що (які докази) має встановити суд для обґрунтування чи 

заперечення вимог сторін, а термін “способи” забезпечення доказів дає 

відповідь на питання, яким чином (тобто яким способом) суд може 

забезпечити зібрання необхідних фактів (доказів). 

Статистичні дані засвідчують, що в судах цивільної юрисдикції 

найбільшою категорією справ є справи, що розглядаються в порядку 

позовного провадження. Так, у 2011 році кількість справ і матеріалів, 

розглянутих у порядку цивільного судочинства становить 1 млн. 941 тис. або 

87,2% від загальної кількості справ і матеріалів, що знаходились на розгляді. 
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Значною є кількість спорів про спадкове право (79,8 тис. або 9,2%) [158, 103]. 

У 2012 р. кількість справ і матеріалів, розглянутих у порядку цивільного 

судочинства становить 1 млн. 649 тис. або 87,1% від загальної кількості 

справ і матеріалів, що знаходились на розгляді, а кількість спорів про 

спадкове право (76,4 тис. або 9,4%) [159, 119]. 

У справах позовного провадження особами, які беруть участь у 

справі, є сторони, треті особи, представники сторін та третіх осіб. Ст. 27 ЦПК 

України містить перелік процесуальних прав та обов’язків осіб, які беруть 

участь у справі, зокрема, ці особи вправі давати усні та письмові пояснення 

судові, подавати свої доводи, міркування щодо питань, які виникають під час 

судового розгляду тощо. Усні та письмові пояснення оцінюються судом у їх 

порівнянні та в контексті інших доказів у справі.  

Заслухавши пояснення сторін та інших осіб, які беруть участь у 

справі, суд зобов’язаний встановити порядок з’ясування обставин, на які 

сторони посилаються як на підставу своїх вимог і заперечень, та порядок 

дослідження доказів, якими вони обґрунтовуються (ч. 1 ст. 177 ЦПК 

України). При цьому закон встановлює джерела процесуальних доказів – 

фактичних даних, а саме: ці дані встановлюються на підставі пояснень 

сторін, третіх осіб, їхніх представників, допитаних як свідків, показань 

свідків, письмових доказів, речових доказів, висновків експертів (ч. 2 ст. 57 

ЦПК України). В раніше діючому ЦПК України 1963 р. пояснення сторін 

третіх осіб були джерелом доказів без допиту цих осіб в якості свідків, а 

процесуальний інститут допиту сторін, третіх осіб, їх представників в якості 

свідків взагалі не був відомий.  

Вказана новела з часу її запровадження в новому ЦПК України 

викликає жваве обговорення серед науковців-процесуалістів. Одні 

дослідники в цій новелі – допиті сторін, третіх осіб, їх представників в якості 

свідків – вбачають результат поєднання двох різних за своєю сутністю 

засобів доказування: пояснень основних учасників процесу та показань 

свідків. Далі зазначається, що сам факт приведення свідка до присяги 
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скоріше нагадує середньовічний ритуал, чим має якийсь вплив на показання 

свідків [47, с. 124; 90, с. 158 - 159]. З останньою тезою важко погодитись, 

оскільки приведення свідка до присяги – це загальносвітовий позитивний 

досвід реалізації процесуальних обов’язків учасників судового розгляду, 

який реально, певною мірою під загрозою застосування кримінально-

правових санкцій, дисциплінує свідка і стимулює особу говорити правду. З 

іншого боку, вказані дослідники справедливо зазначають, що судова 

практика в судах першої інстанції свідчить про розгляд цивільних справ без 

допиту сторін в якості свідків, оскільки сторони, як правило, не заявляють 

відповідних клопотань. Вважаємо, що вказану проблему можна подолати, 

встановивши за обов’язок допит сторін, третіх осіб з попередженням їх про 

відповідальність за завідомо неправдиві показання.   

Інша група вчених звертає увагу, що допит сторін, третіх осіб та їх 

представників суперечить засадам цивільного судочинства [100, с. 78; 44, с. 

191].  Висловлені й пропозиції про необхідність уточнення переліку засобів 

доказування та необхідність передбачити в якості самостійного доказу і 

пояснення сторін, третіх осіб та їх представників, поряд з їх поясненнями як 

свідків [34, с. 49]. 

Неможна погодитись з висновками окремих авторів, коли вони 

стверджують, що виключення із числа засобів доказування пояснення сторін, 

третіх осіб є правовим нонсенсом, оскільки суперечить основним принципам 

цивільного процесу – змагальності та належності доказів [112, с. 280]. По - 

перше, законодавець передбачив в кодексі механізм трансформації вказаних 

пояснень у свідчення які набувають доказової сили. Отже, наявність такого 

механізму прямо спростовує тезу про те, що пояснення виключені з числа 

засобів доказування. По-друге, встановлення процесуального права особи 

бути допитаною в якості свідка скоріше засвідчує про додаткові 

процесуальні гарантії доказової діяльності ніж свідчить про порушення 

принципу змагальності та належності доказів. По-третє, представлення 

пояснень шляхом допиту сторін, третіх осіб під присягою в цивільному 
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судочинстві – це не «правові дурниці», а загальносвітовий досвід, до якого 

український законодавець правомірно звертається. Так, ст. 199 Цивільного 

процесуального кодексу Франції встановлює, що коли доказування шляхом 

допиту свідків є допустимим, суддя вправі вимагати пояснення від третіх 

осіб задля з’ясування фактів, які оспорюються та котрі відомі ним особисто. 

Пояснення надаються або одбираються шляхом допиту (курсив мій – І.В.) 

[71, с. 72-73].  Щодо процедури допиту сторін за ЦПК Франції, то вона 

доволі детально регламентована в контексті процесуальних обов’язків. Так, 

ст. 189 ЦПК Франції визначає, що сторони допитуються в присутності одна 

одної, якщо обставини не вимагають окремого допиту. Якщо одна з сторін 

вимагає проведення між ними очної ставки, така очна ставка має бути 

проведена. Відсутність однієї сторони не є перешкодою для допиту іншої 

сторони. Ст. 190 встановлює, що сторони можуть бути допитані в 

присутності спеціаліста; між ними та свідками можуть бути проведені очні 

ставки. Сторони особисто відповідають на запитання і не мають права 

користуватися попередніми записами. Допитані сторони підписують 

протокол або підтверджують, що він відповідає їх показам і про це робиться 

відповідний запис. Коли це доцільно, в протоколі вказується, що сторони 

відмовились його підписувати або підтвердити його правильність [71, с. 71-

72].   

Цивільний кодекс Франції (ст.ст. 1357-1359) визначає два види 

судової присяги: вирішальна і диспозитивна. Перша пропонується стороною 

в справі і може передаватися другій стороні. Її принесення або відмова від її 

принесення вирішує спір по суті. Друга пропонується суддею і має на меті 

лише заповнити прогалини в доказах і не може передаватися іншій стороні 

[71, с. 94].  Сторона, що пропонує іншій стороні принести присягу, має 

вказати факти, відносно яких вона робить таку пропозицію. Якщо присяга є 

допустимою, суддя ухвалює відповідну постанову суду і вказує факти, 

відносно яких вона повинна бути прийнята, час і місце де буде прийматися 

присяга (ст. 317 ЦПК Франції). В постанові суду про прийняття вирішальної 
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присяги, яка ініціюється стороною, зазначається, що стороні, якій 

пропонується принести присягу буде відмовлено в задоволенні її вимог, якщо 

вона відмовиться її принести. Про ухвалену постанову з вказаного питання 

суд інформує сторону, якій запропоновано принести присягу. Необхідно 

зазначити, що постанова суду про зобов’язання принести присягу або про 

відхилення пропозиції про принесення вирішальної присяги може бути 

оскаржено в апеляційному порядку окремо від рішення суду по суті справи 

(ст. 320 ЦПК Франції). Присяга приноситься стороною особисто, як правило, 

в судовому засіданні.  

Коли присяга пропонується за ініціативою суду, суддя визначає 

факти, відносно яких вона має бути прийнята.   

В ст. 184 чинного ЦПК України встановлено, що коли сторона, третя 

особа, їх представники заявляють, що факти, які мають значення для справи, 

їм відомі особисто, вони за згодою можуть бути допитані як свідки згідно із 

ст. 180-182 кодексу. На думку окремих вчених, така новела розширяє 

доказову базу [42, с. 278].  З цим можна погодитись, якщо йдеться про допит 

представників сторін, третіх осіб. Щодо цих двох учасників, то важко уявити, 

що їм не відомі факти, які мають значення для справи. З цього приводу в 

літературі справедливо зазначається, що, як правило, сторони та треті особи є 

безпосередніми учасниками тих чи інших обставин справи, які в подальшому 

переросли в спірні правовідносини. Сторони як учасники певних подій 

можуть докладно розкрити суть конкретних обставин, їх пояснення є 

першоджерелом [46, с. 124; 90, с. 156].  Та чи було доцільним законодавцю 

обумовлювати допит цих осіб за їх згодою? Так, відповідно до ч. 11 ст. 180 

ЦПК України свідок може бути допитаний повторно в тому самому або 

наступному засіданні. Під час дослідження інших доказів свідкам можуть 

ставити питання сторони, інші особи, які беруть участь у справі. В контексті 

викладеного виникає інше питання: якщо візаві сторони, яка допитується як 

свідок надано право допитувати сторону повторно, під час дослідження 

інших доказів, то чи не свідчить це про порушення рівності процесуальних 
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прав і обов’язків сторін, визначених в ч. 1 ст. 31 ЦПК України. Видається, що 

в наведеному випадку порушується баланс рівності прав і обов’язків сторін 

не на користь сторони, що займає активну позицію і таким чином сприяє 

якнайшвидшому розгляду справи.  

Попри те, що окремі дослідники-процесуалісти заперечують 

наявність в новому ЦПК України нормативних дозволів застосувати 

процесуальну аналогію [101, с. 336] зміст ст. 184 ЦПК України засвідчує про 

зворотне, а саме: допит сторін, третіх осіб, їх представників має відбуватися 

за процесуальною аналогією допиту свідка, а не як свідка. За таких підходів 

відпаде низка процесуальних непорозумінь щодо трансформації 

процесуального статусу сторони у свідка тощо. 

З метою подолання внутрішньої колізії норм ЦПК України, що 

виражається у порушені  балансу рівності прав і обов’язків сторін, 

визначених в ч. 1 ст. 31 ЦПК України, не на користь сторони, що займає 

активну позицію і надає згоду про допит її як свідка і таким чином сприяє 

якнайшвидшому розгляду справи, пропонується внести доповнення до ст. 

184 ЦПК України наступного змісту « 2. У випадку надання згоди однією з 

сторін про допит як свідка, інша сторона не може відмовитись від 

аналогічного допиту, за виключенням випадків, передбачених ст. 51, 52 ЦПК 

України». 

Отже, відповідно до вищенаведених положень ЦПК України 

пояснення вказаних осіб допустимо уявити як їх логічну діяльність у 

визначеній процесуальній послідовності і така діяльність є першим етапом 

судового доказування. В цьому контексті дослідники-процесуалісти 

справедливо вказують, що судове доказування є логіко-практичною 

діяльністю суду і осіб, які беруть участь у справі, що ґрунтується на 

приписах правових норм [52, с. 130-132; 25, с.215;104, с.22; 107, с.164-165 ]. 

Окрім сторін фактичні дані встановлюються на підставі пояснень 

третіх осіб. Закон поділяє третіх осіб на осіб, які заявляють самостійні 

вимоги щодо предмету спору (ст. 34 ЦПК України) та третіх осіб, які не 
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заявляють самостійні вимоги щодо предмета спору. Невипадково 

законодавець в переліку осіб ставить поруч сторони і треті особи, оскільки 

вказані особи є носіями первинної інформації, і як правило, перебувають в 

розглядуваній категорії справ у родинних відносинах з позивачем, 

відповідачем та найбільш мотивовані у вирішені цивільного спору. Вчені-

процесуалісти одностайні в розумінні категорії «третя особа в цивільному 

процесі» як особи, що вступає в спір між двома сторонами. Зазначається, що 

дана категорія вказує на процесуальне становище цієї особи у спорі між 

сторонами [37, с. 28 ]. Проте в правозастосовній діяльності до правового 

статусу третьої особи виникає низка запитань. Треті особи, які заявляють 

самостійні вимоги щодо предмету спору, можуть вступити у справу до 

закінчення судового розгляду, пред’явивши позов до однієї чи обох сторін. 

Хоча законодавець в ч. 1 ст. 34 ЦПК України і визначив, що треті особи, які 

заявляють самостійні вимоги, мають усі процесуальні права і обов’язки 

позивача, однак це застереження не тотожне правовому статусу сторін, 

визначеному  в ст. 30 ЦПК України про те, що позивачем і відповідачем 

можуть бути фізичні і юридичні особи, а також держава. Треті особи, які не 

заявляють самостійних вимог щодо предмету спору, водночас мають 

матеріально-правову і процесуальну заінтересованість  у результатах 

розгляду справи, тому невипадково законодавець наділяє їх процесуальним 

правами  і обов’язками, в т.ч. правом оскарження рішень судів безвідносно 

до того чи є треті особи фізичними чи юридичними особами. Неврахування 

зазначених положень судом апеляційної інстанції призвело до скасування 

ухваленого ним рішення та залишення в силі рішення суду першої інстанції. 

Так, в справі з позовом Д. до М., О. та ін.., третя особа без самостійних вимог 

комісія по врегулюванню майнових відносин, про визнання права власності 

на будівлю, позивачка в грудні 2008 р. звернулась до суду і просила визнати 

за нею право власності на спірну будівлю. Рішенням районного суду в 

задоволенні позовних вимог відмовлено. Рішенням апеляційного суду 

рішення районного суду скасовано, ухвалено нове рішення, яким позовні 
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вимоги задоволено. Ухвалою колегії суддів Судової палати у цивільних 

справах Верховного Суду України від 14 жовтня 2009 р. касаційна скарга 

комісії по врегулюванню майнових відносин була визнана такою, що 

підлягає задоволенню на таких підставах. Скасовуючи рішення суду першої 

інстанції та ухвалюючи нове рішення про задоволення позовних вимог, 

апеляційний суд керувався тим, що відповідачі визнали позов, а суд першої 

інстанції залучив до участі в справі третьою особою комісію по 

врегулюванню майнових відносин незаконно, оскільки остання не є 

юридичною особою. Проте з такими висновками апеляційного суду 

погодитись не можна на таких підставах. Відповідно до ст. 26 ЦПК України у 

справах позовного провадження особами, які беруть участь у справі, є 

сторони, треті особи, представники сторін та третіх осіб. Треті особи 

належать до осіб, які мають матеріально-правову і процесуально-правову 

заінтересованість у справі. Згідно з актом передачі майна від 15 вересня 2008 

р. зазначена комісія передала Д. частину приміщення, але 23 січня 2009 р. 

вказана комісія скасувала своє рішення від 15 вересня 2008 р. Таким чином, 

суд першої інстанції обґрунтовано до участі у справі залучив третьою 

особою, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору комісію по 

врегулюванню майнових відносин. Районний суд обґрунтовано відмовив у 

задоволенні позовних вимог, незважаючи на визнання цих вимог 

відповідачами, оскільки зазначене рішення комісії по врегулюванню 

майнових відносин від 15 вересня 2008 р. було скасовано, а тому відповідачі 

не стали власниками цього майна і не вправі були передавати його позивачці 

[161]. 

В контексті вищевикладеної судової практики виникає питання про 

правову природу висновків рішень комісій державних органів і органів 

місцевого самоврядування. Відповідно до норм ЦПК України лише ст. 35 

опосередковано визначає можливість вступу у справу державних органів  і 

органів місцевого самоврядування на стороні позивача або відповідача. 
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З питань про юридичну природу висновків державних і комунальних 

органів в процесуальній літературі висловлені різні міркування, передусім з 

кола російських вчених-процесуалістів. Так, Г.Л.Осокіна виходить з 

розуміння того, що орган управління і його висновок є ніщо інше як 

судження про те, яке рішення, з точки зору компетентного суб’єкта, буде 

найбільш правильним [77, с. 279]. 

Група авторів-процесуалістів одностайна у відповіді про те, що  

висновок державного органу або органу місцевого самоврядування не може 

бути доказом в цивільному судочинстві. Зокрема, М.К.Треушников 

підкреслює, що норми ЦПК суворо регламентують форму, в якій можуть 

бути отримані фактичні дані, а саме: у формі пояснень сторін, третіх осіб, 

показів свідків, третіх осіб, письмових, речових доказів, аудіо – та 

відеозаписів, висновків експертів. На думку М.К.Треушникова, відомості про 

факти, отримані в непередбаченій законом процесуальній формі, не можуть 

бути судовими доказами. Вони знаходяться поза межами поняття 

процесуальних доказів [104, с. 85]. З цього випливає, що висновки державних 

органів і органів місцевого самоврядування не можуть бути визнані 

доказами. Цю точку зору поділяє й В.Ю.Кулакова, зазначаючи, що сутність 

судового доказу не дозволяє вважати висновки державних органів, органів 

місцевого самоврядування  доказом в справі [57, с. 24]. 

Аналогічну позицію займає в наведеному питанні А.М.Григор’єв, 

який вказує, що фактичні дані, отримані у формі, не передбаченій ЦПК, не є 

судовими доказами [28, с. 9]. 

Дещо іншу позицію з даного питання займала М.С.Шакарян: 

«Висновок вказаних органів складається, як правило, на підставі 

попереднього обстеження і вивчення матеріалів справи. В окремих випадках 

висновок може бути складено за ініціативою самого органу управління до 

порушення провадження в суді. Висновок державних органів, органів 

місцевого самоврядування ґрунтується на відомих їм або встановлених при 

огляді фактах, на підставі чого робиться правовий висновок. Висновок 
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складається за дорученням керівника органу одним з працівників або 

комісією і засвідчується підписом керівника. З цього випливає, що висновок 

органу є доказом в справі в частині викладення обставин справи. Свою 

незгоду з висновком суд має мотивувати [23, с. 129]. Схожі підходи до 

розуміння висновку владного  органу як доказу в цивільному судочинстві 

висловив В.В.Ярков [138, с. 16]. 

 Як правило, для складання висновку владного органу збираються і 

оцінюються відомості щодо фактичних обставин справи. Так, в справах щодо 

спадкування органи місцевого самоврядування надають довідки-висновки 

про склад родини спадкодавця, чи перебував на утриманні спадкодавця хто-

небудь, а також хто витрачав кошти на лікування та поховання спадкодавця 

тощо. В окремих випадках суди поверхово досліджують надані докази. Так, 

поверхово дослідивши надані заявницею С. докази районний суд встановив 

юридичний факт перебування її на утриманні Е. Встановлення вказаного 

факту було потрібно С. для отримання спадщини. Пізніше рішення суду було 

скасовано після залучення в якості третьої особи податкової інспекції, яка 

встановила через бесіди з сусідами померлої, що С. ніколи не проживала 

разом з Е. і не перебувала на її утриманні [7, с. 64]. В  контексті 

вищевикладених проблем правового регулювання доказової діяльності 

необхідно погодитись з тим, що досить чітко вирішено питання про правову 

природу висновків державних органів в ЦПК Білорусі. Відповідно до ст. 230 

вказаного кодексу, висновки і пов’язані з ним акти, інші документи, 

державних органів, які приймають участь у справі в частині вміщеної 

інформації про факти, що мають значення для справи, є засобами 

доказування [69, с. 328].   

Сторони і треті особи не зобов’язані   особисто відвідувати суд та 

надавати пояснення, якщо особа, з вказаного кола, звернулася до суду з 

проханням розглянути справу за їх відсутності.  Сторона, третя особа, особа, 

яка відповідно до закону захищає права, свободи чи інтереси інших осіб, а 

також заявники та інші заінтересовані особи в справах окремого 
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провадження (крім справ про усиновлення) можуть брати участь у цивільній 

справі особисто або через свого представника. Особиста участь у справі 

особи не позбавляє її права мати в цій справі представника (ст. 38 ЦПК 

України). У такому випадку суд після пояснень сторони, третьої особи 

заслуховує пояснення їх представників. За клопотанням сторони, третьої 

особи пояснення може давати тільки представник. 

За змістом в поясненні сторони, третьої особи, їх представника 

прийнято виокремлювати: 1) свідчення про фактичні дані, які мають 

значення для вирішення справи; 2) правова кваліфікація спірних 

правовідносин; 3) мотивація правової позиції; 4) твердження, вимога, 

визнання фактів, заперечення; 5) емоційні зауваження, репліки тощо  [104, с. 

159]. Звісно, що вказана класифікація за ознаками змісту пояснень вказаних 

учасників є ідеальною і не завжди на практиці включає всі наведені 

елементи. Водночас за змістом пояснення не завжди можна ототожнювати з 

доказами, на підставі яких суд може встановити обставини, що 

обґрунтовують вимоги і заперечення сторін. В цьому випадку можна лише 

ствердно говорити, що пояснення вказаних осіб – це реалізація їх 

процесуальних обов’язків доказування.   

В літературі запропоновані й спрощені класифікації змісту пояснень, 

зокрема,  зазначається, що пояснення сторін, третіх осіб, або їх представників 

поділяються на твердження та визнання. Твердження, зазначають 

дослідники,  – це пояснення сторони або третьої особи, в якому містяться 

відомості про факти, що покладені в основу вимог або заперечень і які 

підлягають встановленню в суді, а визнання – це пояснення сторони, яка 

підтверджує існування факту, який має доказувати інша сторона [115, с. 159 -  

160]. Певно, що наведене трактування слова «твердження» не зовсім 

відповідає їх сучасному розумінню та тлумаченню. Зокрема, на нашу думку, 

не варто розкривати складові (твердження, визнання) поняття більш високого 

рівня узагальнення (пояснення) як певне пояснення. З іншого боку, 

філософські енциклопедичні джерела  слово «твердження» визначають як 
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положення, думка, що доказує, підтверджує  що – небудь  [108, с. 470]. Саме 

такий зміст цього слова визначає і новий тлумачний словник української 

мови, додаючи, як один з варіантів тлумачення – коротка теза  [74, с. 496].  

Таким чином, твердження, як різновид пояснення  сторони або третьої особи, 

це висловлена думка, коротка теза,  яка доказує наявність фактів або (як 

антитеза доказування) спростовує існування таких фактів, що є предметом 

судового спору. 

Щодо категорії визнання, то це слово використовується в ст. 31, ч. 1 ст. 

61 ЦПК України в контексті визнання сторонами та іншими особами певних 

обставин і воно, на перший погляд, не може породжувати труднощів 

тлумачення. У вчених-процесуалістів виникають розбіжності щодо розуміння 

визнання позову повністю або частково. В правозастосовчій діяльності 

визнання позову має своїм наслідком ухвалення рішення на користь 

позивача.  В п. 24 Постанови Пленуму Верховного Суду України від 12 

червня 2009 р. № 2 «Про застосування норм цивільного процесуального 

законодавства при розгляді справ у суді першої інстанції»[154] зазначено, що 

у разі визнання відповідачем позову суд за наявності для того законних 

підстав ухвалює рішення про задоволення позову, обмежившись у 

мотивувальній частині рішення посиланням на визнання позову без 

з’ясування і дослідження інших обставин. Вказана правова позиція 

Верховного Суду України враховується при розгляді справ щодо 

спадкування. Так, С.В.М. звернувся до суду із позовом до Д.С.С., третя особа 

Друга Білоцерківська державна нотаріальна контора про усунення останньої 

від права на спадкування за законом після смерті  С.М.М. 22 вересня 2009 

року в м. Біла Церква Київської області. Свої позовні вимоги позивач 

мотивує тим, що він проживав разом із своєю покійною, доглядав за нею, 

готував їй їжу, прав білизну та одяг тощо, в той час як відповідач ухилялась 

від надання допомоги та не давала грошей для придбання ліків. У зв’язку з 

цим, позивач просить суд на підставі ч.5 ст. 1224 ЦК України усунути 

відповідача від права на спадкування за законом після смерті С.М.М. 
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В судовому засіданні позивач та його представник підтримали позовні 

вимоги, просили задовольнити з вищенаведених підстав. 

Відповідач в судовому засіданні 17.04.2012 року та в письмових заявах 

від 04.04.2012 року, що надійшли через канцелярію суду, позов визнала в 

повному обсязі. 

Третя особа в судове засідання не з’явилась, про час та місце розгляду 

справи повідомлялась належним чином, заяв чи клопотань від неї не 

надходило.  

Дослідивши матеріали справи, заслухавши пояснення осіб, які беруть 

участь у справі, та показання свідків, проаналізувавши докази та матеріали 

справи у їх сукупності, суд приходить до висновку, що позов підлягає 

задоволенню з наступних підстав. 

З матеріалів справи вбачається, що позивач є сином спадкодавця, що 

слідує з копії свідоцтва про народження позивача. 

В судовому засіданні також встановлено, що заповіту померла не 

залишила, а позивач та відповідач є спадкоємцями першої черги за законом 

відповідно до ст. 1261 ЦК України, прийняли спадщину згідно ст.ст. 1268, 

1269 ЦК України. 

Позивач, С.В.М., 16.02.2011 року отримав свідоцтва про право на 

спадщину за законом на 9/10 частки від 57/200 часток житлового будинку з 

відповідною частиною господарських та побутових будівель та споруд в м. 

Біла Церква по вул. Ч. 90 та 9/10 частки від грошових вкладів, що 

знаходяться у відділенні №211  ВАТ «Державний Ощадний банк України». 

Відповідач, Д.С.С., свідоцтв про право на спадщину на 1/10 частку 

майна померлої на час розгляду справи ще не отримала. 

Ці обставини підтверджуються копіями свідоцтв про право на спадщину 

за законом від 16.02.2011 року №842831 та №842832 та інформаційними 

довідками зі Спадкового реєстру від 21.03.2012 року та 05.04.2012 року. 
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Судом при вирішенні спору приймається до уваги той факт, що 

відповідач Д.С.С. позов визнала. 

Відповідно до п.4 ст.174 ЦПК України, у разі визнання відповідачем 

позову суд за наявності для того законних підстав ухвалює рішення про 

задоволення позову. Якщо визнання відповідачем позову суперечить закону 

або порушує права, свободи чи інтереси інших осіб, суд постановляє ухвалу 

про відмову у прийнятті визнання відповідачем позову і продовжує судовий 

розгляд. В даному випадку суд вважає за можливе прийняти визнання позову 

відповідачем, оскільки це не порушує права, свободи чи інтереси інших осіб, 

не суперечить закону. 

Згідно ч.5 ст.1224 ЦК України за рішенням суду особа може бути 

усунена від права на спадкування за законом, якщо буде встановлено, що 

вона ухилялася від надання допомоги спадкодавцеві, який через похилий вік, 

тяжку хворобу або каліцтво був у безпорадному стані. 

Застосування ч.5 ст.1224 ЦК України, на яку вказано вище, можливе за 

наявності наступних умов: ухилення потенційного спадкоємця від надання 

допомоги спадкодавцеві при наявності у нього можливості надавати таку 

допомогу; перебування спадкодавця у безпорадному стані через похилий вік, 

тяжку хворобу або каліцтво. 

Як розяснено в п.6 Постанови Пленуму Верховного Суду України від 

30.05.2008 року за № 7 « Про судову практику у справах про спадкування», 

безпорадним слід розуміти стан особи, зумовлений похилим віком, тяжкою 

хворобою або каліцтвом, коли вона не може самостійно забезпечити умови 

свого життя, потребує стороннього догляду, допомоги та піклування. 

Обставини, викладені позивачем в позовній заяві, підтверджені 

наявними в матеріалах справи письмовими доказами, показаннями свідків 

В.І.С., Н.М.О. та визнаються відповідачем по справі, а тому даний факт не 

підлягає встановленню судом [168].  
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У вчених-процесуалістів виникають розбіжності щодо розуміння 

визнання позову повністю або частково. Передусім йдеться про 

правомірність ототожнення визнання позову і визнання спірного 

правовідношення. Одна група вчених підтримує думку про доцільність 

такого ототожнення [30, с. 146]. Я.П.Зейкан  розглядає визнання позову, 

відмову від позову крізь призму диспозитивних прав сторін. Вказаний автор 

стверджує, що визнання позову – це диспозитивне право відповідача, яке 

означає, що він визнає вимоги позивача, але ця обставина не припиняє 

процес розгляду справи до ухвалення рішення  [42, с. 57].     

В.К.Пучинський в своїх міркування щодо змісту категорії визнання 

стороною в цивільному процесі приходить до висновку, що це ніщо інше як 

звернення сторони до суду на підтвердження існування факту, 

правовідношення або позовної вимоги, які повинні бути доведені іншою 

стороною [84, с. 33-34].     

Необхідно зазначити, що в літературі висловлена й інша думка щодо 

доцільності нормативної конструкції визнання сторонами, третіми особами 

певних обставин. Так, вказується, що фактичне ототожнення таких засобів 

доказування як пояснення сторін, третіх осіб за ст. 57 ЦПК України з ч. 1 ст. 

61 вказаного кодексу неприпустиме, оскільки таке ототожнення пояснень 

сторін і третіх осіб з визнанням сторонами та іншими особами, які беруть 

участь у справі, обставин (фактів) суперечить статтям 31, 174, 176 ЦПК 

України, які розмежовують поняття «визнання обставини (факту)» і 

«визнання позову». Видається, що вказана позиція не зовсім коректна 

оскільки в ч. 1 ст. 61 ЦПК України відтворена загальновідома класична 

формула звільнення від доказування обставин, які визнані сторонами та 

іншими особами. З приводу вищенаведеного С.С.Бичкова справедливо 

зазначає, що визнання позову відповідачем треба відрізняти від визнання ним 

окремих обставин, які мають значення для вирішення справи, наприклад, 

відповідач може визнавати факт укладання договору з позивачем. Далі, 

вказана авторка обґрунтовано приходить до висновку, що визнання позову – 
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це розпорядчий акт, який спрямований на ліквідацію цивільного процесу, то 

визнання відповідачем певних фактів є лише підставою для звільнення від 

доказування відповідно до ч. 1 ст. 61 ЦПК України, а не ухвалення рішення 

суду [4, с. 125]. 

До змісту пояснень сторін, третіх осіб, їх представників окремі автори 

відносять поняття «доводи» з посиланням, зокрема, на відомого російського 

цивіліста В.Л.Ісаченко – автора практичного коментаря Статуту цивільного 

судочинства Російської імперії [112, с. 320]. При цьому коментар відомого 

вченого про зміст категорії «доводи» вирваний з контексту норми ст. 331 

коментованого Статуту цивільного судочинства і не відноситься до 

коментованих матеріалів про докази за ЦПК України. Так, В.Л.Ісаченко, 

розмірковуючи про текст норми, яка містить дозвіл посилатися на нові 

доводи в контексті роз’яснень обставин справи приходить до висновку, що: 

«З буквального змісту ст. 331 легко вбачається, що поняття слів обставини і 

докази суть часткові види понять слова доводи». Але вказаний висновок про 

доводи не вносить, на нашу думку, новизни про сучасне тлумачення змісту 

пояснень сторін, третіх осіб, їх представників. 

Підсумовуючи викладене необхідно зазначити, що процесуальний 

інститут допиту сторін, третіх осіб, їх представників як свідків потребує 

вдосконалення з метою подолання колізії норм, які проголошують рівність 

прав і обов’язків сторін, з одного боку, та виникненням додаткових 

обов’язків у однієї сторони в зв’язку з її активною позицією, пов’язаною з її 

допитом як свідка. Виходом з цього неприпустимого процесуального 

становища мають бути відповідні зміни і доповнення ст. 184 ЦПК України. 

Отже, з метою подолання внутрішньої колізії норм ЦПК України, що 

виражається у порушені балансу рівності прав і обов’язків сторін, 

визначених в ч. 1 ст. 31 ЦПК України, не на користь сторони, що займає 

активну позицію і надає згоду про допит її як свідка і таким чином сприяє 

якнайшвидшому розгляду справи, пропонується внести доповнення до ст. 

184 ЦПК України наступного змісту « 2. У випадку надання згоди однією з 
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сторін про допит як свідка, інша сторона не може відмовитись від 

аналогічного допиту, за виключенням випадків, передбачених ст. 51, 52 ЦПК 

України». 

Вважаємо, що вітчизняному законодавцю необхідно враховувати 

світовий досвід регламентації процесуального статусу суб’єктів доказової 

діяльності в цивільному судочинстві та запроваджувати норми-вимоги про 

обов’язковість допиту сторін під присягою, а не в якості свідка. Водночас 

видається поспішним кроком  запровадження норми про допит представників 

як свідків. Якщо в цьому виникає потреба, то сторона має право заявити 

відповідне клопотання. 

  

2.3. Показання свідків у справах щодо спадкування. 

 

Показання свідків, як справедливо зазначається в літературі, є одним 

із найпоширеніших  засобів доказування у справах щодо спадкування [10, с. 

353; 16; 18]. Показання свідків це не що інше як повідомлення суду 

відомостей  про обставини, що мають значення для справи. 

Свідком є фізична особа, якій можуть бути відомі будь-які відомості 

про обставини, що мають значення для розгляду і вирішення справи (ч. 1 ст. 

69 ЦПК України). Не є доказами відомості, повідомлені свідком, якщо він не 

може вказати джерело своєї поінформованості. Свідок викликається до суду 

для повідомлення відомостей про безпосередньо ним сприйняті факти або 

факти, які стали йому відомими і мають значення для справи. Він 

відрізняється від осіб, що беруть участь у справі, тим, що не має юридичної 

зацікавленості у результаті справи. Однак ця обставина не виключає 

наявності у нього іншої зацікавленості в результатах вирішення справи, яка 

випливає з відносин товаришування, спорідненості, симпатій і антипатій, 

зв'язків по роботі і т.п. Наявність у свідка іншої неюридичної зацікавленості 

не дає підстав для того, щоб взагалі не використовувати таку особу як 

джерело доказів. У той же час не можна не бачити труднощі, які виникають в 

площині специфіки дослідження та оцінки свідчень такого свідка судом. 
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Невипадково в законі йдеться про те, що головуючий виявляє ставлення 

свідка до осіб, які беруть участь у справі (ч. 3 ст. 180 ЦПК України).  

Свідком може бути будь-яка фізична особа, здатна правильно 

сприймати і відтворювати події навколишнього світу. Здатність бути свідком 

законом не зв'язується з наявністю певного віку, тому свідками можуть бути і 

діти. Звичайно, при виклику як свідків дітей не можна не враховувати 

розумні вікові межі, так як правильне сприйняття світу приходить з певним 

рівнем розвитку людини. Наявність окремих розладів у психіці людини, а 

також фізичних вад (поганий зір, глухота) ще не означає, що дана особа не 

може свідчити в суді. Можливість допиту в якості свідка тієї чи іншої особи 

визначається судом з урахуванням конкретних обставин. Разом з тим у законі 

міститься ряд обмежень, що стосуються допиту громадян в якості свідків. 

Причини такого роду обмежень цілком зрозумілі, і пов'язані вони з 

професійною діяльністю даних осіб. 

Відповідно до ст. 51 ЦПК України не підлягають допиту як свідки: 1) 

недієздатні фізичні особи, а також особи, які перебувають на обліку чи на 

лікуванні у психіатричному лікувальному закладі і не здатні через свої 

фізичні або психічні вади правильно сприймати обставини, що мають 

значення для справи, або давати  показання; 2) особи, які за законом 

зобов’язані зберігати в таємниці відомості, що були довірені їм у зв’язку з 

їхнім службовим чи професійним становищем – про такі відомості; 3) 

священнослужителі –  про відомості, які стали їм відомі на сповіді віруючих; 

4) професійні судді, присяжні та народні засідателі – про обставини 

обговорення у нарадчій кімнаті питань, що виникли під час ухвалення 

рішення чи вироку. 

Громадяни можуть у вищенаведених випадках скористатися правом 

імунітету свідків, тобто відмовитися від дачі показань. Вказаний інститут 

імунітету свідків був відомий ще в римському праві. У російському 

дореволюційному праві також існували норми, що звільняли від обов'язку 

свідчення щодо родичів по прямій лінії, висхідній і низхідній, рідних братів і 
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сестер (ст. 83 Статуту цивільного судочинства 1864 р). Закон встановлює 

перелік обставин, пов'язаних з родинними відносинами осіб, за наявності 

яких свідок має право відмовитися від дачі показань. Але хіба тільки 

відносини спорідненості можуть накладати на людину зобов'язання 

морального чи етичного характеру? Існують і інші обставини, в силу яких 

для свідка можуть виникнути дуже несприятливі наслідки, скажімо, 

особистого характеру. Держава захищає інтереси сторін у їх приватній 

суперечці, наприклад майновій, але при цьому ігнорує інтереси інших осіб 

(свідків), допускаючи застосування до них силових способів впливу, 

забезпечуючи умови для доказової діяльності сторін. Немає впевненості в 

тому, що у такого роду справах призначення свідків полягає в наданні 

сприяння правосуддю, а не сторонам у відстоюванні їхніх автономних 

інтересів в змагальному процесі. 

В науковій літературі висловлені критичні зауваження щодо 

побудови ст. 51 ЦПК України, зокрема, зазначається, що факт перебування 

особи на обліку у психіатричному лікувальному закладі не завжди викликає 

неадекватне сприйняття ним відомостей про факти. Правило, викладене в п. 2 

ч. 1 вказаної статті, не сприяє виконання обов’язку дати свідчення суду, 

оскільки можна послатися на службову таємницю. Я.П.Зейкан зазначає: 

«Посадові особи підприємств та організацій (директори, головні бухгалтери, 

інші виконавці) зможуть через неточність коментованої статті посилатись на 

службову таємницю, ухилятись від дачі важливих для вирішення справи 

доказів. Законодавець у даному випадку не врахував пріоритету 

встановлення фактичних обставин перед службовою або навіть державною 

таємницею» [42, с. 96]. 

За чинним законодавством України (ст. 63 Конституції України, ч. 1 

ст. 52 ЦПК України) фізична особа має право відмовитися від давання 

показань в цивільному судочинстві щодо себе, членів сім'ї чи близьких 

родичів (чоловік, дружина, батько, мати, вітчим, мачуха, син, дочка, пасинок, 

падчерка, брат, сестра, дід, баба, внук, внучка, усиновлювач чи усиновлений, 
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опікун чи піклувальник, особа, над якою встановлено опіку чи піклування, 

члени сім'ї або близький родич цих осіб).  Особа, яка відмовляється давати 

показання, зобов’язана повідомити причини відмови. Відмова від давання 

показань приймається судом шляхом постановлення ухвали ( ч. 4 ст. 180 

ЦПК України). 

Особи, викликані як свідки, мають права, що забезпечують їм реальну 

можливість явки до суду для усного викладення  своїх свідчень, а також для 

найбільш повного і правильного викладення відомостей про факти. По-

перше, закон гарантує свідкам компенсацію витрат, пов’язаних викликом до 

суду  (ч. 4 ст. 50 ЦПК України). По-друге, свідок має право давати показання 

рідною мовою, або мовою, якою він володіє. По-третє, свідок при дачі 

показань може користуватися письмовими записами, відмовитися від 

давання показань у випадках встановлених законом.  

Свідок у цивільному процесі може скористатися й іншими правами, а 

саме, просити дозволу вийти із залу суду до закінчення розгляду справи. Суд 

може дозволити допитаним свідкам залишити залу засідання суду до 

закінчення розгляду справи за згодою сторін ( ч. 11 ст. 180 ЦПК України). 

У законі сформульовані  основні обов'язки свідка: 1) з'явитися до суду 

за викликом у визначений час; 2) дати правдиві показання про відомі йому 

обставини; 3) завчасно повідомити суд про неможливість прибуття за 

викликом суду (ч. 2-3 ст. 50 ЦПК України). 

Належно викликаний свідок, який без поважних причин не з’явився в 

судове засідання або не повідомив про причини неявки, може бути підданий 

приводу через органи внутрішніх справ з відшкодуванням у дохід держави 

витрат на його здійснення  (ч. 1 ст. 94 ЦПК). 

Для встановлення у судовому засіданні фактів, які обґрунтовують 

заявлені вимоги чи заперечення або мають інше значення для вирішення 

справи, досліджуються показання свідків, письмові та речові докази, 

висновки експертів. ЦПК України детально регламентує порядок 

дослідження показань свідків. 
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Порядок допиту свідків встановлено ст. 180 ЦПК. До початку 

розгляду справи по суті свідки видаляються із залу судового засідання. Цей 

захід дозволяє виключити можливість впливу пояснень сторін на показання 

свідків. Кожний свідок допитується окремо. Головуючий встановлює особу 

свідка, з'ясовує ставлення свідка до осіб, які беруть участь у справі, 

роз’яснює його права і з’ясовує, чи не відмовляється свідок із встановлених 

законом підстав від давання показань. Відмова від давання показань 

приймається судом шляхом постановлення ухвали.  Якщо перешкод допиту 

свідка не встановлено, свідок попереджається головуючим під розписку про 

кримінальну відповідальність за відмову від давання показань або за 

завідомо неправдиві показання. Допит свідка розпочинається з пропозиції  

повідомити суду все, що йому особисто відомо про обставини справи. 

Зміст показань свідка у судовому засіданні має дві частини: загальну і 

спеціальну. До загальної частини відносяться відомості про факти, що 

встановлюють особу свідка, його ставлення до сторін і до справи. До 

спеціальної частини – відомості про обставини, що стосуються справи, тобто 

про те, що має доказове значення. 

Найкращою формою, яка забезпечує отримання найбільш якісних 

показань свідків і правильне їх розуміння судом, є усна форма показань. 

Свідок дає показання у формі вільної розповіді про факти (дії, події, явища), 

очевидцем яких він був, а також про факти, наявність або відсутність яких 

йому стало відомо зі слів інших осіб. В останньому випадку доказ буде не 

первісним, а похідним, що повинно враховуватися судом при його оцінці. Не 

можуть визнаватися доказом показання свідка, якщо він не може вказати 

джерело своєї поінформованості. Після цього свідку можуть бути поставлені 

запитання. Першим ставить питання особа, за заявою якої викликано свідка, 

представник цієї особи, а потім інші особи, що у справі, їх представники. 

Послідовність постановки питань встановлена з урахуванням принципу 

змагальності. Неприпустима постановка перед свідком питань навідного 

характеру, коли в самому питанні міститься відповідь або коли на запитання 
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можна відповісти тільки словами "так" або "ні". Судді мають право ставити 

питання свідку в будь-який момент його допиту. 

У разі необхідності суд повторно може допитати свідка в тому ж або 

в наступному судовому засіданні, а також повторно допитати свідків, в т.ч. 

під час дослідження інших доказів. Суд може одночасно допитати свідків для 

з’ясування причин розходжень у їхніх показаннях. 

Під час допиту свідок може користуватися записами в тих випадках, 

якщо його показання пов’язані з будь-якими обчисленнями та іншими 

даними, які важко зберегти в пам’яті. Ці записи можуть бути приєднані до 

справи за ухвалою суду.   

Допит у присутності сторін, інших осіб, які беруть участь у справі, що 

проводиться у відкритому, гласному судовому засіданні безпосередньо – це 

один з способів дослідження показань свідка.  

Винятком із принципу безпосередності дослідження показань свідків, 

якщо участь свідків в судовому засіданні є неможливою, є наступні випадки: 

1) показання свідків, зібрані за судовими дорученнями в порядку 

забезпечення доказів; 2) показання свідків, дані ними у судовому засіданні, в 

якому було ухвалене  скасоване рішення. Показання свідків, отримані 

зазначеними способами, обов'язково повинні бути оголошені в судовому 

засіданні (ст. 183 ЦПК України). В літературі висловлені, на наш погляд, 

спірні пропозиції про те, що в судовому засіданні може мати місце 

відтворення технічного запису показань свідка, якщо суд допитував свідків 

за відсутності іншої сторони. 

Попри те, що ст. 158-1 ЦПК України визначає, що суд за власною 

ініціативою або за клопотанням сторони чи іншого учасника цивільного 

процесу може постановити ухвалу про їх участь у судовому засіданні в 

режимі відеоконференції, законодавець не передбачив в ч. 2 ст. 57 ЦПК 

України такий засіб доказування, а в ст. 180 вказаного кодексу, яка 

встановлює порядок допиту свідка, немає жодної згадки про порядок допиту 

свідка в режимі відеоконференції. 
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Наукові вітчизняні дослідження в сфері проведення допиту в режимі 

відеоконференції за запитом про міжнародну правову допомогу засвідчують 

про зростання кількості запитів у сфері міжнародного співробітництва 

України. Відеоконференція є прийнятною формою судового провадження і 

не суперечить принципам справедливості та публічності судового розгляду 

[118, с.9]. Питання про участь особи  в судовому засіданні в режимі 

відеоконференції вирішується судом відповідно до ст. 158-1 ЦПК України за 

наявності відповідного клопотання, або за власною ініціативою. В цьому 

контексті необхідно зазначити, що ст. 50 ЦПК України, що встановлює 

правосуб’єктність свідка, не містить такого процесуального права як право 

заявляти клопотання про участь у судовому засіданні в режимі 

відеоконференції. 

Враховуючи актуальність запровадження допиту свідків у режимі 

відеоконференції пропонується:  

1) ч. 3 ст. 50 ЦПК  України викласти в наступній редакції: «3. У разі 

неможливості прибуття за викликом суду свідок зобов’язаний завчасно 

повідомити про це суд, в т.ч. шляхом звернення з клопотанням про участь  у 

судовому засіданні в режимі відео конференції відповідно до ст. 158-1 ЦПК 

України;  

2) ч. 1  ст. 180 ЦПК України викласти в наступній редакції: «1. 

Кожний свідок допитується окремо в залі судового засідання або у режимі 

відеоконференції в залі відповідного суду за місцем проживання 

(перебування) свідка»;  

3) доповнити ч. 2 ст. 57 ЦПК України після слів «показання свідків,» 

словосполученням наступного змісту: «…в т.ч. допитаних у режимі 

відеоконференції,…».  

У зв’язку з пропозицією запровадження інституту допиту свідків в 

цивільному судочинстві у режимі відеоконференції, потребує уточнення в 

ЦПК України процесуальне становище суду, який буде виконувати ухвалу 

про проведення такої відеоконференції. Вважаємо, що суд, який отримав 
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судове доручення про організацію відеоконференції має лише технічно 

забезпечити цей процес. Проте, і тут є певні особливості, не враховані 

законодавцем. Під час судового засідання особу встановлюють за оригіналом 

документа, що посвідчує особу. У випадку участі особи у відеоконференції 

можливість суду, що розглядає справу, перевірити особу є проблематичною. 

Згідно положень ч.3 ст. 163 ЦПК, суд встановлює особи тих, хто з’явився, а 

також, перевіряє повноваження представників. Суд на підставі даних 

паспорта, службового посвідчення чи іншого документу, що посвідчує особу, 

з’ясовує прізвище, ім’я, по-батькові особи, дату народження, рід занять та 

місце проживання.  У випадку участі особи у відеоконференції можливо 

доречним буде залучення працівника апарату, що надає послуги 

відеоконференцзв'язку для встановлення особи за оригіналом документа та 

відображення такої дії у протоколі судового засідання. 

Ряд особливостей має допит неповнолітніх свідків (ст. 182 ЦПК 

України). Допит малолітнього свідка, а за розсудом суду і допит 

неповнолітніх свідків,  проводиться в присутності батьків, усиновлювачів, 

опікунів або піклувальників, якщо вони не заінтересовані у справі або 

представників органів опіки та піклування, а також служби у справах дітей.  

Щоб виключити вплив дорослих на неповнолітнього свідка, яку вони можуть 

надати своєю присутністю в залі суду, на час його допиту із залу судового 

засідання на підставі ухвали суду може бути видалена та чи інша особа, яка 

бере участь у справі, або видалений хто-небудь з присутніх громадян . Особі, 

яка бере участь у справі, після повернення до зали судового засідання 

повідомляється зміст показань неповнолітнього свідка. 

Свідок, який не досяг віку 16 років, після закінчення допиту 

видаляється із зали судового засідання, за винятком випадку, якщо суд 

визнає необхідним присутність цього свідка в залі судового засідання. 

При оцінці показань свідків суд повинен враховувати, сприйняті факти 

самим свідком або ж він дізнався про їх існування з чужих слів. Інформація, 

сприйнята з чужих слів, може бути перекручена тією особою, яка її 
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передавала. Сам свідок також може неправильно сприйняти інформацію. 

Оцінюючи показання свідків, суд аналізує весь процес формування, 

збереження та передачі відомостей свідком. 

 

2.4. Письмові та речові докази у справах щодо спадкування. 

 

  Письмовими доказами в цивільному судочинстві є будь-які 

документи, акти, довідки, листування службового або особистого характеру, 

або витяги з них, що містять відомості про обставини, які мають значення 

для справи (ч. 1 ст. 64 ЦПК України). Письмові докази різноманітні і 

розрізняються за своїм походженням, процесом формування, зовнішній 

формі, внутрішньому змісту. З метою більш детального вивчення специфіки 

окремих письмових доказів в теорії доказів прийнято їх класифікувати. 

Побудовою класифікації досягається більш поглиблений опис і розкриття 

специфічних рис письмових доказів в залежності від їх приналежності до 

певного виду. 

Залежно від групової приналежності того чи іншого письмового 

доказу визначаються характер його судового дослідження, належність до 

справи, допустимість. Групова приналежність письмового доказу впливає 

також на оцінку письмових доказів і насамперед на вирішення питань їх 

достовірності. 

Класифікація письмових доказів проводиться за декількома 

критеріями. Різні критерії не можна розглядати як взаємовиключні або 

конкуруючі один з одним. Така класифікація сприяє систематизації 

накопичених знань про письмові докази, забезпечує правильне використання 

їх у процесі судового доказування, допомагає суду враховувати особливості 

при їх дослідженні та оцінці. 

У юридичній літературі [23, с.204-205; 2, с. 21] прийнято проводити 

класифікацію письмових доказів за такими критеріями: 

1) суб'єктом походження письмового доказу; 

2) характером внутрішнього змісту письмового доказу; 
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3) формою; 

4) процесом формування. 

По суб'єкту, від якого виходять письмові докази, їх поділяють на 

офіційні письмові докази і приватні (неофіційні) письмові докази. Офіційні 

письмові докази по своїй суті є документами, оскільки вони виходять від 

державних органів, посадових осіб, організацій при здійсненні ними своїх 

функцій. 

До офіційних письмових доказів відносять, наприклад, свідоцтва про 

народження, про реєстрацію шлюбу, ордери на зайняття жилого приміщення, 

накази про зарахування на роботу, про звільнення з роботи, постанови 

органів суду, слідства, якщо вони використовуються при розгляді цивільних 

справ, установчі документи. Необхідно зазначити, що в справах щодо 

спадкування офіційні письмові докази відіграють ключову роль у 

встановленні, наприклад, ступеню родинних відносин, що прямо впливає на 

черговість спадкування за законом. В окремих випадках наявність офіційного 

письмового доказу у вигляді заповіту породжує правові наслідки, які можуть 

суттєво вплинути на визначення обсягу спадщини, що має спадкуватися за 

законом або виключно за заповітом, включає правові механізми гарантування 

права певних осіб на обов’язкову частку у спадщині і т.і. Вчинення заповіту з 

додержанням вимог закону до форми заповіту – це реалізація заповідачем 

права на призначення спадкоємців, незалежно від наявності у нього з цими 

особами, родинних відносин. При цьому цей офіційний документ є єдиним 

засобом доказування виникнення у особи права на спадкування і не може 

підтверджуватись іншими засобами доказування. В цьому контексті в 

літературі висловлені не безспірні судження щодо тлумачення заповіту. Так, 

Л.В.Шевчук приходить до висновку, що тлумачення заповіту має місце у 

випадку неясності його змісту і є процесом встановлення судом, нотаріусом 

або спадкоємцями істинної волі заповідача. Якщо в результаті проведеного 

тлумачення, зазначає авторка, зміст волі заповідача в цілому чи в окремих 
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заповітних розпорядженнях встановити неможливо, вони повинні бути 

визнані недійсними [121, с. 13].  

Заповіт, як письмовий доказ, може містити відомості не лише про 

коло призначених спадкоємців, але й вказувати на виникнення права на 

спадкування за наявності певної умови, як пов’язаної, так і не пов’язаної з 

поведінкою спадкоємців. Умова, визначена у заповіті, має існувати на час 

відкриття спадщини. Заповіт під умовою як письмовий доказ має наперед 

визначений імунітет щодо можливості його оспорювання з підстав 

визначених в ч. 3 ст. 1242 ЦК України, зокрема, зазначається, що особа, 

призначена у заповіті, не має права вимагати визнання умови недійсною на 

тій підставі, що вона не знала про неї, або якщо настання умови від неї не 

залежало.  

Необхідно зазначити, що в справах щодо спадкування офіційні 

письмові докази у вигляді судових рішень, які вказують на неоднакове 

застосування судом касаційної інстанції одних і тих самих положень закону, 

відіграють ключову роль у доказовій діяльності при перегляді судових 

рішень Верховним Судом України з вказаної категорії справ. Так, за 

результатами розгляду заяви про перегляд судових рішень Верховний Суд 

України прийшов до висновку, що не може бути визнаний недійсним заповіт 

за позовом спадкоємця на тих підставах, що він був складений спадкодавцем 

на вкрай невигідних для нього умовах. У травні 2005 р. Ч. звернулася в суд із 

позовом до М. про визнання заповіту недійсним, посилаючись на те, що 3 

квітня 2004 р. померла її мати, Т., якій на праві приватної власності належала 

квартира. Вона була людиною похилого віку, постійно хворіла, у квартирі 

мешкала одна. Позивачка проживала окремо від матері у зв’язку з роботою в 

умовах Крайньої Півночі в Російській Федерації, але вживала заходів щодо її 

утримання шляхом надання матеріальної допомоги. Влітку 2002 р. під час 

свого чергового приїзду подала оголошення про здавання в піднайом 

квартири на умовах догляду за хворою матір’ю без успадкування житла. На 

це оголошення відгукнувся відповідач, погодившись на запропоновані умови. 
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З вересня 2002 р. він разом зі співмешканкою З. мешкали у квартирі, яка 

належала Т. Про смерть матері її ніхто не сповістив, про це їй стало відомо 

від сторонніх людей. Крім того, вона дізналася, що 24 вересня 2002 р. 

приватним нотаріусом В. було посвідчено заповіт, за яким Т. на випадок 

своєї смерті заповідала все своє майно М. Вважала, що М., скориставшись 

тяжкими обставинами, котрі виникли в житті її матері, умовив останню 

скласти на його ім’я заповіт на вкрай невигідних для спадкодавця умовах, а 

тому просила визнати його недійсним.    

Рішенням районного суду від 13 березня 2007 р., залишеним без змін 

ухвалою апеляційного суду, позов задоволено. Визнано недійсним заповіт, 

посвідчений приватним нотаріусом В. 24 вересня 2002 р., від імені Т. на 

користь М. Ухвалою Верховного Суду України від 7 вересня 2007 р. 

відмовлено у відкритті касаційного провадження на зазначені судові рішення 

на підставах, передбачених п. 5 ч. 3 ст. 328 ЦПК України. У скарзі у зв’язку з 

винятковими обставинами М. просить скасувати ухвалені у справі судові 

рішення й направити справу на новий розгляд до суду першої інстанції, 

посилаючись на неоднакове застосування судом касаційної інстанції одних і 

тих самих положень закону. Прикладом іншого, ніж у цій справі, 

застосування закону називає ухвали колегії суддів Судової палати у 

цивільних справах Верховного Суду України від 18 листопада 1998 р., від 17 

жовтня 2002 р. та від 24 січня 2007 р. У підсумку колегія суддів Судової 

палати у цивільних справах Верховного Суду України прийшла до висновку, 

що скарга підлягає задоволенню на таких підставах. 

Задовольняючи позовні вимоги Ч. про визнання заповіту недійсним, 

суд першої інстанції, з яким погодилися й суди апеляційної та касаційної 

інстанцій, керувалися тим, що заповіт на користь М. укладений спадкодавцем 

на вкрай невигідних для нього умовах унаслідок збігу тяжких обставин, тому 

є недійсним на підставах, передбачених статтями 57, 59 ЦК УРСР.  

Проте з такими висновками колегія суддів не погодилася. Відповідно 

до вимог ст. 354 ЦПК України судові рішення у цивільних справах можуть 
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бути переглянуті у зв’язку з винятковими обставинами після їх перегляду у 

касаційному порядку, якщо вони оскаржені з мотивів неоднакового 

застосування судом (судами) касаційної інстанції одного і того самого 

положення закону; визнання судового рішення міжнародною судовою 

установою, юрисдикція якої визнана Україною, таким, що порушує 

міжнародні зобов’язання України. 

З доданої М. до скарги ухвали колегії суддів судової палати у 

цивільних справах Верховного Суду України від 17 жовтня 2002 р. за 

тотожним позовом, на яку він посилається як на підтвердження неоднакового 

застосування судом касаційної інстанції одного і того самого положення 

закону, вбачається, що суд касаційної інстанції виходив з того, що заповіт за 

позовом спадкоємця не може бути визнаний недійсним на тих підставах, що 

спадкодавець склав заповіт на вкрай невигідних для себе умовах. 

Порушуючи вимоги статей 213, 214 ЦПК України, суд належним чином не 

визначився з характером спірних правовідносин, а визнавши, що Т. 

заповідала майно на вкрай невигідних для себе умовах унаслідок збігу 

тяжких обставин, не обґрунтував, у чому саме полягав для неї збіг таких 

обставин, яка необхідність змусила її вчинити заповіт на користь М.; 

залишив поза увагою положення статей 41, 57, 525, 534 ЦК УРСР і не 

звернув уваги на те, що заповіт є односторонньою угодою, в якій не 

передбачено жодних умов і зобов’язань для спадкодавця за його життя, та 

може мати негативні наслідки лише після смерті спадкодавця для інших осіб 

у вигляді позбавлення права на спадщину, а не для заповідача. За таких 

обставин ухвалені у справі судові рішення підлягають скасуванню з 

переданням справи на новий розгляд до суду першої інстанції [160, с. 37-38].  

В окремих випадках заповіт як письмовий доказ в справі про 

спадкування набуває статусу належного і допустимого доказу в значно 

ширшому аспекті. Так, відповідно до ст. 1246 ЦК України спадкодавець має 

право встановити у заповіті сервітут щодо земельної ділянки, інших 

природних ресурсів або іншого нерухомого майна для задоволення потреб 
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інших осіб. Вочевидь, що  у випадку виникнення спору про право осіб, що 

випливає з сервітуту, визначеного у заповіті, цей письмовий доказ має 

вирішальне значення у процесі доказування в цивільній справі. 

В цьому контексті необхідно зазначити, що офіційні письмові докази 

(документи) характеризуються тим, що вони відображають, по-перше, 

повноваження органів та посадових осіб, які видали документ; по-друге, 

форму та реквізити, встановлені законом для складання даного акта; по-

третє, певний порядок складання та видачі документа. Офіційні документи 

ухвалені особами, які не мають належних повноважень, або видані з 

порушенням компетенції посадової особи або органу (завжди є недійсними 

повністю або в частині), які суперечать закону або іншому нормативному 

правовому акту не можуть служити підставою виникнення правовідносин. Їх 

не можна використовувати в якості письмових доказів, які обґрунтовують 

рішення. Так, ст. 1248 ЦК України визначає загальні умови посвідчення 

заповіту нотаріусом. Заповіт породжує правові наслідки, якщо його укладено 

в письмовій формі й посвідчено нотаріально або у формі, прирівняній до 

нотаріальної [40, с. 198]. Ст. 1253 ЦК України регламентує спеціальні умови 

посвідчення заповіту тільки при свідках. Так, у випадку, коли заповідач через 

фізичні вади не може сам прочитати заповіт, посвідчення  має відбуватися у 

присутності не менш як двох свідків. Свідки, при яких посвідчено заповіт, 

зачитують його вголос та ставлять свої підписи на ньому. У текст заповіту 

заносяться відомості про особу свідків. 

Неофіційними (приватними) називають письмові докази, які виходять 

від громадян. Якщо письмовий доказ виходить одночасно від організації і 

громадянина, наприклад, письмовий трудовий договір у передбачених у 

законі випадках, то такий доказ слід відносити до офіційних письмових 

доказів. 

Розподіл письмових доказів по джерелу походження на офіційні та 

неофіційні має велике практичне значення. Розмежування письмових доказів 
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на офіційні та неофіційні обумовлює в цивільному процесі з'ясування ряду 

специфічних питань: 

1) повноваження органів та посадових осіб, що склали документ; 

2) дотримання встановленої законом компетенції; 

3) дотримання встановленого законом порядку складання документа; 

4) перевірка істинності відомостей, викладених у документі; 

5) перевірка необхідних реквізитів документа. 

Під час посвідчення заповіту від заповідача не вимагається надання 

доказів, які підтверджують їх права на заповідальне майно, оскільки тягар 

доказування належності майна спадкодавцю – це питання спадкоємців [22, с. 

460]. У спадкових відносинах недотримання посадовими особами приписів 

закону щодо процедури складання документу, його змісту, форми, тягне 

негативні наслідки щодо реалізації суб’єктивного права на спадкування. Так, 

заповіт складений особою, яка не мала на це права, а також заповіт, 

складений з порушенням вимог щодо його форми та посвідчення, є 

нікчемним. В доказовій діяльності нікчемність такого заповіту не потребує 

повторного доказування. В цьому контексті у відповідному листі Вищого 

спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ 

зазначається, що відповідно до ч. 1 ст. 1257 ЦК України підставами 

нікчемності заповіту, тобто недійсності відповідно до закону, є складання 

заповіту особою, яка не мала на це права, або складання з порушенням вимог 

щодо форми та посвідчення заповіту. На підставі ст. 215 ЦК України 

визнання такого заповіту недійсним судом не вимагається. У разі наявності 

відповідного спору вимога про встановлення нікчемності заповіту підлягає 

розгляду судом [162]. 

Нікчемність заповіту, встановлена в рішенні суду, має наслідком 

позбавлення права спадкування за заповітом осіб, визначених 

розпорядженням заповідача в якості спадкоємців за заповітом, незалежно від 

того, чи пред'являлися позовні вимоги про застосування наслідків 

нікчемності заповіту. 
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 З іншого боку, нікчемність правочину формально не є підставою 

звільнення від доказування відповідно до положень ст. 61 ЦПК України. 

Більш зрозумілим є позиція законодавця щодо випадків дефекту волі 

заповідача. В цьому випадку за позовом заінтересованої особи суд визнає 

заповіт недійсним, якщо буде встановлено, що волевиявлення заповідача не 

було вільним і не відповідало його волі. 

В п. 6 Листа Вищого спеціалізованого суду України з розгляду 

цивільних і кримінальних справ «Про судову практику розгляду цивільних 

справ про спадкування» зазначається, що право на пред'явлення позову про 

недійсність заповіту виникає лише після смерті заповідача. В окремих 

випадках суди помилково відкривали провадження у справах про визнання 

недійсним заповіту ще за життя заповідача [162]. 

Законодавство не встановлює спеціальних строків давності за 

позовами про визнання заповіту недійсним, тому до них слід застосовувати 

загальний трирічний строк позовної давності відповідно до ч. 1 ст. 261 ЦК 

України. Ст. 1257 ЦК України визначено підстави нікчемності заповіту та 

визнання його недійсним, які не виключають застосування загальних норм § 

2 глави 16 ЦК України відповідно до встановлених судом обставин, якщо 

вони узгоджуються з правовими підставами та наслідками нікчемності або 

недійсності заповіту, зазначеними у ст. 1257 ЦК України. 

В окремих випадках офіційні письмові докази у вигляді нотаріально 

посвідченого договору, укладеного спадкоємцями  про зміну черговості 

одержання права на спадкування, або відповідного рішення суду – є єдиними 

засобами доказування черговості одержання права на спадкування і не 

можуть підтверджуватись іншими засобами доказування.  

При дослідженні неофіційних письмових доказів увага 

зосереджується на виконанні умов їх формування (свободи волевиявлення, 

часу складання, місця складання, встановлення особи, що склала документ). 

За змістом письмові докази поділяються також на дві групи:  розпорядчі та  

довідково-інформаційні. 
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Розпорядчими називаються письмові докази, зміст яких свідчить про 

факти, що мають владно-розпорядчий характер. У них реалізується воля 

учасників матеріально-правових відносин. 

До розпорядчих  письмових доказів слід віднести: 1) акти органів 

державної влади, управління, що не мають нормативного характеру; 2) акти 

організацій, їх органів, що видаються в межах компетенції; 3) акти, які 

видаються керівниками підприємств, установ, посадовими особами; 4) 

правочини, що оформлюються сторонами в письмовому вигляді. 

До довідково-інформаційних  письмових доказів відносять різного 

роду довідки, акти, звіти, протоколи засідань, листи ділового і особистого 

характеру, укладення технічного інспектора профспілки, висновок, 

санепідемстанції про непридатність житлового приміщення до проживання і 

т. д. У довідково-інформаційних письмових доказах міститься опис, 

підтвердження подій, фактів, що мають значення у справі. 

Специфіка окремих письмових доказів з огляду розподілу їх на 

розпорядчі та інформаційні полягає в тому, що письмові докази можуть 

одночасно містити відомості як розпорядчого, так і просто інформаційного 

характеру. Наприклад, дата видання наказу керівника підприємства, його 

номер носять інформаційний характер, тоді як резолютивна частина наказу 

виражає волю керівника, сам владно-розпорядчий факт. 

За формою письмові докази можуть бути класифіковані на чотири 

групи: 

1) документи простої письмової форми (наприклад, заява про відмову 

від прийняття спадщини (ст. 1273 ЦК України); 

2) письмові докази обов'язкової форми та змісту (заповіт, спадковий 

договір, свідоцтво про право на спадщину, про народження, про реєстрацію 

шлюбу); 

3) нотаріально засвідчені договори без їх подальшої реєстрації в 

органах управління; 
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4) правочини, які потребують подальшої реєстрації в органах 

управління. 

Класифікація письмових доказів за вказаною ознакою враховується 

судом при вирішенні питань допустимості доказів. 

Класифікацію письмових доказів прийнято поділяти за критерієм 

способу формування. За вказаною підставою письмові докази поділяються 

на: 1) справжні і 2) копії. Видається, що поділ письмових доказів за 

критерієм  їх формування на справжні і копії має надзвичайно важливе 

практичне значення. Такий поділ ґрунтується на законі. 

Письмові докази або протоколи їх огляду оголошуються в судовому 

засіданні та надаються для ознайомлення особам, які беруть участь у справі, 

а в необхідних випадках – також експертам, спеціалістам, свідкам. Огляд 

письмових доказів може бути здійснено за місцем їх зберігання [24, с. 301]. 

Особи, які беруть участь у справі, можуть давати свої пояснення з приводу 

цих доказів або протоколу їх огляду. Особами, які беруть участь у справі, з 

приводу зазначених доказів можуть ставитись питання свідкам, експертам, 

спеціалістам. 

Цивільний процесуальний закон передбачає можливість здійснення 

судом певних процесуальних дій залежно від того, оригінал або копія 

письмового доказу представлені в суді. Письмові докази, як правило, 

подаються в оригіналі. Якщо подано копію документа, суд вправі у разі 

потреби вимагати подання оригіналу. У суду виникають додаткові питання 

при дослідженні та оцінці копій письмових доказів, а саме: з'ясування 

можливих помилок при знятті копії з оригіналу. Однак відмовити у прийнятті 

письмового доказу з мотиву, що надана копія, а не оригінал, за нормами ЦПК 

України можна. Якщо до даної справи має відношення лише частина 

документа, надається завірена виписка з нього. Оригінали документів 

подаються, коли обставини справи відповідно законам або іншим 

нормативним правовим актам підлягають підтвердженню тільки такими 

документами, а також в інших необхідних випадках на вимогу  суду. 
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Нормами ЦПК України встановлено певний режим повернення оригіналів 

документів із судової справи. Оригінальні документи, наявні у справі, за 

клопотанням осіб, що надали їх, можуть бути повернуті їм. 

Відповідно до ч. 2 ст. 185 ЦПК України  у разі подання заяви про те, 

що доданий до справи або поданий до суду особою, яка бере участь у справі, 

для ознайомлення документ викликає сумнів з приводу його достовірності 

або є фальшивим, особа, яка подала цей документ, може просити суд 

виключити його з числа доказів і розглядати справу на підставі інших 

доказів. В цьому контексті виникає питання про наслідки подання 

вищенаведеної заяви у випадку, коли немає жодної реакції з боку іншої 

сторони про начебто фальшування письмових документів? На нашу думку, 

сторона, яка зробила таку заяву, має довести свої твердження відповідними 

доказами, в т.ч. має право заявити клопотання про призначення експертизи 

на предмет справжності документу чи його частини, допиту особи, від імені 

якої видано документ, витребування інформації від установи, організації, 

підприємства, про що зазначено в п. 28 постанови Пленуму Верховного Суду 

України «Про застосування норм цивільного процесуального законодавства 

при розгляді справ у суді першої інстанції».   Вказана норма викликає жваве 

обговорення серед науковців щодо можливої позиції суду, коли, наприклад, 

особа просить виключити певний документ з числа доказів і чи це тягне 

повернення документу? На думку Я.П.Зейкана, ця норма дає можливість 

забезпечити процесуальну економію і не наражатися на можливі 

ускладнення, пов’язані з перевіркою такого доказу [42, с.279]. 

М.К.Треушников вважає, що виключення письмового документу з числа 

доказів не тотожне поверненню доказу [104, с. 241]. Дещо іншу позицію з 

даного питання займає Д.Д.Луспеник, зазначаючи, що запідозрений у 

фальшивості документ не може бути виключений з числа доказів, а має бути 

перевірений, досліджений і оцінений поряд з іншими документами у справі 

[62, с. 299]. Близьку до наведеної позиції Д.Д.Луспеника займає інша група 

авторів підручнику цивільного процесу, які зазначають, що у випадку заяви 
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особи про визнання доказу сфальшованим і виключення його з числа доказів, 

такий доказ має залишитись у справі. Далі зазначається, що подання 

стороною недостовірного чи фальшивого доказу свідчить про зловживання 

особою процесуальними правами. Ця особа «…повинна нести 

відповідальність за неналежне виконання покладеного на неї обов’язку щодо 

добросовісного здійснення своїх процесуальних прав та виконання 

процесуальних обов’язків…, якщо вона не доведе, що їй не було відомо про 

фальшивість цього документа на момент подання його до суду» [112, с. 404-

405]. Не заперечуючи важливості невідворотної відповідальності порушників 

закону, але в рамках кримінального, адміністративного провадження, все ж 

такий підхід до тлумачення норми закону, на нашу думку, прямо суперечить 

правосуб’єктності сторін і порушує принцип диспозитивності цивільного 

судочинства, зокрема, суд розглядає цивільні справи не інакше як на підставі 

доказів сторін та інших осіб, які беруть участь у справі (ч. 1 ст. 11 ЦПК 

України). 

Зміст особистих паперів, листів, записів телефонних розмов, телеграм 

та інших видів кореспонденції фізичних осіб може бути оголошений і 

досліджений у відкритому судовому засіданні тільки за згодою осіб, 

визначених в ст.ст. 303, 306 ЦК України, а також в низці статей глави 22 ЦК 

України. Так, ст. 303 ЦК України встановлює, що ознайомлення з 

особистими паперами, їх використання, допускається лише за згодою 

фізичної особи, якій вони належать. Якщо особисті папери фізичної особи 

стосуються особистого життя іншої особи, для їх використання потрібна 

згода цієї особи. Уразі смерті фізичної особи, про яку йдеться в цій статті, 

особисті папери можуть бути використані лише за згодою їхніх дітей, вдови 

(вдівця), а якщо їх немає, то лише за згодою батьків, братів та сестер. 

Ст. 306 ЦК України визначає право особи на таємницю 

кореспонденції, зокрема, листи, телеграми та інші види кореспонденції 

можуть використовуватись лише за згодою особи, яка направила їх, та 

адресата.  
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Кореспонденція, яка стосується фізичної особи, може бути долучена 

до судової справи лише у разі, якщо в ній містяться докази, що мають 

значення для вирішення справи. Інформація, яка міститься в такій 

кореспонденції, не підлягає розголошенню. Порушення таємниці 

кореспонденції може бути дозволено судом у випадках, встановлених судом, 

з метою запобігання злочинові чи з’ясування істини під час розслідування 

кримінальної справи, якщо іншими способами одержати інформацію 

неможливо. 

Фотографія, на якій зображено фізичну особу, може бути публічно 

показана, розповсюджена лише за згодою цієї особи, а в разі її смерті – за 

згодою  їх дітей, вдови (вдівця), а якщо їх немає, то лише за згодою батьків, 

братів та сестер. Фотографія може бути розповсюджена без дозволу фізичної 

особи, яка зображена на ній, якщо це викликано необхідністю захисту її 

інтересів або інтересів інших осіб. 

Речовими доказами є предмети матеріального світу, що містять 

інформацію про обставини, які мають значення для справи. Речовими 

доказами є також магнітні, електронні та інші носії інформації, що містять 

аудіовізуальну інформацію про обставини, що мають значення для справи. 

З законодавчої дефініції речових доказів чітко проглядаються їх 

ознаки, а саме: - це предмети, а не особисті докази; - ці предмети служать 

засобом встановлення обставин, що мають значення для розгляду і 

вирішення справи; - об'єкти своїм зовнішнім виглядом, властивостями, 

місцем їх знаходження або іншими ознаками можуть служити засобом 

встановлення обставин, що мають значення для справи.  

Якщо відомості про обставини, що мають значення для справи, 

отримані зі змісту документа, то такий документ належить до письмового 

доказу. Навпаки, отримання відомостей, виходячи з властивості матеріалу 

документа, свідчить про те, що мова йде про речовий доказ.  

Відповідно до ст. 187 ЦПК України дослідження речових доказів 

відбувається шляхом їх огляду або у інший спосіб, а також пред’являються 



 116 

для ознайомлення особам, які беруть участь у справі. Особи, яким 

пред’явлено для ознайомлення речові докази, можуть звернути увагу суду на 

ті чи інші обставини, пов’язані з оглядом. Ці заяви заносяться до журналу 

судового засідання. Протоколи огляду речових доказів оголошуються в 

судовому засіданні. Особи, які беруть участь у справі, можуть ставити 

питання з приводу речових доказів свідкам, а також експертам, спеціалістам, 

які їх оглядали. 

    У цивільному процесі речові докази можуть бути не тільки власне 

доказами (наприклад, пломби на контейнерах), але одночасно об'єктом 

матеріально-правового спору (будинок у справі як частина спадщини). 

Речовий доказ може стати об'єктом експертного дослідження, може бути 

пред'явлений особам, які беруть участі у справі, їх представникам, свідкам і 

експертам.  

    Характер дослідження речових доказів у суді залежить від їх 

розмірів, властивостей, можливості транспортування та від багато чого 

іншого. Так, одні докази можуть бути доставлені до суду, і там проводиться 

їх дослідження. Інші речові докази (земельні ділянки, будівлі та ін.) 

оглядаються в місці їх знаходження. При цьому може проводитися 

фотографування, відеозйомка. У тому випадку, якщо речовий доказ має бути 

оглянутий на місці його знаходження, суд має постановити відповідну 

ухвалу. Про огляд речового доказу на місці складається протокол, який 

оголошується на судовому засіданні.    

У  випадку, якщо сторона не може самостійно отримати необхідний 

речовий доказ, вона має право звернутися до суду з клопотанням про 

витребування цього доказу. 

Якщо речові докази оглядає інший суд у порядку виконання судового 

доручення чи забезпечення доказів, результати огляду оформляють у 

протоколі огляду. Протоколи огляду обов’язково оголошуються на судовому 

засіданні.  
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Вважаємо, що огляд речових доказів іншим судом в порядку 

виконання ним судового доручення чи забезпечення доказів може 

відбуватися у режимі відеоконференції під час дослідження речових доказів, 

що значно прискорить процес розгляду справи та скоротить судові витрати. 

На сьогодні абсолютна більшість місцевих судів мають обладнані 

технічними засобами зали для проведення дистанційного судового 

провадження в кримінальному судочинстві. 

    За загальним правилом речові докази, що мають бути пред’явлені  

до суду, зберігаються в суді. Однак це правило відноситься лише до тих 

речових доказів, які можуть бути доставлені до суду і за своїми 

властивостями, розмірами можуть зберігатися в будівлі суду. Дрібні речові 

докази, папери зберігаються в досьє справи. Для зберігання великих речей 

прийнято використовувати камеру зберігання. Всі речі в цьому випадку 

описуються, оригінал опису знаходиться в матеріалах справи. 

   Речові докази, які не можуть бути доставлені до суду, зберігаються 

в місці їх знаходження. Вони також повинні бути описані, при необхідності 

сфотографовані і опечатані; може бути призначений хранитель майна. Суд і 

хранитель вживають заходів щодо збереження речових доказів у незмінному 

стані. 

  Відповідно до ч. 2 ст. 65 ЦПК України магнітні, електронні та інші 

носії інформації, що містять аудіовізуальну інформацію є речовими доказами 

і визначені в якості самостійних засобів доказування.  

В літературі з приводу вказаних засобів доказування висловлені різні 

міркування. Так, Я.П.Зейкан вказує, що в ЦПК України по суті нічого не 

сказано про процесуальне значення звуко- і відеозапису, не визначені 

відповідні права осіб, які беруть участь у справі. Для практичного 

використання таких доказів, зазначає вказаний автор, є доцільним 

перенесення змісту звукозапису на текст, що дозволяє більш оперативно 

користуватися цими даними, але в цьому випадку виникають проблеми 

ідентичності перенесеного звукоряду на папір [42, с. 283]. 
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Відтворення звукозапису і демонстрація відеозапису, що мають 

приватний характер, можливе за умов дотримання правил, викладених в ЦПК 

України щодо оголошення і дослідження змісту особистого листування і 

телеграфних повідомлень.  Вказане відтворення інформації проводяться в 

судовому засіданні або в іншому приміщенні, спеціально підготовленому для 

цього, з відображенням у журналі судового засідання особливостей 

оголошуваних матеріалів і зазначенням часу демонстрації. Після цього суд 

заслуховує пояснення осіб, які беруть участь у справі. З метою з’ясування 

відомостей, що містяться у матеріалах звукозапису, відеозапису, а також у 

зв’язку з надходженням заяви про їх фальшивість судом може бути залучено 

спеціаліста або призначено експертизу. 

 

Висновки до другого розділу. 

1. Процесуальна норма про належність доказів, на відміну від норми 

про допустимість доказів, не містить формалізованих критеріїв і не може 

дати відповідь на питання без розгляду конкретної цивільної справи. 

Існуючий в ЦПК України інститут належності доказів за способом 

регулювання процесуальних відносин, а саме: надання суду права до 

розгляду справи по суті визначати належність  доказів –  це певною мірою 

збереження радянського методу регулювання цивільних процесуальних 

відносин, який потребує суттєвого оновлення, зокрема, пропонується ч.  3  ст. 

58 ЦПК України викласти в наступній редакції : «3.Суд не може 

обґрунтувати своє рішення доказами, які не входять до предмету  

доказування».    

2.  До предмету доказування в справах щодо спадкування за позовами 

про право на спадкування та про поділ спадщини між спадкоємцями 

належить встановлення наступних фактів:  1) факт відкриття спадщини;  2) 

коло спадкоємців; 3) склад спадщини; 4) наявність або відсутність заповіту; 

5) наявність осіб, що претендують на спадкування та чи є вони  

спадкоємцями та до якої черги спадкоємців за законом відносяться; 6) 
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наявність інших спадкоємців тотожної черги; 7) чи  надається цій черзі 

спадкоємців реалізувати право на спадкування; 8) чи є серед спадкоємців 

особи, які мають право на обов’язкову частку у спадщині; 9) відомості про 

фактичне прийняття спадщини; 10) відомості про відмову від прийняття 

спадщини, в т.ч. про відмову на користь іншої особи; 11) чи є підстави для 

усунення від права на спадкування. 

3. В спадковому праві немає імперативного припису про 

обов’язковість доказування смерті спадкодавця виключно через наявність 

реєстрації акту цивільного стану та видачею свідоцтва про смерть, що 

суттєво утруднює доказову діяльність за вказаною категорією справ. 

4. Розгляд цивільної справи з іноземним елементом допускає 

застосування договірної підсудності, що випливає з міжнародних договорів, 

згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України. ЦПК 

України встановлює множину варіантів визначення підсудності цивільних 

справ, при цьому жодної згадки про договірну підсудність. З цього випливає, 

що відповідно до ч. 2 ст. 59 ЦПК України, обставини справи, які мають бути 

підтверджені певними засобами доказування, в даному випадку – нормами 

ЦПК про підсудність, не можуть підтверджуватись іншими засобами 

доказування. Оскільки глава 1 «Підсудність» Розділу ІІІ ЦПК України не 

передбачає договірної підсудності, в цьому сенсі виникає певна колізія норм 

ЦПК України та міжнародно-правових норм. З метою подолання вказаної 

колізії пропонується внести наступні зміни і доповнення до ст. 109 ЦПК 

України.  

Вказану статтю доповнити частиною другою наступного змісту « 2. За 

заявою відповідача, якщо така заява зроблена до розгляду справи по суті та 

знаходить своє обґрунтування  положеннями письмової угоди сторін, 

укладеної відповідно міжнародного договору, згода на обов’язковість якого 

надана Верховною Радою України, справа розглядається відповідним судом 

держави за місцем проживання позивача». В зв’язку зі збільшенням ст. 109 

ЦПК України з двох до трьох частин, нумерувати другу частину як третю.   
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5. В цивільному судочинстві необхідно запровадити норми-вимоги 

про обов’язковість допиту сторін під присягою, а не в якості свідка. 

Водночас видається поспішним кроком  запровадження норми про допит 

представників як свідків. Якщо в цьому виникає потреба, то сторона має 

право заявити відповідне клопотання. Пропонується виключити з ЦПК 

України положення про допит представника сторони як свідка лише за його 

згодою. 

6. З метою подолання внутрішньої колізії норм ЦПК України, що 

виражається у порушені  балансу рівності прав і обов’язків сторін, 

визначених в ч. 1 ст. 31 ЦПК України, не на користь сторони, що займає 

активну позицію і надає згоду про допит її як свідка і таким чином сприяє 

якнайшвидшому розгляду справи, пропонується внести доповнення до ст. 

184 ЦПК України наступного змісту « 1. У випадку надання згоди однією із 

сторін про допит під присягою, інша сторона не може відмовитись від 

аналогічного допиту, за виключенням випадків, передбачених ст. 51, 52 ЦПК 

України». 

7. Аналіз фактів предмета доказування, з якими норма матеріального 

права пов’язує правові наслідки, дозволяє правильно зробити висновок про 

належність доказів. Таким чином, незалежно від категорії спадкових справ 

правові підстави позовних вимог, так само як і заперечень, містяться, як 

правило, у  нормах ЦК України.  

8. Встановлення процесуального права особи бути допитаною в 

якості свідка  засвідчує про додаткові процесуальні гарантії доказової 

діяльності аніж свідчить про порушення принципу змагальності та 

належності доказів. Надання пояснень шляхом допиту сторін, третіх осіб в 

цивільному судочинстві – це загальносвітовий досвід, до якого український 

законодавець правомірно звертається.  

9. Враховуючи актуальність запровадження допиту свідків у режимі 

відеоконференції пропонується:  
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1) ч. 3 ст. 50 ЦПК викласти в наступній редакції: «3. У разі 

неможливості прибуття за викликом суду свідок зобов’язаний завчасно 

повідомити про це суд, в т.ч. шляхом звернення клопотання про участь  у 

судовому засіданні в режимі відеоконференції відповідно до ст. 158-1 ЦПК 

України;  

2) ч. 1  ст. 180 ЦПК України викласти в наступній редакції: «1. 

Кожний свідок допитується окремо в залі судового засідання або у режимі 

відеоконференції в залі відповідного суду за місцем проживання 

(перебування) свідка»;  

3) доповнити ч. 2 ст. 57 ЦПК України після слів «показання свідків,» 

словосполученням наступного змісту: «…в т.ч. допитаних у режимі 

відеоконференції,…».  

10. В зв’язку з пропозицією запровадження інституту допиту свідків в 

цивільному судочинстві у режимі відеоконференції потребує уточнення в 

ЦПК України процесуальне становище суду, який буде виконувати ухвалу 

про проведення такої відеоконференції. Видається, що суд, який отримав 

судове доручення про організацію відеоконференції має лише технічно 

забезпечити це процес. Тому пропонується доповнити ЦПК України новою 

статтею  132-1 наступного змісту: 

«1. Суд, який розглядає справу, в разі необхідності допиту свідка за 

межами його територіальної підсудності доручає відповідному суду України 

або іноземному суду забезпечити виклик особи для допиту у якості свідка у 

режимі відеоконференції. 

2. В ухвалі про судове доручення про допит особи у режимі 

відеоконференції коротко викладається суть справи та зазначається  

прізвище, ім’я вік свідка, місце проживання (перебування) або місце роботи. 

Ця ухвала обов’язкова для суду, якому вона адресована. 

3. Судове доручення про допит особи у режимі відеоконференції 

виконується у судовому засіданні за правилами, встановленими цим 

кодексом окрім наступних процесуальних дій:  
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1) встановлення особи  яка допитується здійснюється суддею суду, 

якому адресована ухвала про судове доручення; 

2) попередження свідка під розписку про кримінальну 

відповідальність за завідомо неправдиве показання і відмову від давання 

показань та приведення його до присяги здійснюється суддею суду, якому 

адресована ухвала про судове доручення.» . 

11. Наявність офіційного письмового доказу у вигляді заповіту 

породжує правові наслідки, які можуть суттєво вплинути на визначення 

обсягу спадщини, що має спадкуватися за законом або виключно за 

заповітом, включає правові механізми гарантування права певних осіб на 

обов’язкову частку у спадщині. При цьому цей офіційний документ є єдиним 

засобом доказування виникнення у особи права на спадкування і не може 

підтверджуватись іншими засобами доказування. Заповіт як письмовий доказ 

може містити відомості не лише про коло призначених спадкоємців, але й 

вказувати на виникнення права на спадкування за наявності певної умови, як 

пов’язаної, так і не пов’язаної з поведінкою спадкоємців. 

11. В справах щодо спадкування офіційні письмові докази у вигляді 

судових рішень, які вказують на неоднакове застосування судом касаційної 

інстанції одних і тих самих положень закону, відіграють ключову роль у 

доказовій діяльності при перегляді судових рішень Верховним Судом 

України з вказаної категорії справ. 

12. Огляд речових доказів іншим судом в порядку виконання ним 

судового доручення чи забезпечення доказів може відбуватися у режимі 

відеоконференції під час дослідження речових доказів, що значно прискорить 

процес розгляду справи та скоротить судові витрати. 
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РОЗДІЛ  ІІІ 

 

ВПЛИВ  НОРМ МІЖНАРОДНОГО ЦИВІЛЬНОГО ПРОЦЕСУ НА 

ПРЕДМЕТ ДОКАЗУВАННЯ   У СПРАВАХ ЩОДО СПАДКУВАННЯ  

 

 

3.1. Місце міжнародного цивільного процесу у національних 

правових системах та міжнародно-правових актах. 

 

У науці цивільного процесу останнім часом відзначається значне 

підвищення інтересу до міжнародно-правових питань цивільного процесу 

[58, с. 1025-1030; 125, с.552; 111, с. 350-354;  70, с.65; 36, с. 15-17; 89, с. 32]. 

Необхідність чіткого визначення даного феномену виникла на тлі тенденції, 

що намітилася останніми роками до зростання ролі міжнародних угод з 

питань цивільного процесу. Інтеграція зумовила інтенсивну уніфікацію 

права, насамперед матеріального, а потім і процесуального [56, с. 309-310]. 

Одночасно у найзагальнішому вигляді вже сформульовані вимоги, 

яким повинна відповідати будь-яка національна процесуальна система [113, 

с. 357]. Закономірність полягає в тому, що інтеграція економіки вимагає 

загального правового простору, в тому числі однакового застосування норм 

міжнародного права, ефективного механізму розгляду і вирішення 

транснаціональних спорів, виконання судових рішень. На даному етапі 

спостерігається тенденція до уніфікації норм, спрямованих на регулювання 

процесуальних відносин, що виникають у зв'язку з міжнародним цивільним 

(господарським) оборотом [139, с. 35-38].  

Розмірковуючи про понятійний апарат в сфері регулювання 

міжнародного цивільного процесу Х.Шак напрочуд виразно зазначає, що 

термін «міжнародне цивільне процесуальне право» майже також  

незрозумілий, як і категорія міжнародного приватного права. В обох 

випадках мова йде про національне право, яке є інтернаціонально частково 

уніфікованим, але тут не йдеться про міжнародне право більш високого рівня 

даної держави. Міжнародним в міжнародному цивільному процесуальному 

праві є не його джерело, а поставлені перед правом завдання [120, с.1]. 



 124 

У юридичній науці під міжнародним цивільним процесом прийнято 

розуміти сукупність питань процесуального характеру, пов'язаних із 

захистом прав іноземців та іноземних підприємств і організацій у суді чи 

арбітражі [17]. Окремі вчені пропонують авторські визначення міжнародного 

цивільного процесу в контексті конкретної держави і це, на нашу думку, 

більш вдале і зрозуміле визначення, зокрема, «міжнародне цивільне 

процесуальне право –  це сукупність процесуальних правових норм, що 

містяться у внутрішньому праві держави і в міжнародних договорах за 

участю цієї держави, які регулюють цивільно-процесуальні відносини з 

іноземним елементом при здійсненні правосуддя в цивільних справах і 

наданні міжнародної правової допомоги» [58, с. 1026]. Використовуючи 

термін «міжнародний цивільний процес», зазначають дослідники, необхідно 

пам'ятати про його умовність. Поняття «міжнародний цивільний процес» 

сформувалося внаслідок історичного розвитку міжнародного приватного 

права, тобто з часу виникнення конфліктів між законами іноземних правових 

систем [110, с. 350].  

У вітчизняній науковій літературі  стверджується, що питання 

міжнародного цивільного процесу охоплені складом міжнародного 

приватного права як такі, що мають тісний зв'язок з правовим регулюванням 

приватних правових відносин (цивільних, сімейних, трудових). З іншого 

боку, низка дослідників слушно поділяють висловлену в свій час думку М. Й. 

Штефана, про те, що питання цивільного судочинства з "іноземним 

елементом" є складовою частиною цивільного процесуального права України 

[125, с. 552-556].  

Г.К.Матвєєв норми що регламентують міжнародний цивільний 

процес відносив до сфери міжнародного приватного права. У вітчизняній 

науковій літературі зазначається, що без зв'язку з вивченням проблем 

міжнародного приватного права неможливо здійснити ефективне 

дослідження питань міжнародного цивільного процесу. Спільне, що визначає 
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необхідність об’єднання дослідження цих питань полягає в тому, що вони 

регулюють відносини з «іноземним елементом» [83, с. 249]. 

Російські дослідники Л.А. Лунц, Н.І. Маришева приходять до 

висновку, що міжнародний цивільний процес  є галуззю 

внутрішньодержавного права, що регулює діяльність органів юстиції у 

цивільних справах [61, с. 369]. Водночас Н.І.Маришева зазначає, що 

сукупність норм, що регулює розгляд судами цивільних справ з іноземним 

елементом, відноситься до цивільного та арбітражного процесу. В науці вони 

традиційно вивчаються разом з міжнародним приватним правом, оскільки їх 

об’єднує іноземна характеристика правовідносин, самостійна роль 

міжнародних договорів, вплив категорій міжнародного права [35, с. 10-11].   

А.Ф.Воронов не відносить міжнародний цивільний процес до складу 

міжнародного приватного права, проте ідентифікує його як міжсистемний 

комплекс норм, що вміщується в національній правовій системі та в 

міжнародних договорах за участі цієї держави, що регулює цивільні 

процесуальні відносини.  

М.Н. Кузнєцов вважає доцільним розглядати міжнародний цивільний 

процес в рамках однієї галузі - міжнародного приватного права. В 

обґрунтування своєї позиції він зазначає, що поділ норм на матеріально-

правові та процесуальні не може бути основною причиною розмежування 

міжнародного цивільного процесу і міжнародного приватного права. На його 

думку, об’єктивована форма правових норм ніколи не була критерієм 

належності групи норм до окремої галузі права [110, с. 351; 55, с.21-22].  

Л.П. Ануфрієва вказує, що міжнародний цивільний процес є 

частиною міжнародного приватного права [1, с. 279-286]. Вказану позицію 

аргументовано критикує І.В.Дробязкіна, зокрема, щодо правомірності 

обґрунтування вказаних підходів тезою про  нездатність правозастосовчих 

органів мати справу з процесом правозастосування, коли в справі його 

учасником є іноземна фізична або юридична особа, оскільки не завжди 
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вказані органи демонструють належний освітній рівень в сфері міжнародного 

приватного права тощо [35, с. 14].    

Т.Н. Нешатаєва вважає, що міжнародний цивільний процес - це 

комплекс міжнародних і внутрішньодержавних норм, що є інститутом 

міжнародного приватного права, що регламентує взаємозв'язок і взаємодію 

національних і міжнародних органів правосуддя (інших правоохоронних 

органів), які здійснюють провадження у цивільних справах з метою 

визначення та захисту порушених або оспорюваних прав і законних інтересів 

особистості і суспільства [70, с. 28].  

Х. Шак розглядає міжнародний цивільний процес в контексті 

міжнародного приватного права як галузі що доповнюють одна одну. Він 

вважає, що мета міжнародного цивільного процесу швидше приватно-

правова, в той час як засоби, якими він користується, швидше публічно-

правові. Далі вказаний дослідник зазначає, що «…структура обох галузей 

допускає паралелі. Обом відомі, хоч і за різним ступенем, дійсно колізійні 

норми і норми матеріального права, що розраховані на регулювання відносин 

з іноземним елементом». «З цієї точки зору навряд чи слід зараховувати 

міжнародний цивільний процес до тієї чи іншої галузі; він повинен 

акцептуватися як самостійна правова матерія» [120, с.10- 11]. 

І.В.Дробязкіна пропонує у пошуку відповіді про місце міжнародного 

цивільного процесу у національній правовій системі розглянути крізь призму 

предмету і методу правового регулювання цивільного процесуального права і 

міжнародного цивільного процесу. На думку вказаної авторки, предмет 

міжнародного цивільного процесу в цілому співпадає з предметом 

регулювання національного цивільного процесуального права та є відмінним 

лише наявністю «іноземного елементу» [35, с.18]. Далі І.В. Дробязкіна 

вказує, що методом цивільного процесуального права, що регулює суспільні 

відносини є імперативно-диспозитивний метод. Імперативність правового 

регулювання виявляється у існуючих владних відносинах суду як органу 

державної влади і підпорядкування суб’єктів процесуальних відносин 



 127 

встановленим процедурам.  Необхідно зазначити, що окремі дослідники, 

розмірковуючи про застосування імперативних норм в міжнародних 

процесуальних відносинах, пропонують розрізняти звичайні імперативні 

норми та надімперативні норми [5, с.111]. Водночас вказані автори 

підкреслюють складність розмежування звичайних і надімперативних норм в 

міжнародному приватному праві. На прикладі інституту строків позовної 

давності зазначається, що строк позовної давності та порядок обчислення 

носять імперативний характер, але ця норма може не застосовуватись до 

цивільних правовідносин з іноземним елементом. Угода про вибір права в 

силу принципа автономії волі сторін у правовідносинах з іноземним 

елементом користується пріоритетом. Далі зазначається, що надімперативні 

норми мають бути застосовані до відповідних правовідносин незалежно від 

того, яке право має регулювати відносини сторін. Зокрема правила про 

надімперативні норми міститься в Законі про міжнародне приватне право 

Швейцарії 1987 р., а також у Римській конвенції 1980 р. про право, що 

регулює договірні зобов’язання. В цій конвенції та вказаному законі 

Швейцарії про міжнародне приватне право вказується, що жодні обмеження 

не існують для застосування норм права держави суду у випадках, коли вони 

є імперативними, незалежно від права, що регулює договір [5, с.112]. 

Диспозитивність методу полягає у свободі реалізації процесуальних 

прав і обов’язків. Зазначається, що для міжнародного цивільного процесу 

характерним є цивільний процесуальний метод правового регулювання. 

Співпадає і суб’єктний склад процесуальних відносин, зокрема, в обох 

випадках суд є основним суб’єктом процесуальних відносин. Так само 

сторони в позовному провадженні, або ж заявники, заінтересовані особи в 

справах особливого провадження будуть аналогічним чином іменуватися в 

справах з іноземним елементом. Водночас І.В.Дробязкіна справедливо вказує 

на відмінність складу процесуальних відносин, зокрема, держава, як суб’єкт  

міжнародних цивільних процесуальних відносин є додатковими суб’єктами, 

які безпосередньо не задіяні у відносинах, але відіграють важливе значення 
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через власні судові органи. У підсумку вказана авторка приходить до 

висновку, що міжнародний цивільний процес - це складова частина 

цивільного процесуального права, частина національної правової системи 

попри те, що МЦП має свом джерелом міжнародні конвенції [35, с.19]. 

            Таким чином, палітра думок з питання про міжнародний цивільний 

процес досить різнобарвна. Однак загальним для зазначених точок зору є те, 

що міжнародний цивільний процес розглядається незалежно від його 

належності до тієї чи іншої системи права.    

 В науковій літературі існують декілька точок зору про місце 

міжнародного цивільного процесу в науці та в системі права. Так, 

І.В.Дробязкіна вважає, що міжнародний цивільний процес – це врегульована 

нормами цивільного процесуального права Російської Федерації і 

міжнародного права форма діяльності судів  з розгляду та вирішення питань 

процесуального характеру, пов’язана з захистом прав іноземних фізичних та 

юридичних осіб в судах загальної юрисдикції і арбітражних судах [35, с.21]. 

Вказана авторка приходить до висновку, що до питань міжнародного 

цивільного процесу слід віднести: 1) положення іноземних громадян  та 

іноземних юридичних осіб в цивільному (арбітражному процесі); 2) 

положення іноземної держави, його дипломатичних представників, 

міжнародних організацій; 3) підсудності в справах за участю іноземних осіб; 

4) судових доручень при зверненні до іноземних судів та від іноземних судів; 

5) визнання іноземних документів судом, що розглядає конкретну цивільну 

справу; 6) визнання та виконання рішень іноземних судів та іноземних 

третейських судів; 7) порядок застосування іноземного права та інші 

питання, що виникають в процесі за участю іноземних фізичних та 

юридичних осіб. 

Окремі дослідники до предмету міжнародного цивільного процесу ще 

включають правовідносини, що виникають з приводу: - допустимості доказів, 

отриманих в іноземній державі; - розгляду спорів арбітражем; -  участі 
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нотаріусів та інших органів у захисті особистих немайнових і майнових прав 

учасників міжнародно - правових відносин [110, с.354].  

На сьогоднішній день найбільш ефективним засобом встановлення меж 

дії національних правових норм у випадках, коли виявляються порушеними 

інтереси двох і більше держав, є міжнародне право. Міжнародно-правове 

регулювання виступає своєрідним узгодженим механізмом, що забезпечує 

взаємодію принаймні двох національних правопорядків. Міжнародні 

договори є формою права, які можуть вміщувати цивільні процесуальні 

норми. Організаційний механізм договірно-правового співробітництва 

держав виявляється у прямій міждержавній уніфікації норм права. В 

літературі зазначається, що міжнародні договори, які вміщують цивільні 

процесуальні норми, в залежності від предмета їх правового регулювання 

поділяють на такі групи: 1) договори, що містять певні принципові 

положення; 2) договори, які передбачають надання правової допомоги з усіх 

категорій справ; 3) договори по окремим видам правової допомоги; 4) 

договори, основним предметом регулювання яких є питання, не пов’язані з 

цивільним процесом, але які встановлюють окремі процесуальні норми 

(консульські угоди, торгові договори тощо) [110, с. 371-372]. 

В 2004 р. був прийнятий новий Цивільний процесуальний кодекс 

України, який, попри те, що вміщує розділ про провадження у справах за 

участю іноземних осіб, насправді для розуміння процесуальних прав та 

обов’язків іноземних осіб, відсилає до інших законів України, а також до 

міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною 

Радою України (ч. 2 ст. 410 ЦПК України). Невипадково в 2004 р. парламент 

України приймає Закон України «Про міжнародне приватне право», який 

вміщує низку цивільних процесуальних норм з іноземним елементом задля 

врегулювання питань, пов'язаних з розглядом суперечок з іноземним 

елементом, визначення правил підсудності, питань правової допомоги тощо. 

У відносинах з «іноземним елементом» вступають у взаємодію різні 

національні правопорядки, що знаходять вираження у внутрішньодержавних 
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правових нормах. У цьому зв'язку виникає завдання регламентації вказаної 

взаємодії. Так, ст. 2 Закону України «Про міжнародне приватне право» 

встановлює сферу застосування цього закону лише у приватноправових 

відносинах з іноземним елементом: 1) визначення застосування права; 2) 

процесуальна правоздатність і дієздатність іноземців, осіб без громадянства 

та іноземних юридичних осіб; 3) підсудність судам України справ з 

іноземним елементом; 4) виконання судових доручень; 5) визнання та 

виконання в Україні рішень іноземних судів. Вказаним законом встановлено, 

що у випадку, коли міжнародним договором України передбачено інші 

правила, ніж встановлені цим законом, застосовуються правила цього 

міжнародного договору (ст. 3) [151]. 

Десятий розділ вищенаведеного закону визначає колізійні норми щодо 

спадкування, зокрема, встановлено, що спадкові відносини регулюються 

правом держави, у якій спадкодавець мав останнє місце проживання, якщо 

спадкодавцем не обрано в заповіті право держави, громадянином якої він 

був. Вибір права спадкодавцем буде недійсним, якщо після складання 

заповіту його громадянство змінилося. В ст. 71 вказаного закону 

встановлено, що спадкування нерухомого майна регулюється правом 

держави на території якої знаходиться це майно, а майна, яке підлягає 

державній реєстрації в Україні, - правом України. В ст. 72 цього закону 

нормативно врегульована здатність осіб на складання і скасування заповіту 

та визначена форма заповіту і акта його скасування.  

У багатьох держав континентального права цивільні процесуальні 

норми, які застосовують до спорів з «іноземним елементом», знаходяться, як   

і в правовій системі України, в спеціальних законах з міжнародного 

приватного права. В літературі справедливо зазначається, що найперші 

кодифікації міжнародного приватного права  завжди мають значну кількість 

процесуальних норм, наприклад, у законах з міжнародного приватного права 

Швейцарії, Угорщини, Чехії, Словакії, Туреччини. У деяких держав хоч і 
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прийняті такі закони, але цивільні процесуальні норми містяться у галузевих 

актах, як, наприклад, у Республіці Польща.  

Найдетальніший із них – Федеральний закон Швейцарської 

Конфедерації «Про міжнародне приватне право» 1987 р. [183]. Цей закон 

регулює, зокрема, визначення компетенції суду, визнання та виконання 

рішень судів та інших органів іноземних держав. Окрему главу складають 

норми про міжнародну арбітражну підсудність. Загалом у цьому Законі 

процесуальні правила є майже у кожній главі [110, с.366-367]. Вказаний 

закон містить оригінальні підходи щодо нормативного регулювання 

спадкування, зокрема ч. 2 ст. 88 цього закону встановлює, що коли майно 

знаходиться в різних місцях, компетентним є швейцарський орган, якщо він 

першим відкрив провадження в спадковій справі.  

Ст. 92 федерального закону Швейцарської Конфедерації «Про 

міжнародне приватне право» 1987 р. встановлює, що процесуальні питання 

регулюються правом держави, орган якої визнається компетентним. Цим 

правом регулюються, зокрема, заходи забезпечення та ліквідації спадкового 

майна, включаючи виконання заповіту. Право, що застосовується до 

спадкування, визначає з якого  майна складається спадщина, хто відповідає 

за боргами спадщини, на які інститути спадкового права можливі посилання, 

які міри та на яких умовах можуть бути визначені.  Вказаний закон містить 

правила про застосування аналогії окремих норм міжнародних конвенцій, а 

також містить низку бланкетних норм, зокрема, дійсність заповіту з точки 

зору його форми визначається за правилами Гаагської конвенції від 5 жовтня 

1961 р. про колізію законів з питань форми спадкових розпоряджень. Вказана 

конвенція за аналогією застосовується до форм інших розпоряджень на 

випадок смерті ( ст. 93 вказаного закону). 

В Кодексі міжнародного приватного права Болгарії 2005 р. [185] є 

норми з питань компетенції національного суду по розгляду позовів, які 

виникають із правовідносин з «іноземним елементом» (ст. 4). Зазначено 

категорію справ, провадження по яких проводить виключно  суд Болгарії, а 
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також позови, не підсудні йому. Передбачено правила провадження в судах 

Болгарії, порядок зносин з іноземними судами чи іншими установами з 

метою надання правової допомоги чи виконання доручень і надання 

інформації про національне право для забезпечення його дії за кордоном. У 

цьому акті передбачено норми про визнання та виконання рішень, винесених 

іноземними судами; про взаємність щодо визнання та виконання рішень. 

Болгарські суди та інші органи компетентні за позовами відповідно 

до ст. 110 ЦПК Болгарії та в інших провадженнях, пов’язаних із 

спадкуванням, коли спадкодавець на момент його смерті мав 

місцеперебування в Республіці Болгарія або був громадянином Болгарії, а 

також у випадку, коли частина його майна знаходиться в Республіці Болгарія. 

Відповідно до ч. 3 ст. 89 вказаного закону Болгарії, спадкодавець може 

обрати варіант, коли спадкування на випадок його смерті відбувалося за 

законодавством держави, громадянином якої він був до моменту такого 

вибору. Умови дійсності вибору права, що буде застосовуватися, і його 

скасування регламентуються обраним правом. Вибір про застосування 

певного права або скасування такого вибору має бути здійснено у формі 

спадкового розпорядження.  

Закон Чехії «Про міжнародне приватне право» від 25 січня 2012 р. 

[184] встановлює детальні правила про юрисдикцію, встановлення змісту 

іноземного закону (§ 53) та ін. Розділ сьомий вказаного закону визначає 

нормативне регулювання у сфері спадкових відносин. Зокрема ст. 74 

визначає компетенцію національного суду в справах з «іноземним 

елементом», можливі заходи забезпечення та встановлює обов’язок суду 

повідомити спадкоємців про відкриття спадщини шляхом розміщення 

відповідного повідомлення в судовій установі. Ст. 76 вказаного закону 

встановлює правило за яким спадкування регламентується законодавством 

держави, в якій спадкодавець постійно мешкав на момент смерті, за 

виключенням випадку, коли спадкодавець був громадянином Чехії і, 

щонайменше, один із спадкоємців постійно мешкає в Чехії, тоді спадкування 
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визначається національним законодавством. Спадкове розпорядження або 

його скасування, або його недійсність внаслідок дефекту волевиявлення 

регулююється законодавством держави, громадянином якого був померлий 

або мав постійне місце проживання.  

Кодекс з міжнародного приватного права та міжнародного цивільного 

процесу Туреччини 2007 р. також містить низку цивільних процесуальні 

норми (статті 40-63) [186;].  

Закон з міжнародного приватного права ФРН 1986 р. є одним з 

прикладів уніфікації процесуальних норм, оскільки його проект готувався у 

зв'язку з трьома іншими проектами законів, прийняття яких зумовлювалося 

участю ФРН у різних договорах, зокрема у двох Гаазьких конвенціях (про 

визнання та виконання рішень про аліменти і про право, застосовуване до 

аліментних зобов'язань від 2 жовтня 1973 р.), а  також  з урахуванням 

договірних зобов’язань за Договором ЄС про право, застосовуване до 

договірних зобов'язань 1980 р. [110, с. 367-368]. 

Федеральний закон Австрії 1978 р. «Про міжнародне приватне право» 

[180] на відміну від багатьох аналогічних нормативних актів вміщує не 

тільки традиційні норми-правила, але й визначає норми-принципи 

правозастосування національного та іноземного закону. Так, ст. 4 вказаного 

закону встановлює припис, що зміст іноземного права з’ясовується внаслідок 

посадових повноважень особи. Допоміжними засобами в цьому процесі  

можуть бути сприяння сторін, відомості міністерства юстиції, висновки 

експертів. Якщо зміст іноземного права, незважаючи на здійсненні зусилля в 

межах розумного строку, не може бути з’ясовано, в цьому випадку 

застосовується австрійське право. 

Ст. 5 вищенаведеного закону Австрії визначає правила про відсильні 

норми, зокрема, зазначається, що відсилка до іноземного  закону охоплює 

також його відсильні норми. Якщо іноземний закон відсилає зворотно, то 

застосовуються австрійські матеріальні норми права, за виключенням 

відсильних норм. У випадку наступної відсилки визначальними, за умов 
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дотримання наступних відсилок, є матеріальні норми законодавства, яке далі 

не містить відсильні норми або відповідно до якого відсилка здійснюється в 

перший раз зворотно. 

Ст. 9 вказаного закону Австрії визначає правила обрання закону у 

приватноправових відносинах з іноземним елементом. Спочатку визначено 

відомий підхід про те, що обрання права у згаданих відносинах фізичної 

особи визначається громадянством цієї особи. Визначальним у застосуванні 

права є громадянство Австрії, якщо особа має подвійне громадянство. Ст. 11 

обмежує вибір сторонами права випадком, коли є сумніви щодо наявності 

відсильних норм у вибраному праві. Вказаний закон вміщує в четвертому 

розділі чотири статті, присвячені сфері спадкового права. Зокрема, в ст. 28 

зазначено, що спадкування здійснюється за законодавством держави, 

громадянином якої  був на момент  смерті спадкодавець. Якщо виконання 

заповіту здійснюється в Австрії, то в цьому випадку регламентація 

спадкування відбувається за австрійським законодавством. У випадку 

відумерлої спадщини застосовується законодавство держави, на території 

якої знаходилось майно спадкодавця на момент його смерті. 

Закон Бельгії від 16 липня 2004 р. «Про кодекс міжнародного 

приватного права» [193] визначає компетенцію бельгійських судів в 

міжнародній сфері, визначення застосовного закону і умов дії на території 

Бельгії судових рішень в цивільних і торгових справах, не торкаючись 

застосування міжнародних договорів, права ЄС і положень спеціальних 

законів (ст. 2). Ст. 15 вказаного кодексу, так само як і відповідні положення 

австрійського закону, встановлює правило про застосування бельгійського 

права у випадку неможливості своєчасно встановити зміст іноземного права. 

В обох випадках вирішення питання віднесено до суддівського розсуду з 

нечітко визначеними обмеженнями. Відповідно до ст. 77 згаданого кодексу, 

бельгійські суди компетентні розглядати позови  відносно спадщини, якщо 

померлий мав постійне місце проживання в Бельгії під час своєї смерті або у 

випадку, коли позовні вимоги стосуються майна, що знаходиться в Бельгії.     
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Закон Республіки Польща «Про міжнародне приватне право»  1965 р. 

[194] визначає право, яке належить застосовувати в сфері цивільного, 

сімейного, опікунського та трудового права з іноземним елементом. В 

статтях 3-6  закону встановлений механізм визначення застосовуваного 

закону крізь призму громадянства особи або його постійного місця 

проживання. В справах щодо спадкування застосовується національне право 

спадкодавця (ст. 34).  Дійсність заповіту та інших заповідальних 

розпоряджень визначається за національним правом спадкодавця на момент 

здійснення цих актів. Достатньо дотримання форми, передбаченої правом 

держави, де відповідна дія відбулася. 

Цивільні процесуальні норми, що застосовуються до вирішення 

спорів з "іноземним елементом", містяться й у цивільних  кодексах. 

Прикладом таких актів є ЦК Французської Республіки 1804 р. (з наступними 

змінами та доповненнями). Так, ст. 14 ЦК Франції встановлює, що іноземець, 

незважаючи на те, що він перебуває за межами Франції, може бути 

викликаний  до французьких судів для виконання зобов’язань, які виникли 

внаслідок укладення ним у Франції договору з громадянином Франції, або 

якщо такі зобов’язання були прийняті ним на території іншої держави, але у 

відносинах з громадянином Франції. Ст. 15 вказаного кодексу встановлює, 

що відносно громадянина Франції може бути відкрите провадження у 

відповідному суді Франції в зв’язку з зобов’язаннями, що виникли внаслідок 

укладення правочину в іноземній державі, в т.ч. і коли його контрагентом є 

іноземець. На думку М.Г.Єлісєєва,  наведені норми не застосовуються, коли 

визначається юрисдикція суду на підставі Брюсельської або Луганської 

конвенції про підсудність або виконання рішень в цивільних та торгових 

справах. На думку цього вченого, за межами вказаних питань визначення 

підсудності, національні норми ЦК Франції продовжують діяти, наприклад, з 

точки зору французького права, можливе пред’явлення позову до особи, що 

перебуває в Росії на підставі договору, укладеного та такого що підлягає 

виконанню в Росії [36, с. 89]. 
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У латиноамериканських державах норми міжнародного цивільного 

процесу є в конституціях, законах про правовий статус іноземців, цивільних 

процесуальних кодексах, інших актах. Як правило це уніфіковані норми, 

запровадженні відповідно  положень міжнародного договору, зокрема – 

Кодексу міжнародного приватного права від 25 листопада 1928 р. В 

літературі зазначається, що проекти кодексів з міжнародного приватного 

права, які розроблялися з 60-70-х років у латиноамериканських державах,  

мали цивільні процесуальні норми. Робота над проектами кодексів 

зумовлювалася необхідністю усунути прогалини в законодавстві, яке 

покликане регулювати відносини з "іноземним елементом", запровадити 

норми-тлумачення, упорядкувати законодавство, встановити ієрархію джерел 

міжнародного приватного права. Так, дослідники міжнародного цивільного 

процесу вказують, що результатом кодифікаційних робіт став Бразильський 

кодекс із застосування юридичних норм 1964 р., який, зокрема, має норми 

про визнання та виконання іноземних судових рішень. Проект закону, що 

містив норми міжнародного приватного права, було розроблено у Венесуелі 

1963 р. й частково модифіковано 1965 р., але його норми вирішували тільки 

деякі проблеми міжнародного процесуального права. Тому в 1998 р. у 

Венесуелі був прийнятий новий Закон "Про міжнародне приватне право", 

який в останніх главах вичерпно врегулював питання міжнародного 

цивільного процесу. У 1974 р. Міністерство юстиції Аргентини схвалило 

проект кодексу, який складався із національного Закону з міжнародного 

приватного права й Закону з міжнародного процесуального цивільного та 

торгового права. Відповідно до Закону з міжнародного процесуального 

цивільного та торгового права передбачено створення й функціонування у 

системі федеральної юстиції спеціальних судів для розгляду справ за участю 

"іноземного елемента". Закон регулює питання визнання та виконання 

судових рішень [110, с. 368-369]. У підсумку вказані дослідники приходять 

до висновку, що держави Латинської Америки, як і деякі європейські, 

здійснюють намір перемістити цивільні процесуальні норми, що 
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застосовуються при вирішенні спорів з "іноземним елементом", які 

традиційно були у цивільних процесуальних кодексах та інших актах, до 

спеціальних законів з міжнародного приватного права [110, с. 369]. 

Процесуальне законодавство Великобританії та інших держав 

офіційно не кодифіковане, проте по-своєму систематизоване. Наприклад, у 

Великобританії останні три десятиріччя відзначаються прийняттям чималої 

кількості нормативних актів у сфері регулювання зазначених питань. Це 

зумовлено її участю у кількох Гаазьких конвенціях, необхідністю 

імплементації у внутрішнє законодавство багатьох актів, прийнятих ЄС. 

Таким чином, нормативно-правові акти Великобританії значною мірою 

уніфіковані. Це Закони про визнання судових рішень про розлучення та 

роздільне проживання подружжя 1971 р., про виконання рішень по аліментах 

1972 р., про арбітраж 1975 р. та про докази при здійсненні судочинства у 

інших юрисдикціях 1975 р. Норми Акта про імунітет держави 1978 р. 

уніфіковано відповідно до Європейської конвенції про імунітет держави 1972 

р. Цивільно-процесуальний акт Англії і Уельсу 2005 р. щодо виконання 

судових рішень у різних юрисдикціях також уніфіковано відповідно до вимог 

Європейського Співтовариства. 

Цивільне процесуальне законодавство держав Африки загалом 

формувалося під впливом правових джерел їх метрополій [110, с.370; 82, 

с.648-649].  Так, внаслідок тривалого впливу правової культури Франції 

більшість галузей сучасного туніського права майже повністю копіюють 

французьке законодавство[ 82, с.648].  Прийнятий у 1998  Кодекс 

міжнародного приватного права визначає пріоритет норм міжнародних 

договорів, ратифікових у визначеному порядку. Ст.1 вказаного  кодексу 

декларує його мету, крізь призму, визначеної в кодексі: 1) судової 

компетенції юрисдикційних органів Тунісу; 2) дії на території Тунісу 

іноземних постанов і рішень; 3) імунітетів від юрисдикції та примусового 

виконання судових актів; 4) застосовуваного права. Встановлюється принцип 

змагальності сторін під час доказування змісту іноземного права (ст. 32), де 
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міститься норма, відповідно до якої тлумачення суддею іноземного закону 

завжди знаходиться під наглядом касаційного суду і неправильне тлумачення 

є підставою для скасування судового рішення (ст. 34). Кодекс нормативно 

визначає принципи співвідношення окремих правових інститутів, імунітету 

іноземної держави та її власності. Попри те, що національній правовій 

системі Тунісу притаманні риси романо-германської і мусульманської 

правової культур, правове регулювання багатьох питань нормами Кодексу 

міжнародного приватного права Тунісу  аналогічно тотожнім актам держав 

континентальної Європи.  

Підсумовуючи вищенаведені приклади нормативного регулювання в 

сфері міжнародного приватного права необхідно зазначити, що правовою 

основою міжнародного механізму реалізації матеріальних норм 

міжнародного права є міжнародний цивільний процес. Видається, що 

міжнародний цивільний процес включає норми різних систем права, 

оскільки, норми, що утворюють міжнародний цивільний процес, націлені на 

оформлення зв'язку та взаємодії правопорядків, в яких оформлюється 

процесуальний захист прав і свобод. Цивільно-процесуальні відносини, що 

містять іноземний елемент, як правило, регулюються нормами ЦПК та 

відповідними національними законами про міжнародне приватне право, 

міжнародними договорами. В останьому випадку вказані відносини, в 

залежності від суб’єктного складу учасників процесу та інших чинників, що 

визначені нормами міжнародних договорів можуть регулюватися  нормами 

декількох систем права, і кілька юрисдикцій можуть претендувати на 

компетенцію щодо захисту прав. Власне, юридичне оформлення взаємодії 

систем права між різними цивільно-правовими процедурами (національними 

та міжнародними), спрямованими на захист громадянських прав і свобод і і є 

квінтесенцією міжнародного цивільного процесу. Видається, що  є підстави 

погодитись з висновком про те, що дискусія про міжнародний цивільний 

процес, його місце, зміст і співвідношення з національними галузями, 

інститутами права ще не завершена попри переконливість більшості 
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аргументів про належність норм міжнародного цивільного процесу до 

цивільного процесуального права як галузі права. 

Як справедливо зазначає Х.Шак,  міжнародний цивільний процес і 

міжнародне приватне право  мають за мету зробити іноземні феномени права 

зрозумілими для своєї держави і при неможливості вирішення цього завдання 

змушені звертатися до застереження публічного порядку. Таким чином, 

норми міжнародного цивільного процесу, з одного боку, є певними 

показниками рівня забезпечення права на захист в суді, встановлюючи 

стандарти національного цивільного процесу (наприклад, змагальність, 

незалежність, і т. п.), з іншого - безпосередньо регулюють цивільно-

процесуальні, третейські, арбітражно-процесуальні відносини.  

 

 

3.2. Особливості формування предмета доказування та 

визначення підсудності у справах з іноземним елементом.  

 

Перш ніж перейти до розгляду питань, визначених в назві  підрозділу, 

необхідно, на нашу думку, звернути увагу на розмаїття категорій, які 

позначають аналізовані правові явища в науковій літературі. Якщо слідувати 

буквальному змісту тексту Закону України «Про міжнародне приватне 

право»  (ст.75), таке правове явище як підсудність справ з іноземним 

елементом фахівці міжнародного приватного права іменують як міжнародну 

підсудність [5, с. 491; 120, с. 88-89; 110, с. 392-393], вчені-процесуалісти –  як 

підсудність справ з іноземним елементом [125, с. 569; 114, с. 476], а окремі 

вітчизняні вчені-процесуалісти  –  як підсудність цивільних справ за участю 

іноземних осіб (міжнародна підсудність) [115, с. 503]. Перша група авторів 

пояснює власне використання категорії «міжнародна підсудність» 

термінологічними особливостями міжнародного права і не заперечує 

тотожність категорій міжнародна підсудність та підсудність справ з 

іноземним елементом [110, с. 392-393]. Позначення підсудності цивільних 

справ «за участю іноземних осіб (міжнародна підсудність)» [115, с. 503], на 
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нашу думку, є таким, що не відповідає ст. 1 Закону України «Про міжнародне 

приватне право». Так, у вказаній статті визначено, що іноземний елемент – 

ознака, яка характеризує приватноправові відносини, що регулюються цим 

Законом, та виявляється в одній або кількох з таких форм: хоча б один 

учасник правовідносин є громадянином України, який проживає за межами 

України, іноземцем, особою без громадянства або іноземною юридичною 

особою; об’єкт правовідносин знаходиться на території іноземної держави; 

юридичний факт, який створює, змінює або припиняє правовідносини, мав чи 

має місце на території іноземної держави. В контексті визначення загальних 

правил підсудності крізь призму вищенаведеного поняття іноземного 

елементу (ст. 75 вказаного закону) та визначених підстав підсудності справ з 

іноземним елементом судам України (ст. 76 вказаного закону), визначення 

підсудності цивільних справ «за участю іноземних осіб», що, на думку 

вказаних авторів, дорівнює міжнародній підсудності, є помилковим. 

Водночас цілком допустимим, на нашу думку, є використання категорії 

«міжнародна підсудність» для позначення підсудності судам України справ з 

іноземним елементом [15].  

В першому розділі зазначалося, що в науці цивільного процесу немає 

єдності щодо віднесення інших фактів (факти не матеріально-правового 

характеру) до предмета доказування. Водночас було проаналізовано, з 

посиланням на джерела дослідження, що до фактів, які мають процесуальне 

значення в юридичній науці прийнято відносити факти, які обґрунтовують 

виникнення права на позов, відкриття, зупинення, закриття провадження або 

відмову у відкритті провадження у справі, забезпечення доказів, позову 

тощо. На нашу думку, до фактів процесуально-правового характеру та 

іншого характеру що входять до предмету доказування в справах щодо 

спадкування з іноземним елементом  необхідно віднести факти, які 

обґрунтовують  підсудність справ судам України або судам іноземної 

держави.  
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В межах національних правових систем суверенні держави на свій 

розсуд визначають умови та межі повноважень своїх  судів. Відповідна глава 

ЦПК України хоч і називається «Підсудність», проте не містить 

нормативного визначення цього поняття, але встановлює правила підсудності 

(ст. 107-117 ЦПК). В теорії цивільного процесу визначення цього поняття не 

викликає складнощів. Так, М.Й.Штефан обґрунтовано зазначав, що 

розмежування компетенції між окремими ланками судової системи і між 

судами однієї ланки щодо розгляду і вирішення підвідомчих їм цивільних 

справ називається підсудністю. На відміну від підвідомчості, яка розмежовує 

компетенцію між державними органами і особою щодо вирішення цивільних 

справ, підсудність розмежовує компетенцію у тій самій сфері вирішення 

цивільних справ, але між різними судами. Тому підсудністю називають ще 

коло цивільних справ, вирішення яких належить до компетенції певного суду 

[125,с.227]. В літературі справедливо зазначається, що визначення 

підсудності цивільних справ з іноземним елементом є непростим завданням, 

оскільки слід вирішити питання про те, який суд розглядатиме спір, або чи є 

підстави розглядати чи відмовити в розгляді спору конкретним судом [ 114, 

с. 476].  

В літературі висловлені різні, часом несумісні, погляди визначення 

підсудності цивільних справ з іноземним елементом. Так, один з дослідників 

пропонує визначити підсудність за допомогою трьох ознак: за ознакою 

громадянства сторін спору; за ознакою поширень правил внутрішньої 

територіальної підсудності в справах з іноземним елементом; за ознакою 

«присутності» відповідача [26, с. 476]. Інший дослідник вказує на існування 

трьох основних систем визначення підсудності залежно від правових систем, 

зокрема, за франко-романської підсудність визначається за ознакою 

громадянства сторін спору; за германської – підсудність визначається за 

доміцілієм юридичної особи; за англо-американської – за ознакою 

«присутності» відповідача в країні суду [5, с. 493].  
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І.В.Дробязкіна зазначає, що в російській і німецькій правовій 

доктрині отримало визнання визначення терміну міжнародної підсудності як 

сукупності норм, що визначає допустиму межу судової влади держави 

відносно справ з іноземним елементом [35, с. 49-50]. 

М.Й.Штефан в свій час зазначав, що у сучасній світовій системі 

міжнародна підсудність визначається за такими ознаками: 1) за ознакою 

громадянства сторони чи сторін у справі. Так, суд Франції визнає себе 

компетентним розглядати справи за умови, що у спірних правовідносинах 

бере участь громадянин Франції, незалежно від місця виникнення 

правовідносин; 2) за ознакою місця проживання відповідача, тобто 

поширення засад внутрішнього законодавства на справи з іноземним 

елементом (ФРН); 3) за ознакою особистої участі відповідача або наявності 

належного йому майна на території даної держави (Англія, США); 4) за 

місцем знаходження спірної речі; 5) за наявності іншого зв’язку спірної 

справи з територією даної держави [123, с. 571]. 

Необхідно зазначити, що не існує будь-якого наперед визначеного 

для національного права порядку міжнародної підсудності.  З цього питання 

Х.Шак зазначає, що кожна держава, виходячи з власних національних правил 

міжнародної підсудності, бере на себе стільки правових спорів, скільки 

вважає доцільним. Дана свобода не обмежується жодними загальними 

нормами міжнародного права [120, с. 88].  

В літературі прийнято розрізняти пряме та непряме визначення 

міжнародної підсудності спорів з іноземним елементом. При прямому 

визначенні міжнародної підсудності  національний суд має визнати себе 

компетентним чи некомпетентним у вирішенні спору або, інакше кажучи, чи 

повинен суд вирішити заявлений правовий спір. В цьому випадку суд не 

може визнати компетентними іноземні судові установи. Суть непрямого 

визначення підсудності пов’язана з позанаціональною дією судових рішень. 

Таке визначення підсудності полягає у тому, що іноді необхідно встановити 

компетентність іноземного суду, який прийняв рішення [110, с. 393].  
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Підсудність судам України цивільних справ з іноземним елементом 

визначається ЦПК України, законом або міжнародним договором, згода на 

обов’язковість якого надана Верховною Радою України (ст. 414 ЦПК 

України). 

У пункті 4 інформаційного листа Вищого спеціалізованого суду 

України з розгляду цивільних і кримінальни справ «Про практику розгляду 

судами цивільних справ з іноземним елементом» зазначається, що відповідно 

до ч. 2 ст. 2 ЦПК України правила про підсудність, передбачені в 

міжнародних договорах, мають пріоритет перед нормами внутрішнього 

права. Норми права про розмежування підсудності містяться переважно у 

двосторонніх договорах про правові відносини і правову допомогу у 

цивільних справах. Також у міжнародних договорах про правову допомогу 

містяться спеціальні норми про підсудність окремих категорій справ, де 

передбачається застосування комбінованих критеріїв: громадянства, місця 

проживання сторін, місцезнаходження майна [163, с. 12-13]. 

Відповідно до ст. 75 Закону України «Про міжнародне приватне 

право» підсудність судам України справ з іноземним елементом визначається 

на момент відкриття провадження у справі, незважаючи на те, що в ході 

провадження в справі підстави для такої підсудності відпали або змінилися, 

крім випадків, передбачених у ст. 76 Закону України «Про міжнародне 

приватне право». Зазначене правило, на думку окремих дослідників, 

недосконале у випадку, коли кілька судів різних держав визнають за собою 

компетенцію розглядати справу або жоден суд не вважає себе компетентним 

її розглядати. За таких обставин автором Чучковою Н.О. пропонується 

внести зміни до ст. 75 вказаного закону, надавши суду право залишати заяву 

без розгляду в разі, коли в суді іноземної держави розглядається справа зі 

спору між тими самими сторонами про той самий предмет і з тих самих 

підстав і провадження  у ній було відкрито раніше ніж у суді України [119, с. 

15]. Вважаємо, що ця пропозиція не враховує дві обставини. По-перше, 

забороняється передавати до іншого суду справу яка розглядається судом, за 
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винятком випадків, встановлених ЦПК України (ч. 4 ст. 116 ЦПК України). 

За правилом міжнародного цивільного процесу perpetuatio jurisdictionis 

справа прийнята судом до свого провадження, має бути вирішена по суті. 

Вказане правило знаходить своє вираження, як вже зазначалося, в ч. 1 ст. 75 

Закону України «Про міжнародне приватне право».  По-друге, визначення 

розглядуваної підсудності віднесено, як правило, до предмету міжнародних 

договорів і в цьому аспекті важливо враховувати чи закріплений в 

міждержавних договорах принцип взаємності виконання судових рішень. З  

приводу зазначеної проблеми міжнародного цивільного процесу в літературі 

слушно вказано, що визначення підсудності у міжнародних договорах 

України не виключає можливості порушення тотожної справи в судах обох 

договірних сторін. В цьому контексті виникає питання: чи має суд залишити 

позовну заяву без розгляду, якщо у провадженні суду іншої держави є справа 

між тими самими сторонами, про той самий предмет і з тих самих підстав? 

М.Й.Штефан розглядаючи цю проблему міжнародного цивільного процесу 

lis alibi  pendens обґрунтовано вважав, що суд мусить застосувати правило, 

визначене в п. 4 ст. 207 ЦПК України, згідно з яким суд залишає позовну 

заяву без розгляду, якщо спір між тими самими сторонами, про той самий 

предмет і з тих самих підстав знаходиться на розгляді в іншому суді, лише  

тоді коли справа порушена у суді такої іноземної держави, з якою Україна 

має угоду про взаємне виконання судових рішень, тобто, якщо рішення 

іноземного суду набувають національного режиму, визнаються і 

виконуються на території України [125, с. 574].  

Правило lis alibi  pendens застосовується у двосторонніх міжнародних  

договорах України, зокрема, в  ч. 3 ст. 21 Договору між Україною та 

Республікою Грузія про правову допомогу та правові відносини у цивільних 

та кримінальних справах [188, с. 885] встановлено, що у випадку порушення 

провадження по справі між тими ж сторонами, про той же предмет і на тих 

же підставах в судах обох Договірних Сторін, що компетентні  відповідно до 

даного договору, суд, який порушив справу пізніше, припиняє провадження.  
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Аналогічне правило lis alibi  pendens передбачено ч. 3 ст. 21 Договору між 

Україною і Литовською республікою про правову допомогу та правові 

відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах [189, с. 923] та в 

інших договорах. 

Правило lis alibi pendens не знаходить застосування в окремих 

міжнародних договорах, але правові наслідки багато в чому збігаються. 

Зокрема, ст. 20 Договору між Україною і Республікою Молдова про правову 

допомогу та правові відносини у цивільних та кримінальних справах 

встановлено, що якщо відповідно до положень договору порушення справи 

належить до компетенції органів обох Договірних сторін, а клопотання про 

порушення справи подано до органу однієї з них, то компетенція органу 

іншої Договірної сторони виключається [170, с. 950]. Певно, що у 

зазначеному випадку йдеться про порушення провадження по справі між 

тими ж сторонами, про той же предмет і на тих же підставах. Відповідно до 

даного договору, суд, який порушив справу пізніше, припиняє провадження з 

підстав відсутності у нього компетенції і в цьому, на нашу думку, відмінність 

від правила lis alibi pendens . 

Проблемні питання lis alibi pendens  в окремих договорах з Україною 

визначені крізь призму відмови у визнанні і виконанні рішень. Так, Договір 

між Україною і Китайською Народною Республікою про правову допомогу у 

цивільних і кримінальних справах [192, с. 904] не передбачає використання 

lis alibi pendens або правила про виключення компетенції суду, якщо 

відповідно до положень договору порушення справи належить до 

компетенції органів обох договірних сторін. Натомість п. 4 ч.1 ст. 21 

Договору встановлює, якщо по тому ж правовому спору між тими ж 

сторонами судом запитуваної сторони вже винесено рішення, яке набрало 

чинності, або ж спір перебуває там на розгляді чи вже визнано рішення 

третьої сторони у цій справі, що набуло чинності, тоді у визнанні й виконанні 

судового рішення може бути відмовлено. В цьому випадку мову потрібно 

вести про суттєве ускладнення предмету доказування в цивільній справі з 
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іноземним елементом відповідно до міждержавного договору з КНР, 

оскільки перш ніж розпочати провадження в суді цивільної юрисдикції 

України, позивач має усвідомлювати, що ухвалене судом України рішення 

може бути в КНР не визнане і не виконане безвідносно до ступеня 

успішності доказової діяльності суб’єкта доказування та професіоналізму 

суду.  

Проблема реалізації процесуального правила, визначеного у п. 4 ст. 

207 ЦПК України, у процесуальних відносинах з іноземним елементом lis 

alibi pendens  вирішена не тільки у двосторонніх міждержавних договорах, 

але й у багатосторонніх міжнародних договорах. Так, ст. 22 Конвенції про 

правову допомогу і правові відносини в цивільних, сімейних і кримінальних 

справах держав – членів СНД, яку Верховна Рада України ратифікувала 10 

листопада 1994 р. з застереженнями до ст. 6 та ст. 51, передбачає, що у разі 

відкриття провадження у справі між тими самими сторонами, про той самий 

предмет і з тих самих підстав у судах двох договірних сторін, компетентних 

відповідно до цієї Конвенції, суд, який порушив справу пізніше, припиняє 

провадження. Частина друга вказаної статті встановлює припис про те, що 

зустрічний позов і вимога про залік, які випливають з тих самих 

правовідносин, що й основний позов, підлягають розгляду у суді, який 

розглядає основний позов [195, с. 1058]. 

Стаття 76 Закону України «Про міжнародне приватне право» містить 

відкритий перелік з одинадцяти пунктів про підстави визначення підсудності 

справ судам України в різних категоріях цивільних справ, з яких пункт 

шостий встановлює правило, що суди України можуть приймати до свого 

провадження і розглядати будь-які справи з іноземним елементом у випадках 

якщо у справі про спадщину спадкодавець на момент смерті був 

громадянином України або мав в Україні останнє місце проживання. 

Водночас законодавець не обмежився лише цією підставою визначення 

підсудності в справах щодо спадкування та встановив відсильну норму про 

те, що у випадках, визначених законом України та міжнародним договором 
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України можуть бути інші підстави визначення підсудності судам України в 

справах щодо спадкування (п. 12 ст. 76 вказаного закону).  

Необхідно зазначити, що п. 1 ч. 1 ст. 76 вищенаведеного закону 

встановлює договірну підсудність, в т.ч. в справах щодо спадкування, а саме: 

якщо сторони передбачили своєю угодою підсудність справи з іноземним 

елементом судам України – це є підставою для відкриття судом України 

провадження у цивільній справі. Таким чином, при визначенні підсудності з 

іноземним елементом в справах щодо спадкування можлива загальна 

територіальна, альтернативна, виключна, договірна підсудність.  

Виключна підсудність визначається в ЦПК України, в інших законах  

України, міжнародних договорах України і не однакова за обсягом 

регулювання. Так,  на цивільні справи щодо спадкування з іноземним 

елементом поширюються правила виключної підсудності, згідно з якими 

компетентними судами у справах, що виникають з приводу нерухомого 

майна, пред’являються за місцезнаходженням майна або основної її частини; 

у справах за позовами кредиторів спадкодавця, що подаються до прийняття 

спадщини спадкоємцями, , пред’являються за місцезнаходженням спадкового 

майна або основної її частини  (ст. 114 ЦПК України).  

Відповідно до ст. 77 Закону України «Про міжнародне приватне 

право» визначено які справи з іноземним елементом є виключно підсудними 

судам України. Відомо, що спадкові правовідносини носять комплексний 

характер і тісно пов’язані з набуттям права власності, виникненням певних 

обов’язків тощо. Хоча в цій статті йдеться про одну категорією справ у 

спадкових відносинах – якщо у справі про спадщину спадкодавець 

громадянин України і мав в ній місце проживання, проте, на нашу думку, 

виключна підсудність, що встановлена в цій статті за ознакою, визначеною в 

пунктах 1 (нерухоме майно, щодо якого виник спір, знаходиться на території 

України), 4 (спір пов'язаний з оформленням права інтелектуальної власності, 

яке потребує реєстрації чи видачі свідоцтва (патенту) в Україні), 6 (спір 

стосується дійсності записів у державному реєстрі, кадастрі України), 7 
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(якщо у справах про банкрутство боржник був створений відповідно до 

законодавства України) вказаної статті може стосуватися розгляду справ 

щодо спадкування. 

Міжнародна підсудність, що міститься в нормах міжнародних 

договорів в справах щодо спадкування, включає, як правило, і визначення 

територіальної та виключної підсудності. Так, в ст. 41 Договору між 

Україною і Республікою Польща про правову допомогу та правові відносини 

у цивільних і кримінальних справах визначена компетенція органів у справах 

про успадкування. Так, спадкові справи щодо рухомого майна належать до 

компетенції відповідних органів тієї договірної сторони, громадянином якої 

був заповідач в момент смерті. Спадкові справи щодо нерухомого майна 

належать до компетенції відповідного органу тієї договірної сторони, на 

території якої це майно знаходиться (курсив мій – І.В.). У випадку, коли все 

рухоме майно, яке залишилось після смерті громадянина однієї договірної 

сторони, знаходиться на території іншої договірної сторони, то за заявою 

спадкоємця справу проводить орган іншої договірної сторони, якщо з цим 

погодяться всі відомі спадкоємці. В останньому випадку мову потрібно вести 

про підсудність справ за вибором позивача.  

Нормативне регулювання спадкування за законодавством суверенних 

держав завжди мало суттєві відмінності і така ситуація зберігається й 

сьогодні. Так само відрізняється регламентація доказової діяльності в 

цивільному судочинстві більшості держав [87, с. 102-110]. Так, з метою 

врегулювання спору до відкриття провадження за позовною вимогою 

сторони, в цивільному процесі Англії запроваджено інститут судових наказів 

про розкриття доказів до пред’явлення позову. Вказаний інститут встановлює 

загальні повноваження суду прийняти наказ про розкриття письмових доказів 

до пред’явлення позову відносно кожної категорії потенційних відповідачів 

[128, с. 124-125]. Законодавство характеризується неоднаковим підходом до 

забезпечення прав та інтересів власних громадян та іноземців щодо 
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спадкування. За таких обставин виникнення колізій у міжнародних 

спадкових правовідносинах є об’єктивною реальністю.  

 В літературі справедливо зазначається, що виявлення  іноземного 

елементу в спадкових правовідносинах може бути обумовлено декількома 

чинниками: 1) іноземним громадянством спадкодавця, спадкоємців, які, або 

окремі з них, постійно проживають в різних державах; 2) знаходженням 

спадкового майна (нерухомість, транспортні засоби, банківські вклади тощо) 

на території іншої держави або інших держав; 3) заповіт може бути складено 

за кордоном і т.п. [5, с. 441]. Значна різниця внутрішнього законодавства 

різних держав в сфері спадкового права обумовлює складнощі доказової 

діяльності в цій категорії справ та неоднаковість судової практики в 

типологічних справах. В одних деражавах коло спадкоємців визначено 

широко, а в інших – може бути значно звужено. Різноманітність підходів 

нормативного регулювання окремих аспектів спадкового права можна 

проілюструвати на прикладі здійснення заповідальних розпоряджень. Так, у 

Франції особи віком від 16 до 18 років можуть, як правило, здійснювати 

заповідальні розпорядження лише стосовно половини того майна, яким вони 

могли б розпоряджатися після досягнення повноліття. В Німеччині, 

Швейцарії, Англії  та в деяких інших держав Європи неповнолітні особи, як 

правило, мають право на складання заповіту по досягненню певного віку. 

Законодавство України прямо не надає права неповнолітній особі сладати 

заповіт, право на заповіт має лише особа з повною цивільною дієздатністю, 

яка за загальним правилом набувається з 18 років. Проте, ЦК України не 

пов’язує набуття права на заповіт з віком спадкодавця, в зв’язку з чим заповіт 

може скласти і неповнолітня особа, яка, однак, набула повної цивільної 

дієздатності у зв’язку із вступом цієї особи у шлюб або на підставі ст. 35 ЦК 

України. З цього приводу у вітчізняній літературі висловлені цілком 

обгрунтовані висновки про неприпустимість такого становища, зокрема, 

зазначається, що оскільки відповідна стаття цивільного кодексу надає 

неповнолітнім право розпоряджатися своїм заробітком, іншими доходами, 
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тому було б логічно в цій частині набутих прав неповнолітнім, надати право 

неповнолітньому передавати  майно за заповітом. У підсумку справедливо 

зазначається, що в іншому випадку виникає колізія: з одного боку, 

неповнолітній має право розпоряджатися своїм заробітком, стипендією, 

іншими доходами, а з іншої сторони у цього неповнолітнього відсутня 

можливість розпорядитися зазначеними коштами шляхом складання заповіту 

[39, с. 81-82]. В цьому контексті невипадково в міжнародній практиці 

виникає низка питань щодо спадкування за заповітом, а саме: здатність особи 

складати і скасовувати заповіт, а також форму такого заповіту. За законами 

одних держав неможна в заповіті обмежувати права певної категорії 

спадкоємців. В інших державах в заповітах може бути встановлена низка 

умов спакдоємцям щодо реалізації їх права на  спадкування. 

Відповідно до ст. 1242 ЦК України заповідач може зумовити 

виникнення права спадкування в особи, яка призначена у заповіті наявністю 

певної умови. В свою чергу ст. 212 ЦК України встановлює два види 

умовних правочинів: 1) правочини, укладені під відкладальною умовою; 2) 

правочини, укладені під скасувальною умовою.  

В літературі зазначається, що заповідальні розпорядження характерні 

для окремих держав Європи. Так, ЦК Франції допускає можливість 

укладання заповіту під умовою. В Іспанії заповідальні розпорядження 

можуть складатись під умовою щодо всього спадкового майна чи її частини. 

У Німецькому цивільному уложенні також існують норми, які допускають 

складання заповіту як за відкладальною, так із скасувальною умовою [39, с. 

107]. 

У країнах континентальної Європи (Німеччина, Швейцарія та ін.) 

власноручний (олографічний) заповіт також є поширеною формою, однак 

при цьому дійсним визнається тільки заповіт, складений заповідачем 

самостійно. 

Відповідно до ст. 968 ЦК Франції заповіт не може бути складено в 

одному акті двома або декількома особами як на користь третьої особи, так і 
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в якості взаємного чи обопільного розпорядження. Публічний 

заповіт (заповіт у формі публічного акту ст.971 ЦК Франції) передбачає 

участь у процесі складення інших осіб - нотаріусів та/або свідків. У Франції 

такий заповіт має бути складений зі слів заповідача двома нотаріусами або 

одним нотаріусом у присутності двох свідків та підписується заповідачем. У 

Німеччині достатньою є участь одного нотаріуса. У Швейцарії подібні 

документи мають містити підписи заповідача, нотаріуса (або іншої посадової 

особи), а також двох свідків. 

Заповіти, що посвідчені свідками, взагалі є поширеними у країнах сім'ї 

common law
1
. Така форма є особливо характерною для Англії та сприйнята 

законодавством США (за винятком штату Луїзіана, який сприйняв підходи 

французського законодавця). Також не є рідкістю форма усного 

заповіту (Швейцарія, Німеччина, Франція), який здебільшого допускається у 

надзвичайних обставинах і має бути вчинений у присутності свідків.  

В літературі справедливо зазначається, що складання подружжям 

спільного заповіту не є вітчизняним винаходом. Цей інститут давно відомий 

в спадковому праві Англії, Німеччини. Натомість ст. 968 ЦК Франції прямо 

встановлює заборону складання заповіту двома чи більше особами на одному 

і в одному й тому самому документі, як на користь третьої особи, так й у 

вигляді зустрічного чи взаємного розпорядження [39, с. 125; 179].   

Національне законодавство держав Європи по-різному вирішує 

визначення кола осіб, які мають право на спадщину за законом. Але 

визнаються спільні підходи до вирішення цього питання, а саме:  ступінь 

близькості потенційних спадкоємців до спадкодавця за спорідненістю. 

Різниця такого підходу полягає у  визначенні ступеню такої близькості. Так, 

законодавством України і Франції передбачена романська система 

спадкування за ступенями, що заснована на кількості народжень, що 

                                           
1
 Система загального права уявляє собою сукупність національних правових систем, які мають загальні 

риси, що проявляються в єдності закономірностей і тенденцій на основі норми, сформульованої суддями у 

судовому прецеденті, який є джерелом (формою) права, у поділі права на загальне право і право 

справедливості, у превалюванні процесуального права над матеріальним [96, с. 592]. 
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віддаляють спадкоємця від спадкодавця. До цього переліку прийнято 

відносити осіб, що були усиновлені, перебували на утриманні, перебували у 

шлюбі. В Німеччині та Швейцарії для визначення черговості закликання до 

спадкування за законом діє система парантел, яка враховує 

лінії (parentela) від спадкодавця до спадкоємця залежно від їх спільного 

предка. Законодавсвтво Німеччини, на відміну від Швейцарського 

законодавства, не обмежує кількість парантел, тому спадкоємцями за 

законом можуть бути далекі родичі [38, с. 201-202].   В Англії, на відміну від 

держав континентальної Європи, законодавство встановлює привілейоване 

становище подружжя, що пережило. Воно має переважне право перед 

іншими спадкоємцями на предмети домашнього вжитку та особисті речі 

спадкодавця і т.і. За відсутності подружжя інші спадкоємці закликаються до 

спадщини в такій послідовності: 1) низхідні; 2) батьки; 3) повнорідні брати та 

сестри; 4) неповнорідні брати та сестри; 5) дід та баба; 6) повнорідні дядьки 

та тітки; 7) неповнорідні дядьки та тітки [38, с. 202-203].   . 

В державах Європи суттєво відрізняються підстави прийняття 

спадщини та відмови від неї, спадкування зобов'язань, особливості ведення 

спадкової справи тощо. В Україні, Росії, Франції набуття спадщини 

засновано на системі прийняття спадщини, У Німеччині та США – на системі 

відмови від неї [8, с. 12].   

В США взагалі існує особлива система управління спадковою масою 

із проведенням спеціальних судових слухань та призначенням адміністратора 

спадкового майна (або виконавця заповіту). Так, наприклад, після смерті 

заповідача за розподілом його майна наглядає спеціальний суд. Він 

називається «судом зі спадкоємних справ та утвердження заповітів». Такі 

суди існують у всіх штатах, хоча назва їх може різнитись. Суди зі 

спадкоємних справ та утвердження заповітів відповідають за те, щоб 

власність заповідача була швидко розподілена, а всі борги сплачені [3, с. 

426].   
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У різних правових системах встановлено різні процедури відмови від 

спадщини та різні строки для такої відмови (наприклад, в Англії такий строк 

становить 6 місяців, а в Німеччині - 6 тижнів).  

Національне законодавство держав Європи по-різному вирішує  

питання передачі виморочного  майна громаді, державі.  Право держави на 

набуття виморочного майна є правом окупації, яка здійснюється в силу 

державного суверенітету. Такий підхід застосовується переважно у країнах 

сім'ї загального права, а також у Франції, Австрії [8, с. 455].   

Іншу групу держав у вирішенні питання виморочного майна об’єднує 

однаковий підхід до черговості спадкування державою – вона належить до 

певної черги спадкоємців і успадковує таке майно за умов відсутності інших 

спадкоємців чи неможливості закликати їх до спадкування. До такої групи 

держав належать переважно держави континентальної Європи, в т.ч.Україна. 

Отже, внаслідок об'єктивних історичних та соціальних обставин, 

матеріально-правові та процесуальні розбіжності з питань спадкування у 

державах Європи суттєво впливають на процес доказування, оскільки, на 

думку вчених, такі розбіжності складно піддаються уніфікованому 

регулюванню, а у більшості випадків уніфікація взагалі є неможливою. 

Основним методом регулювання таких питань історично був і залишається 

колізійний метод, оскільки саме від правильного вибору права, що 

застосовується до відповідних спадкових правовідносин з іноземним 

елементом, залежить коректне вирішення тієї чи іншої спадкової справи. 

Інший висновок полягає в тому, що при визначенні підсудності з 

іноземним елементом в справах щодо спадкування можлива загальна 

територіальна, альтернативна, виключна, договірна підсудність. Підстави 

визначення підсудності справ з іноземним елементом встановлюються: 

нормами ЦПК України, тобто діють правила загальної територіальної 

підсудності, правила альтернативної, виключної підсудності; нормами 

Закону України «Про міжнародне приватне право». При цьому норми про 

визначення підсудності, що передбачені у багатосторонніх міждержавних 
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договорах і двосторонніх договорах України мають пріоритет. Зокрема, ст. 3 

Закону України «Про міжнародне приватне право» встановлює, що коли 

міжнародним договором України передбачено інші правила, ніж встановлені 

цим Законом, застосовуються правила цього міжнародного договору. З 

огляду на пріоритетність норм про визначення підсудності, які передбачені в 

міжнародних договорах, згода на обов’язковість яких надана Верховною 

Радою України, суттєвий вплив на формування предмету доказування в  

справах щодо спадкування має наявність або відсутність в міждержавних 

договорах правила lis alibi pendens , що у випадку порушення провадження 

по справі між тими ж сторонами, про той же предмет і на тих же підставах в 

судах обох договірних сторін, що компетентні  відповідно до даного 

договору, суд, який порушив справу пізніше, припиняє провадження. 

Окрема група міждержавних договорів України не передбачає 

використання правила lis alibi pendens  або його різновиду – правила про 

невизнання судом своєї компетенції з тих самих підстав, що і за правилом lis 

alibi pendens, незважаючи на те, що відповідно до положень договору 

порушення справи належить до компетенції органів обох договірних сторін. 

В цьому випадку правило про визначення підсудності обмежується згодою, 

що порушення справи належить до компетенції органів обох договірних 

сторін, а вирішальним є умови визнання і виконання судового рішення. Так, 

якщо по тому ж правовому спору між тими ж сторонами судом запитуваної 

сторони вже винесено рішення, яке набрало чинності, або ж він перебуває 

там на розгляді чи вже визнано рішення третьої сторони у цій справі, що 

набуло чинності, тоді у визнанні й виконанні судового рішення може бути 

відмовлено. В цьому випадку мову потрібно вести про суттєве ускладнення 

предмету доказування в цивільній справі з іноземним елементом відповідно 

до такого міждержавного договору, оскільки перш ніж розпочати 

провадження в суді цивільної юрисдикції України, позивач має 

усвідомлювати, що ухвалене судом України рішення може бути в державі –

стороні такого договору, не визнане і не виконане безвідносно до ступеня 
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успішності доказової діяльності суб’єкта доказування та професіоналізму 

суду.  

Спадкові правовідносини носять комплексний характер і тісно 

пов’язані з набуттям права власності, виникненням певних обов’язків тощо. 

Хоча в ст. 77 закону України «Про Міжнародне приватне право» йдеться про 

одну категорією справ у спадкових відносинах – якщо у справі про спадщину 

спадкодавець громадянин України і мав в ній місце проживання, проте, на 

нашу думку, виключна підсудність, що встановлена в цій статті за ознакою, 

визначеною в пунктах 1 (нерухоме майно, щодо якого виник спір, 

знаходиться на території України), 4 (спір пов'язаний з оформленням права 

інтелектуальної власності, яке потребує реєстрації чи видачі свідоцтва 

(патенту) в Україні), 6 (спір стосується дійсності записів у державному 

реєстрі, кадастрі України), 7 (якщо у справах про банкрутство боржник був 

створений відповідно до законодавства України) вказаної статті може 

стосуватися розгляду справ щодо спадкування. 

 

3.3. Формування предмета доказування у справах щодо 

спадкування за законодавством  Франції. 

 

В науковій літературі справедливо зазначається, що жодна правова 

система не може існувати ізольовано. Особливо очевидною ця теза стає у 

періоди значних політичних та економічних змін. Яким чином 

використовувати зарубіжний досвід? Просте копіювання не дає бажаного 

результату, лише перетворює правову систему на суміш несумісних ідей. 

Вихід з цієї ситуації давно відомий, оскільки досвід людства засвідчує, що 

найбагатше джерело усіх відкриттів у будь-якій емпіричній науці – це 

порівняння та поєднання [54, с. 140]. У теорії  і практиці склалися два 

підходи до здійснення конкретних порівняльно-правових досліджень: 

нормативний та функціональний [97, с. 363]. В цьому дослідженні 

обмежимось лише нормативним порівнянням окремих правових норм 

спадкового та процесуального права. 
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Вибір законодавства Франції для порівняльного аналізу  аналізованої 

теми обумовлений декількома обставинами. По-перше, сучасний  ЦПК 

Франції небезпідставно вважають одним з найкращих процесуальних 

кодексів в Європі. По-друге, норми спадкового права, як і в цілому ЦК 

Франції 1804 р., пройшли випробування часом. По-третє, в обох державах 

закріплена романська модель спадкування. Звісно, радянське минуле не 

пройшло даремно для спадкового та цивільного процесуального права 

України – багато процесуальних та спадкових інститутів, які функціонували 

на території сучасної України в рамках інших державних утворень [46; 105, с. 

45; 106, с. 201; 137, с. 145] або зникли або вихолощені. Так, норми 

вітчизняного спадкового права щодо взаємовідносин кредиторів та 

спадкоємців стовідсотково з радянського минулого і взагалі не враховують 

українську іпотечну кризу, що продовжується з 2008 року та вже переходить 

в площину спадкових відносин. В цьому контексті спроба проаналізувати 

формування предмету доказування крізь призму окремих норм спадкового 

права Франції, зокрема, прав та обов’язків кредиторів та спадкоємців є, на 

нашу думку, певною відповіддю на виявлення проблемних питань в 

регламентації доказової діяльності за законодавством України. Звісно, 

неможливо розкрити всю палітру формування предмету доказування крізь 

призму норм спадкового права та засобів доказування відповідно до норм 

ЦПК Франції, тому автор зосередився на окремих аспектах пов’язаних з 

відкриттям спадщини, визнання поділу спадщини нікчемним, використання 

презумпцій в спадковому праві та інших питаннях. З іншого боку, в літератрі 

справедливо зазначається про сучаний феномен зближення законодавства 

різних держав Європи з метою досягнення певного ступеня узгодженості і 

з'явлення нових стандарті в сфері забезпечення прав на судовий захист. 

Зокрема, до числа стандартів в сфері забезпечення права на судовий захист 

має бути віднесено тягар доказування і обов’язок суду та сторін щодо 

визначення елементів факту і права [101, с. 332-333]. 
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Як зазначалося в першому розділі, обставини, що підлягають 

доказуванню в даній категорії справ, випливають із диспозиції норми 

матеріального права в справах щодо спадкування. При цьому норми 

матеріального права мають сприйматися крізь призму підстав позову та 

заперечень проти позову.  

Факт відкриття спадщини відбувається внаслідок природної смерті та 

внаслідок цивільної смерті (ст. 718 ЦК Франції). З точки зору предмету 

доказування в цьому випадку достатньо отримати акт про смерть. Акт про 

смерть складається посадовою особою комуни, де трапилась смерть на 

підставі заяви родича померлого або заяви особи, яка володіє найбільш 

повними та точними даними щодо цивільного стану померлого (ст. 78 ЦК 

Франції). Якщо смерть трапилась на території комуни де померлий не 

мешкав, в цьому випадку посадова особа, яка склала акт про смерть, 

надсилає копію цього акту посадовій особі, що веде акти цивільного стану за 

останнім місцем проживання померлого, і відомості про смерть мають бути 

негайно занесені в реєстри. Визначений в ст. 79 ЦК Франції перелік 

відомостей, що мають бути вказані в акті про смерть, значно спрощує 

доказову діяльність не тільки щодо визначення дати і місця смерті, але й 

щодо інших питань. Так, в акті про смерть має бути вказано: 1) день, час і 

місце смерті; 2) ім’я, прізвище, дата та місце народження, професія та місце 

проживання померлого; 3) імена, прізвища, професії і місце проживання його 

батька та матері; 4) ім’я та прізвище іншого подружжя, якщо померла особа 

перебувала в шлюбі, була вдовою, вдівцем або була розлучена; 5) ім’я, 

прізвище, вік, професія і місце проживання особи, яка заявила про смерть, та, 

в необхідних випадках, ступінь споріднення цієї особи з померлим. 

У випадку неприродної (цивільної) смерті спадщина відкривається 

відповідно до визначених в ст.ст. 720-724 ЦК Франції положень. Не останню 

роль у побудові норм про відкриття спадщини відіграють законні презумпції, 

які, на відміну від вітчизняного законодавства, продовжують виконувати 

специфічну функцію нормативного регулювання доказової діяльності. Так, 
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ст. 722 ЦК Франції встановлює, що коли обом загиблим вже виповнилося 15 

років, але вони ще не досягли 60-літнього віку, то завжди припускається, що 

чоловік пережив жінку при однаковому віці або якщо різниця у віці не 

перевищує року. Якщо загиблі були однієї статі, то з питань хто пережив 

іншого, повинно бути прийнято таке припущення, яке відкриває спадщину в 

порядку природи: так, більш молодший вважається таким, що пережив 

старшого за віком. 

Коло спадкоємців за ЦК Франції визначається не тільки ступенем 

спорідненості, але й з урахуванням правил визначених в цьому кодексі. 

Відповідно до ст. 731 ЦК Франції спадщина переходить дітям і родичам 

померлого відповідно до визначених в кодексі правил. Ступінь спорідненості  

визначається на підставі кількості народжень, а кожне народження 

іменується ступенем. Далі в ст.ст. 736-738 визначені терміни спадкового 

права щодо  ступеня спорідненості спадкоємців. За загальним правилом, 

визначеним в ст. 733 ЦК Франції, будь-яка спадщина, яка переходить до 

родичів по висхідній чи боковій лінії, ділиться на дві рівні частини: одна 

частина переходить до родичів по батьківській лінії, інша – родичам по 

материнській лінії. 

На відміну від вітчизняного спадкового права,  подружжя померлого 

спадкує за законом в залежності від низки факторів. Якщо померлий не 

залишив родичів такого ступеня спорідненості, яке допускає спадкування, 

або якщо померлий залишив лише бокових родичів, інших ніж брати чи 

сестри або низхідні від них, то майно, що входить до складу спадщини, 

переходить, на праві повної власності до другого з подружжя, який його 

пережив, який не розірвав шлюб і пережив померлого та відносно другого з 

подружжя, який його пережив не ухвалено  рішення суду про встановлення 

роздільного проживання. Якщо померлий залишив спадкоємців лише з кола 

однієї з двох ліній – по батьківській або материнській, то частина спадщини, 

яка спадкувалася би родичами по іншій лінії, переходить до подружжя, щодо 
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якого не ухвалено  рішення суду про встановлення роздільного проживання 

(ст.ст. 765-766 ЦК Франції). 

Той з подружжя, що пережив померлого, який не розлучений, який не 

спадкує на праві повної власності і щодо якого не ухвалено рішення суду про 

встановлення роздільного проживання, має узуфрукт
2
 на спадщину раніше 

померлого подружжя: 

- на одну чверть спадщини, якщо померлий залишив одного або 

декілька дітей, як народжених в шлюбі, так і поза ним;  

- на частину спадщини, що дорівнює долі дитини, яка отримує менше 

всіх інших, але не більше як на чверть, якщо померлий залишив дітей від 

іншого шлюбу; 

- на половину спадщини, якщо померлий залишив позашлюбних дітей 

або  братів та сестер, низхідних родичів братів та сестер; 

- на все спадкове майно в усіх інших випадках, яке б не була кількість 

та якість спадкоємців. 

Далі зазначається, що той з подружжя, який пережив померлого, може 

реалізовувати своє право лише стосовно майна, щодо якого подружжя, що 

помер раніше, за життя не зробив відповідне розпорядження або не склав 

заповіт та без порушення прав спадкоємців на збереження за ними майна і 

права на повернення майна. 

До кінцевого розподілу спадщини спадкоємці можуть вимагати, 

надавши достатнє забезпечення, заміну узуфрукта подружжя, який пережив 

померлого, в рівноцінну довічну ренту. Якщо спадкоємці не досягли згоди, 

то питання про заміну узуфрукта в ренту вирішується в суді (ст. 767 ЦК 

Франції).  

За відсутності іншого подружжя спадщину за померлим набуває 

держава. Подружжя, що пережив померлого, або управління державного 

                                           
2
 Відповідно до Глави І Титулу ІІІ ЦК Франції – узуфрукт є правом користування речами, власність на які 

належить іншій особі. Узуфрукт встановлюється законом або внаслідок волі людини. Узуфрукт може бути 

встановлений на невизначений строк, на визначений строк, або під умовою. Узуфруктарій може 

користуватися всіма плодами, які може породжувати річ. 
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майна у випадку претендування на право спадкування повинні звернутися з 

відповідною вимогою до суду першої інстанції за місцем відкриття 

спадщини. Суд вправі ухвалити рішення за умов участі у справі прокурора та 

лише після трьох публікацій об’яв про спадщину. Крім цього, той з 

подружжя, що пережив померлого, зобов’язаний  розмістити на зберігання 

кошти або надати поручителя на суму, що забезпечує повернення майна 

померлого на випадок, якщо протягом трьох років з’являться спадкоємці 

померлого. Після спливу цього строку поручитель звільняється від своїх 

зобов’язань.  Той з подружжя, що пережив померлого, або управління 

державним майном, які не виконали зобов’язання, що випливають зі 

спадкових відносин, за відповідним позовом  мають відшкодувати збитки 

спадкоємцям (ст. 772 ЦК Франції).  

На відміну від вітчизняного спадкового права, яке сповідує доктрину 

про зобов’язання спадкоємців задовольнити вимоги кредитора в межах 

вартості майна, одержаного у спадщину (ст. 1282 ЦК України), 

законодавство Франції більш ретельніше і в повному обсязі захищає інтереси 

кредитора у спадкових відносинах, зокрема, спадкоємець, що прийняв 

спадщину, відповідає за зобов’язаннями спадкодавця всім своїм майном. 

Тому задля запобігання порушення прав спадкоємців крізь механізм 

приховування реальних відносин спадкодавця-боржника та його кредиторів, 

а отже невиправданому збагаченню кредиторів за рахунок коштів 

спадкоємців, ЦК Франції передбачив інститут прийняття спадщини з умовою 

складання опису. Необхідно зазначити, що вказаний механізм стримування 

збагачення кредиторів у спадкових відносинах був відомий і в 

дореволюційній Росії, незважаючи на те, що інститут прийняття спадщини 

під умовою не існував в спадковому праві Росії. Так, ст. 1259 Зводу законів 

Російської імперії 1832 р. встановлювала, що до особи, яка прийняла 

спадщину, переходять не тільки права,  але й обов’язки: 1) сплатити борги 

померлого пропорційно його частці у спадщині та нести майнову 

відповідальність в межах власного капіталу та майна у випадку непокриття 
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боргів за рахунок прийнятої спадщини; 2) виконувати зобов’язання за 

договорами з казною і приватними особами та задовольняти відповідні 

нарахування та стягнення; 3) вносити судові збори та штрафи, які за життя 

спадкодавця ним не були внесені; 4) бути відповідачем в позовному 

провадженні щодо майна [46, с. 147]. Як зазначалося, спадкове право Росії не 

передбачало прийняття спадщини під умовою, але встановлювало такий 

правовий механізм прийняття спадщини, який реально дозволяв 

потенційному спадкоємцю відмовитись від спадщини, яка суттєво обтяжена 

боргами. Зокрема, ст. 1261 Зводу законів Російської імперії 1832 р. 

встановлює, що прийняттям спадщини вважається, коли спадкоємці 

проігнорували відомості про неплатежі боргів спадкодавця, коли 

спадкоємець не зберіг доходи від майна спадкодавця та спадкоємці володіли 

і користувалися майном на власне збагачення [46, с. 148].  

Повертаючись до правового регулювання прийняття спадщини за ЦК 

Франції необхідно зазначити, в Україні і у Франції зовсім інакше визначений 

інститут відмови від прийняття спадщини на користь іншої особи, що 

суттєво відрізняє формування предмета доказування в справах щодо 

спадкування. Так, ст. 1274 ЦК України визначає загальне правило, за яким 

особа може відмовитись від прийняття спадщини на користь іншого 

спадкоємця, в т.ч. на користь будь-кого із спадкоємців за законом незалежно 

від черги. Спадкове право Франції дозволяє не тільки відмовитись від права 

спадкування на користь інших спадкоємців (безкоштовно чи за плату), але й 

передбачає право спадкоємця подарувати, продати, передати свої спадкові 

права сторонній особі, або спадкоємцям, але в цьому випадку такі дії прямо 

свідчать про прийняття особою спадщини без застережень (ст. 780 ЦК 

Франції). Отже, кредитори спадкодавця мають всі підстави звернути 

стягнення на майно особи, яка відмовилась від спадкування на користь інших 

спадкоємців. 

Відмова від спадщини можлива лише шляхом звернення до канцелярії 

трибуналу першої інстанції, в окрузі якого відкрилася спадщина, з внесенням 
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відмови в особливий реєстр (ст. 784 ЦК Франції). Відповідно до ст. 788 ЦК 

Франції кредитори особи, що відмовилась від спадщини в порушення їх прав, 

можуть отримати від суду дозвіл прийняти спадщину на підставі прав їх 

боржника, замість нього. 

Суттєво впливає на формування предмета доказування в спадкових 

справах за законодавством Франції вибір варіанта прийняття спадщини. 

Спадкове право Франції не зобов’язує спадкоємця прийняти спадщину, а ті з 

них, хто погодився прийняти спадщину, мають право вибору: спадщина має 

бути прийнята без будь-яких застережень або з умовою складання опису (ст. 

774 ЦК Франції). Зміна предмета доказування залежить від конкретних норм 

спадкового права, відповідно до яких обґрунтовуються вимоги та 

заперечення. У зв’язку з цим змінюється склад фактів, які входять до 

предмету доказування. Так, заява спадкоємця про те, що він погоджується 

прийняти спадщину за умови складання опису спадщини, здійснюється в 

канцелярії трибуналу першої інстанції, в окрузі якого відкрилася спадщина. 

Така заява вноситься до відповідного реєстру про записи відмови від 

спадкування (ст. 793 ЦК Франції). Ця заява породжує певні правові наслідки, 

зокрема, заявником в строк до трьох місяців з дня відкриття спадщини, 

складається точний опис спадкового майна у формі, визначеним 

процесуальним законодавством. Спадкоємець має протягом 40 днів вирішити 

чи приймає він спадщину чи відмовляється від неї. Поки спливають строки 

на складання опису і прийняття рішення, проти нього не може бути прийнято 

рішення щодо спадщини, але він зобов’язаний управляти майном, що 

входить до спадщини. Наслідки складання опису полягають в наданні 

спадкоємцю наступних переваг: він зобов’язаний сплатити борги 

спадкодавця лише в розмірі вартості майна, яке він отримав, і може взагалі 

отримати імунітет від сплати боргів, якщо відмовиться від всього спадкового 

майна на користь кредиторів і легатаріїв. Стягнення на особисте майно 

спадкоємця, який прийняв спадщину під умовою, можливе лише у випадку, 

коли він не виконав в строк обов’язку про надання звіту про опис. Якщо 
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після спливу строку для складання опису і для рішення спадкоємця жодна 

особа не заявляє права на спадщину, або спадкоємці відмовилися від 

спадщини, спадщина вважається не прийнятою. В цьому випадку трибунал 

першої інстанції, в окрузі якого спадщина відкрилася, призначає 

піклувальника, який здійснює права спадкоємця, заявляє вимоги, відповідає 

за вимогами щодо спадщини, управляє майном та сплачує відповідні 

податки. 

Необхідно  зазначити,  спадкове право Франції містить низку інших не 

притаманних ЦК України спадкових інститутів, які суттєво змінюють 

формування предмету доказування. Так, інститут повернення (ст. 843-869 ЦК 

Франції) передбачає повернення спадкоємцям всього того, що особа 

отримала від померлого внаслідок дарування за його життя, крім випадків 

коли подароване не може входити до складу спадщини. Розділ спадкового 

права, що визначає регламентацію сплати податків (ст. 870- 882), визначає  

умови висунення  спадкоємцями вимог щодо поділу спадщини у випадку, 

коли вона обтяжена рентою внаслідок іпотеки тощо. В спадковому праві 

Франції окремо визначена відповідальність спадкоємців стосовно один 

одного внаслідок поділу спадщини, в т.ч. у випадку коли один з спадкоємців 

виявиться неплатоспроможним (ст. 884-885 ЦК Франції). 

Норми спадкового права встановлюють умови визнання поділу 

спадщини нікчемним (ст. 887-892). Поділ спадщини може бути визнаний 

нікчемним внаслідок насильства або обману. Визнання поділу спадщини 

нікчемним можливе якщо один з спадкоємців встановить, що поділ 

спадщини для нього є збитковим більш ніж на чверть. Помилка щодо 

невключення до спадщини окремого майна не призводить до визнання поділу 

спадщини нікчемним, а є підставою для позову з вимогою про доповнення 

акту поділу спадщини.  

Спробуємо розглянути формування предмету доказування крізь 

призму засобів доказування, які допускаються в цивільному судочинстві 

Франції. 
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Відповідно до ст. 4 ЦПК Франції предмет судового спору 

визначається взаємними позовними вимогами сторін. В обґрунтування своїх 

позовних вимог сторони мають наводити на їх підтвердження факти.   

Зовсім інакше ніж в ЦПК України сформульовані правила про 

належність доказів. Так, відповідно до ст. 7 ЦПК Франції суддя не вправі 

мотивувати  своє рішення фактами, які не є предметом судового розгляду. 

Суддя має право прийняти до уваги й ті  факти, які згадувалися  в процесі 

судового розгляду, на які сторони спеціально не посилалися в обґрунтування 

своїх позовних вимог.  

На відміну від ЦПК України ЦПК Франції не містить визначення 

доказів та засобів доказування та визначає лише процедуру доказування. Так, 

ст. 9 ЦПК Франції  встановлює, що кожна сторона зобов’язана доказати, 

відповідно до закону, факти, необхідні для задоволення її позовних вимог. 

ЦПК Франції наділяє суд правом вчинення будь-яких допустимих законом 

заходів з перевірки доказів. Зокрема, суд може за клопотанням сторони 

зобов’язати іншу сторону, третю особу, під загрозою застосування майнової 

санкції – астренту
3
, надати суду певні докази, що знаходяться в її (їх) 

розпорядженні. Відповідно до ст. 132 ЦПК Франції сторона, що посилається 

на певний доказ, зобов’язана надати його всім сторонам у справі. У разі 

ненадання стороною доказів іншій стороні, судді може бути подана заява про 

зобов’язання виконати вимогу закону. В цьому випадку суддя ухвалює 

постанову, в якій зазначає строк, порядок надання доказів, та визначає 

астренту за невиконання цього рішення. Розмір астренту визначається 

суддею. Суддя також має право виключити з судового розгляду докази, які не 

були надані своєчасно (ст. 135 вказаного кодексу).  

На відміну від вітчизняного кодексу, ЦПК Франції не містить глави, 

яка б визначала докази, засоби доказування, належність та допустимість 

доказів тощо. Письмові докази, презумпції, судова присяга регламентовані 

                                           
3
 Астрент – прогресивно зростаюча пеня, що стягується суддею, який розглядає справу по суті або в порядку 

термінової змагальної процедури, з метою примушення боржника виконати зобов’язання або виконати 

покладений на нього обов’язок. 
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нормами ЦК Франції. Відповідно до ЦПК Франції до доказів, про які йдеться 

в ЦК Франції, слід додати покази сторін у вигляді їх допиту; очної ставки 

сторін; очної ставки сторін і свідків (ст. 189); допит третіх осіб (ст. 331); 

допит свідків (ст. 205); письмові покази свідків (ст.ст. 200-202); встановлення 

фактичних обставин виконавцем (ст. 249-255); консультації (ст. 256-262); 

висновок експерта (ст.ст. 282-284); судова присяга (ст.317- 321); визнання 

(ст.ст. 408-410). 

Субтитул І Титулу VII Книги І ЦПК Франції хоч і іменується 

«докази», проте містить регламентацію надання або витребування доказів без 

позначення власне таких доказів. Вперше про засоби доказування йдеться 

Субтитулі ІІ вказаного Титулу, зокрема, в ст. 189 ЦПК Франції визначає 

процедуру допиту сторін в присутності обох сторін або окремо, або 

проведення очної ставки сторін. При цьому зазначається, що відсутність 

однієї із сторін не є перешкодою для допиту іншої сторони. Сторони можуть 

бути допитані в присутності спеціаліста, між сторонами і свідками можуть 

бути проведені очні ставки (ст. 190). Сторони особисто відповідають на 

запитання і не мають права користуватися попередніми записами. Сторони 

позбавлені можливості безпосередньо ставити питання. Питання сторін 

оголошує суддя, якщо він вважає це за необхідне. 

  Покази свідків є одним із найпоширеніших  засобів доказування у 

цивільному судочинстві України та Франції. В рамках порівняльного 

правознавства окремі дослідники доречно звертають увагу на неоднакове 

визначення показів свідка в різних національних правових системах. Так, в 

Німеччині, Франції, Україні законодавство чітко виокремлює засоби 

доказування на підставі показів свідка від доказів у вигляді висновків 

експерта, допиту сторін. Англо-американське поняття «свідок» значно 

ширше, воно охоплює, крім свідків, ще й експертів, а також сторони [120, с. 

333]. 

Показання свідка, відповідно до ст. 63 ЦПК України, - це  

повідомлення суду відомостей  про обставини, що мають значення для 
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справи. Не є доказами відомості, повідомлені свідком, якщо він не може 

вказати джерело своєї поінформованості.  ЦПК Франції не містить тотожного 

нормативного визначення щодо свідка, проте встановлює, що кожна особа 

може бути допитана в якості свідка, за виключенням осіб, які не мають права 

давати покази, але ці особи можуть бути заслухані без складення присяги (ст. 

205 ЦПК Франції). 

Свідком може бути будь-яка фізична особа, здатна правильно 

сприймати і відтворювати події навколишнього світу. Здатність бути свідком 

законом не повязується з наявністю певного віку, тому свідками можуть бути 

і діти. Звичайно, при виклику у якості свідків дітей не можна не враховувати 

розумні вікові межі, так як правильне сприйняття світу приходить з певним 

рівнем розвитку людини. Допит неповнолітніх в суді визначено в ЦПК 

Франції лише з часу відповідних доповнень до кодексу у 1993-1994 роках. 

Ст. 338-1 ЦПК Франції встановлює, що коли неповнолітній
4
 заявляє 

клопотання про його допит, суд вправі ухвалити постанову про допит цієї 

особи. Суд повідомляє неповнолітнього про його право давати покази в 

присутності адвоката або іншої особи за його вибором. Якщо клопотання про 

допит неповнолітнього надійшло судді в присутності сторін і 

неповнолітнього, допит може відбутися невідкладно. З правила про 

добровільність показів неповнолітнього є виняток і він полягає в тому, що 

коли суд розглядає справу в колегіальному складі, тоді суд вправі допитати 

неповнолітнього за власною ініціативою або призначити з свого складу 

суддю з тим, щоб той допитав і надав суду звіт (ст. 338-9). 

Наявність окремих розладів у психіці людини, а також фізичних вад 

(поганий зір, глухота) ще не означає, що дана особа не може свідчити в суді. 

Разом з тим у законі обох держав міститься ряд обмежень, що стосуються 

допиту громадян в якості свідків. Причини такого роду обмежень за ЦПК 

України пов'язані з психічними та фізичними вадами, а також з професійною 

діяльністю  осіб. 

                                           
4
 Неповнолітньою є особа, яка не досягла 21 років (ст. 388 ЦК Франції). 
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За чинним законодавством України (ст. 63 Конституції, ч. 1 ст. 52 ЦПК 

України) фізична особа має право відмовитися від давання показань в 

цивільному судочинстві щодо себе, членів  сім'ї чи близьких родичів.  Особа, 

яка відмовляється давати показання, зобов’язана повідомити причини 

відмови. Відмова від давання показань приймається судом шляхом 

постановлення ухвали (ч. 4 ст. 180 ЦПК України). 

За ЦПК Франції імунітет від допиту в якості свідка 

розповсюджується на родичів певного рівня в окремих категоріях справ, 

зокрема, родичі по низхідній лінії ні за яких обставин не можуть бути 

допитані в справах про розірвання шлюбу або про встановлення режиму 

окремого проживання подружжя (ч. 2 ст. 205 ЦПК Франції). Мають право 

відмовитись від показань родичі по прямій лінії будь-якої з сторін або один з 

подружжя, в т.ч. і у випадку коли шлюб розірвано, а також особи, які мають 

на це законні підстави (ст. 206 вказаного кодексу). 

Особи, викликані в якості свідків, мають права, що забезпечують їм 

реальну можливість явки до суду для усного викладення  своїх свідчень, а 

також для найбільш повного і правильного викладення відомостей про 

факти. ЦПК України гарантує свідкам право користуватися письмовими 

записами, компенсацію витрат, пов’язаних викликом до суду безвідносно до 

наслідків виконання своїх обов’язків та встановлює відсильні норми про 

відповідальність за невиконання обов’язків ( ст. 50 ЦПК України). Свідок у 

цивільному процесі може скористатися й іншими правами, а саме, просити 

дозволу вийти із зали суду до закінчення розгляду справи. Суд може 

дозволити допитаним свідкам залишити залу засідання суду до закінчення 

розгляду справи за згодою сторін ( ч. 11 ст. 180 ЦПК України). 

Належно викликаний свідок, який без поважних причин не з’явився в 

судове засідання або не повідомив про причини неявки, може бути підданий 

приводу через органи внутрішніх справ з відшкодуванням у дохід держави 

витрат на його здійснення  (ч. 1 ст. 94 ЦПК). 
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На відміну від ЦПК України, свідки у цивільному судочинстві 

Франції не мають права користуватися жодними попередніми записами (ст. 

212). Свідки, що не з’явилися до суду, можуть бути викликані за їх рахунок. 

Зі свідків, що не з’явилися, або відмовляються від давання показань або 

принесення присяги, може бути стягнуто штраф в розмірі від 15 до 1500 євро 

(ст. 207 ЦПК Франції). У Франції суддя видає свідку, за його клопотанням, 

дозвіл на отримання відшкодування понесених витрат у зв’язку з виконанням 

процесуальних обов’язків.  

Суттєво відрізняється регламентація виклику свідків за ЦПК України 

і Франції. Якщо у вітчизняному ЦПК цьому питанню присвячено одну 

статтю, то за ЦПК Франції – 10 статей. Так, ст. 136 ЦПК України 

встановлює, що у заяві про виклик свідка мають бути зазначені його ім’я, 

місце проживання (перебування) або місце роботи, обставини, які він може 

підтвердити. Заява про виклик свідка має бути подана до або під час 

попереднього судового засідання, або до початку розгляду справи по суті. 

Диспозиція вказаної статті начебто натякає суду про необхідність 

визначитись щодо заявлених свідків відповідно до принципу належності 

доказів, але натяк законодавця невиразний, тому на практиці суди майже не 

відмовляють сторонам про виклик свідків з підстав неналежності доказів.  

Відповідно до ст. 222 ЦПК Франції, сторона, яка заявляє про допит 

свідка, має вказати на факти, які вона має намір підтвердити. Далі в цій статті 

зазначається, що обов’язок визначення фактів, що підлягають доказуванню, 

покладається на суддю, який ухвалює рішення про проведення допиту. В 

постанові суду про допит свідків вказуються прізвище, ім’я і місце 

проживання особи, яка має бути допитана. Якщо сторони не можуть відразу 

вказати осіб, яких необхідно допитати, суддя може дозволити з’явитися зі 

свідками  поза формальних процедур, або повідомити секретаріат суду про 

свідків, яких вони викликають. ЦПК Франції надає широкі повноваження 

судді щодо визначення порядку допиту свідків, зокрема, свідки можуть бути 

допитані у відсутності сторони (ст. 208 ЦПК Франції).  В постанові суду про 
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допит свідка зазначається чи буде свідок допитаний  суддею, який розглядає 

справу, або іншим суддею. Якщо суддя, який виконує судове доручення, не 

входить до складу суду, що розглядає справу, він мусить допитати свідка в 

строк, що вказаний в дорученні. Цей строк може бути подовжений головою 

суду, який отримав судове доручення, з повідомлення про це судді, який 

розпорядився про допит свідка. Свідки викликаються секретарем суду не 

пізніше ніж за 8 днів до проведення допиту. Викликати свідка може й суд за 

власною ініціативою. Відповідно до ст. 230 ЦПК Франції сторони 

повідомляються про допит свідків усно або направленням простого листа. 

ЦПК України та Франції детально регламентують порядок допиту 

свідків. Порядок допиту свідків встановлено ст. 180 ЦПК України, а за ЦПК 

Франції – ст.ст. 208 – 220.  

В Україні до початку розгляду справи по суті свідки видаляються із 

зали судового засідання. Цей захід дозволяє виключити можливість впливу 

пояснень сторін на показання свідків. Кожний свідок допитується окремо. За 

ЦПК Франції  допит свідків відбувається також окремо, але у порядку, що 

визначає суддя. В обох випадках головуючий встановлює особу свідка, 

з'ясовує ставлення свідка до осіб, які беруть участь у справі, роз’яснює його 

права і з’ясовує, чи не відмовляється свідок із встановлених законом підстав 

від давання показань. Відмова від давання показань приймається судом 

шляхом постановлення ухвали. Якщо перешкод допиту свідка не 

встановлено, свідок попереджається головуючим під розписку про 

кримінальну відповідальність за відмову від давання показань або завідомо 

неправдивих показань. Допит свідка розпочинається з пропозиції  

повідомити суду все, що йому особисто відомо про обставини справи. 

За ЦПК України після викладення свідком відомостей, йому можуть 

бути поставлені запитання. Першим ставить запитання особа, за заявою якої 

викликано свідка, представник цієї особи, а потім інші особи, що беруть 

участь у справі, їх представники. Послідовність постановки питань 

встановлена з урахуванням принципу змагальності. Судді мають право 
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ставити питання свідку в будь-який момент його допиту. За ст. 214 ЦПК 

Франції сторони не можуть безпосередньо ставити свідку запитання. Суддя, 

якщо вважає за необхідне, може поставити запитання, які передають йому 

сторони. 

В обох випадках, у разі необхідності суд повторно може допитати 

свідка в тому ж або в наступному судовому засіданні, а також повторно 

допитати свідків, в т.ч. під час дослідження інших доказів. За ЦПК України 

під час допиту свідок може користуватися записами у разі, якщо його 

показання пов’язані з будь-якими обчисленнями та іншими даними, які 

важко зберегти в пам’яті. Ці записи можуть бути приєднані до справи за 

ухвалою суду.   

На відміну від ЦПК України, за ЦПК Франції свідок, що допитаний, 

не просто залишається в залі судового засідання, але й тільки в цей час 

допитаний свідок має право доповнити або змінити свої свідчення, а якщо 

існує ризик загибелі доказу, суддя має право допитати свідка негайно, 

попередньо викликавши, якщо це можливо, сторони. 

Допит у присутності сторін, інших осіб, які беруть участь у справі, що 

проводиться у відкритому, гласному судовому засіданні безпосередньо – це 

один з способів дослідження показань свідка як за законодавством України, 

так і Франції.  

На відміну від ЦПК України, Розділ І Субтитулу ІІ Титулу VІІ Книги 

І ЦПК Франції передбачає письмові покази свідків. В письмових показах має 

бути обов’язково вказано, що покази даються з метою пред’явлення їх до 

суду і що свідку відомо, про наслідки давання завідомо неправдивих показів. 

Письмові показання свідків викладаються особисто свідком. Свідок 

зобов’язаний додати до показань оригінал або фотокопію офіційного 

документу, що посвідчує особу і містить його підпис. Суддя може викликати 

на допит свідка, що надав письмові покази, але може й обмежитись 

письмовими показами. 
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ЦК Франції встановлює, що правила про письмові докази, про 

презумпції, про судову присягу регламентуються нормами цього кодексу (ст. 

1316 ЦК Франції) .                                                              

ЦК Франції розрізняє письмові докази, складені відповідними 

посадовими особами (в більшості випадків – це нотаріуси) в межах 

визначених повноважень – посвідчений акт (ст. 1317 ЦК Франції) та 

підписаний сторонами – приватний письмовий акт (ст.1218 ЦК Франції). 

Посвідчений акт є повним доказом правочину що міститься в ньому для 

учасників правочину, їх спадкоємців або правонаступників. У випадку 

відкриття кримінального провадження за фактом підроблення посвідченого 

акту його дія призупиняється, а у випадку ініціювання в цивільному процесі 

питання про підробку посвідченого акту, питання про його призупинення 

вирішує суд цивільної юрисдикції. 

Приватний письмовий акт, який визнаний тим, проти кого він 

представлений, або який вважається за законом визнаним – має для його 

сторін, для їх спадкоємців і правонаступників ту саму силу, що і посвідчений 

акт. Особа, проти якої представлений приватний акт, зобов’язана або визнати  

написане нею, або свій підпис, або формально відмовитись від визнання (ст. 

1323 ЦК Франції). 

Обмеження засобів доказування вбачається з диспозиції ст. 1341 ЦК 

Франції. Відносно договорів більш ніж на 5 тис. франків вказана стаття не 

допускає показів свідків на підтвердження чи заперечення зобов’язань за 

правочином, якщо він не укладений у формі приватного чи посвідченого 

акту. 

Презумпції також можуть змінювати предмет доказування, що 

випливає з відповідних норм Німецького цивільного уложення, ЦК Франції 

та було притаманно ЦПК Української РСР (ч. 3 ст. 32). Новий ЦПК України 

відмовився від такої підстави звільнення від доказування як презумпції. 

Німецьке цивільне уложення  розрізняє законні і фактичні презумпції. 

Законні презумпції за цивільним уложенням можуть бути неспростовними 
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або спростовними (ст. 568 Німецького цивільного уложення). В літературі 

зазначається, що в німецькому праві презумпція може бути спростована 

доказом зворотного (ст. 292 ЦПК Німеччини). Фактичні презумпції на 

відміну від презумпції фактів за законом ґрунтуються не на законі, а на 

життєвому досвіді [120, с. 325-326].   

Відповідно до ст. 1349 ЦК Франції презумпції – це  висновки, які 

закон або суддя робить з відомого факту про невідомий факт. Таким чином 

ЦК Франції розрізняє законні презумпції та презумпції не встановлені 

законом. Законні презумпції обумовлюються певними діями або певними 

фактами про які йдеться в ст. 1350 ЦК Франції. Презумпції, які не 

встановлені законом, ґрунтуються на очевидній вірогідності про наявність 

певного факту, коли закон допускає докази у вигляді показань свідків, крім 

випадків, коли акт оскаржується з підстав його незаконності або внаслідок 

обману. 

Іншим засобом доказування в цивільному судочинстві Франції  є 

визнання, що зроблено стороною (Частина ІV Книга третя ЦК Франції та 

ст.ст. 408-410 ЦПК Франції). Визнання, яке використовується в якості 

доказу, є позасудовим або судовим. Посилання на суто усне позасудове 

визнання не може бути визнано допустимим, коли йдеться про вимогу, яку не 

можна доказувати показами свідків. Судовим визнанням є заява, яку 

зроблено в суді стороною або уповноваженою особою. Визнання не може 

бути відкликано, крім випадків, коли буде доведено, що це визнання 

здійснено внаслідок помилки щодо факту. Воно не може бути відкликано 

внаслідок помилки щодо права. Відповідно до ст. 408 ЦПК України визнання 

позову має за наслідок визнання позовних вимог сторони і відмова від права 

його оскаржувати. Визнання допускається лише щодо прав, які належать і є в 

розпорядженні сторони. Необхідно зазначити, що в цивільному процесі 

Російської імперії інститут визнання був тотожним до аналізованого 

інституту у Франції [12, с. 243-244]. 



 173 

Не менш важливим засобом доказування в цивільному судочинстві 

Франції є судова присяга. Судова присяга є двох видів – вирішальна (ініціює 

одна із сторін та пропонує іншій стороні для того, щоб рішення в справі було 

поставлено в залежність від цієї присяги) та присяга, яку вимагає принести 

суддя. Принесення присяги може бути запропоновано в позовному 

провадженні у будь-якій справі.  

Якщо особа, якій запропоновано принести присягу, відмовиться від 

принесення присяги або не погодиться передати принесення присяги своєму 

процесуальному візаві, або цей візаві, якому було передано принесення 

присяги, відмовиться від цього, - то вказаній особі або його візаві має бути 

відмовлено в його вимозі чи в його запереченні (ст. 319 ЦПК Франції). 

Принесення присяги не може бути передано супротивній стороні, коли факт, 

що є предметом присяги, не відноситься до обох сторін, а є суто особистим 

для того, кому було запропоновано принести присягу. Якщо запропонована 

або передана присяга була принесена, то іншій стороні не дозволяється 

доказувати її фальшивість. Сторона, яка запропонувала або передала 

принесення присяги, не може відкликати свою пропозицію або заяву про 

передачу, якщо інша сторона заявила, що вона готова принести присягу. 

Принесення присяги є доказом лише на користь того, хто 

запропонував принесення присяги, або проти нього, та на користь його 

спадкоємців або правонаступників чи проти них (ст. 1365 ЦК Франції). 

Суддя може запропонувати одній стороні принести присягу для того, 

щоб ухвалити рішення в залежності від присяги, або тільки для того, щоб 

визначити розмір стягнення з відповідача. Суддя за власною ініціативою 

може запропонувати принести присягу як щодо вимог, так і щодо заперечень 

проти позову за наявності двох умов: 1) вимога або заперечення не були 

достатньо доведені; 2) вимога або заперечення  не були цілковито позбавлені 

доказів. Поза цих вказаних випадків суддя має або задовольнити вимоги, або 

відхилити їх. 
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На відміну від вітчизняного ЦПК французький кодекс передбачає 

низку засобів для перевірки судом доказів в цивільній справі. В цьому 

контексті перевірка доказів здійснених спеціалістом за наказом суду не є 

засобом доказування сторін (ст. 232 ЦПК України), але відбувається за кошт 

сторін. Водночас, у такий спосіб не тільки перевіряються докази, але й 

уточнюються та встановлюються, у випадку, наприклад, помилки в доказовій 

діяльності. Відповідно до ст. 238 вказаного кодексу спеціаліст має надати 

свій висновок з тих питань, які йому було доручено дослідити. Він не має 

права відповідати на інші питання, якщо на це немає письмової згоди сторін.  

Спеціаліст не може за жодних обставин давати правові оцінки. Перевірка 

доказів спеціалістом відбувається у формі встановлення фактичних обставин. 

Документи, на підставі яких ґрунтуються встановлені фактичні обставини, 

повинні бути долучені до матеріалів справи. Наступна форма перевірки 

доказів спеціалістом відбувається у вигляді консультації спеціаліста. Так, 

відповідно до ст. 256 ЦПК Франції у випадку, коли певне питання, яке  має 

виключно специфічний характер та не потребує складних досліджень, суддя 

може доручити призначеному ним спеціалісту надати йому звичайну 

консультацію. Визначаючи надання консультації, суддя встановлює дату 

судового засідання в межах якого буде заслухана усна консультація, або 

встановлює строк, в якій консультація має бути надана письмово.  

Експертиза може бути призначена лише у випадку, коли 

встановлення фактичних обставин або консультація не можуть надати 

достатніх відомостей для відповіді на поставлені перед суддею запитання. В 

постанові про призначення експертизи викладаються обставини, що 

обумовили необхідність проведення експертизи, призначаються експерти або 

експерт, вказуються питання, які ставляться перед експертом та 

встановлюється строк, в межах якого експерт повинен надати свій висновок.  

Досьє сторін або документи, необхідні для експертизи, передаються на 

тимчасове зберігання до секретаріату суду з умовою, що з дозволу судді 

сторони, що надали досьє, будуть мати право доступу до цих матеріалів. З 
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моменту прийняття доручення суду експерт вправі отримати досьє або 

документи сторін під розписку. Необхідно зазначити, що сторона або 

сторони можуть заблокувати вказану перевірку доказів судом не сплативши 

аванс спеціалісту. В цьому випадку ЦПК Франції встановлює, що  постанова 

суду про призначення експертизи втрачає чинність. Вищенаведені аспекти 

перевірки доказів за рахунок сторін, на нашу думку, дає підстави віднести  

встановлення фактичних обставин, консультації спеціаліста, експертний 

висновок  до специфічних засобів доказування.  

 

Висновки до третього розділу.  

1. Норми міжнародного цивільного процесу, з одного боку, 

закріплюють загальні стандарти національного цивільного процесу, 

дотримуватися яких держава зобов'язалася, ставши учасником відповідних 

міжнародних угод, а з іншого боку - правила провадження у цивільних, 

сімейних, кримінальних справах, обов'язкові для суб'єктів цивільного 

процесу. При цьому предмет регулювання МЦП виходить за рамки 

традиційного розуміння цивільних процесуальних відносин. Взаємодія 

правових систем проявляється в узгодженому регулюванні відносин, що 

відносяться до суміщеного предмету регулювання. 

2. У багатьох державах континентального права цивільні 

процесуальні норми, які застосовують до спорів з «іноземним елементом», 

знаходяться, як і в правовій системі України, в спеціальних законах з 

міжнародного приватного права. Міжнародний цивільний процес ґрунтується 

на взаємозв'язку різнорідних правових норм - взаємодії правових процедур 

різних держав і міжнародних норм. Взаємодія різнорідних процесуальних 

норм здійснюється, насамперед, за рахунок відсильних норм, закріплених у 

міжнародних договорах і національних законах. 

3. При визначенні підсудності з іноземним елементом в справах щодо 

спадкування можлива загальна територіальна, альтернативна, виключна, 

договірна підсудність.  
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4. Підстави визначення підсудності справ з іноземним елементом 

встановлюються: нормами ЦПК України, тобто діють правила загальної 

територіальної підсудності, правила альтернативної, виключної підсудності 

підсудності; нормами Закону України «Про міжнародне приватне право». 

При цьому норми про визначення підсудності, що передбачені у 

багатосторонніх міждержавних договорах і двосторонніх договорах України 

мають пріоритет. Зокрема, ст. 3 Закону України «Про міжнародне приватне 

право» встановлює, що коли міжнародним договором України передбачено 

інші правила, ніж встановлені цим Законом, застосовуються правила цього 

міжнародного договору.  

5. З огляду на пріоритетність норм про визначення підсудності, які 

передбачені в міжнародних договорах, згода на обов’язковість яких надана 

Верховною Радою України, суттєвий вплив на формування предмету 

доказування в  справах щодо спадкування має наявність або відсутність в 

міждержавних договорах правила lis alibi  pendens , яке встановлює, що у 

випадку порушення провадження по справі між тими ж сторонами, про той 

же предмет і на тих же підставах в судах обох договірних сторін, що 

компетентний відповідно до даного договору, суд, який порушив справу 

пізніше, припиняє провадження. 

6. Окрема група міждержавних договорів України не передбачає 

використання правила lis alibi  pendens  або його різновиду – правила про 

невизнання судом своєї компетенції з тих самих підстав, що і за правилом lis 

alibi  pendens, незважаючи на те, що відповідно до положень договору 

порушення справи належить до компетенції органів обох договірних сторін. 

В цьому випадку правило про визначення підсудності обмежується згодою, 

що порушення справи належить до компетенції органів обох договірних 

сторін, а вирішальним є умови визнання і виконання судового рішення, що 

суттєво ускладнює формування предмету доказування, оскільки перш ніж 

розпочати провадження в суді цивільної юрисдикції України, позивач має 

усвідомлювати, що ухвалене судом України рішення може бути в державі –
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стороні такого договору, не визнане і не виконане безвідносно до ступеня 

успішності доказової діяльності суб’єкту доказування та професіоналізму 

суду.  

7. Спадкові правовідносини носять комплексний характер і тісно 

пов’язані з набуттям права власності, виникненням певних обов’язків тощо. 

Хоча в ст. 77 Закону України «Про Міжнародне приватне право» йдеться про 

одну категорією справ у спадкових відносинах – якщо у справі про спадщину 

спадкодавець громадянин України і мав в ній місце проживання, проте, на 

нашу думку, виключна підсудність, що встановлена в цій статті за ознакою, 

визначеною в пунктах 1 (нерухоме майно, щодо якого виник спір, 

знаходиться на території України), 4 (спір пов'язаний з оформленням права 

інтелектуальної власності, яке потребує реєстрації чи видачі свідоцтва 

(патенту) в Україні), 6 (спір стосується дійсності записів у державному 

реєстрі, кадастрі України), 7 (якщо у справах про банкрутство боржник був 

створений відповідно до законодавства України) вказаної статті може 

стосуватися розгляду справ щодо спадкування. 

8. Формування предмету доказування в цивільних справах щодо 

спадкування за законодавством Франції суттєво відрізняється в зв’язку з 

принципово іншими нормами спадкового права у порівнянні з 

законодавством України, зокрема, інститут повернення (ст. 843-869 ЦК 

Франції) передбачає повернення спадкоємцям всього того, що особа 

отримала від померлого внаслідок дарування за його життя, крім випадків 

коли подароване не може входити до складу спадщини. Розділ спадкового 

права, що визначає регламентацію сплати податків (ст. 870-882 ЦК Франції) 

визначає  умови висунення спадкоємцями вимог щодо поділу спадщини, 

коли вона обтяжена рентою внаслідок іпотеки тощо. В спадковому праві 

Франції окремо визначена відповідальність спадкоємців стосовно один 

одного внаслідок поділу спадщини, в т.ч. у випадку, коли один з спадкоємців 

виявиться неплатоспроможним (ст. 884-885 ЦК Франції). 
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Норми спадкового права встановлюють умови визнання поділу 

спадщини нікчемним (ст. 887-892 ЦК Франції). Поділ спадщини може бути 

визнаний нікчемним внаслідок насильства або обману. Поділ спадщини може 

бути визнано нікчемним, якщо один з спадкоємців встановить, що поділ 

спадщини є для нього збитковим більш ніж на чверть. Помилка щодо 

невключення до спадщини окремого майна не призводить до визнання поділу 

спадщини нікчемним, а є підставою для позову з вимогою про доповнення 

акту поділу спадщини.  

9. На відміну від вітчизняного спадкового права, яке сповідує 

доктрину про зобов’язання спадкоємців задовольнити вимоги кредитора в 

межах вартості майна, одержаного у спадщину (ст. 1282 ЦК України), 

законодавство Франції більш ретельніше і в повному обсязі захищає інтереси 

кредитора у спадкових відносинах, зокрема, спадкоємець, що прийняв 

спадщину без застережень, відповідає за зобов’язаннями спадкодавця всім 

свої майном. Вказаний механізм стримування безпідставного збагачення 

кредиторів у спадкових відносинах був відомий і в дореволюційній Росії, 

незважаючи на те, що інститут прийняття спадщини під умовою не існував в 

спадковому праві Росії. 

9. Суттєво відрізняється від вітчизняної нормативна регламентація  

доказування, засобів доказування, належності та допустимості доказів за 

законодавством Франції. Так, в законодавстві збережено інститут 

презумпцій, який суттєво полегшує нормативну регламентацію відкриття  

спадщини внаслідок одночасної  загибелі декількох осіб.        

10. Спадкове право Франції дозволяє не тільки відмовитись від права 

спадкування на користь інших спадкоємців (безкоштовно чи за плату), але й 

передбачає право спадкоємця подарувати, продати, передати свої спадкові 

права сторонній особі, або спадкоємцям, але в цьому випадку такі дії прямо 

свідчать про прийняття особою спадщини без застережень (ст. 780 ЦК 

Франції). Отже, кредитори спадкодавця мають всі підстави звернути 
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стягнення на майно особи, яка відмовилась від спадкування на користь інших 

спадкоємців. 

11. Відмова від спадщини можлива лише шляхом звернення до 

канцелярії трибуналу першої інстанції, в окрузі якого відкрилася спадщина, з 

внесенням відмови в особливий реєстр (ст. 784 ЦК Франції). Відповідно до 

ст. 788 ЦК Франції кредитори особи, що відмовилась від спадщини в 

порушення їх прав, можуть отримати від суду дозвіл прийняти спадщину на 

підставі прав їх боржника, замість нього. 
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                                            ВИСНОВКИ 

Проведене дослідження дало змогу вирішити важливе наукове 

завдання  –  обґрунтувати ряд наукових положень, сформулювати висновки і 

пропозиції, які мають теоретичне і практичне значення для вдосконалення 

нормативного регулювання доказової діяльності в цивільному судочинстві та 

правозастосуванні у справах щодо спадкування, зокрема: 

1. Обставини, що підлягають доказуванню в даній категорії справ, 

випливають із диспозиції норм матеріального права в справах щодо 

спадкування. При цьому норми матеріального права мають сприйматися 

крізь призму підстав позову та заперечень проти позову. Зміна предмета 

доказування залежить від конкретних норм спадкового права, відповідно до 

яких обґрунтовуються вимоги та заперечення. У зв’язку з цим змінюється 

склад фактів, які входять до предмета доказування. 

2. До предмета доказування в справах щодо спадкування необхідно 

віднести факти матеріально-правового характеру та процесуально-правового 

характеру. При цьому в залежності від стадії провадження окремі факти 

матеріально-правового характеру розглядаються в якості процесуально-

правового характеру. Юридичні факти матеріально-правового характеру – це 

факти, які обґрунтовують заявлені вимоги чи заперечення. Іншу групу 

фактів, які можуть входити до предмету доказування, становлять факти, які 

впливають на відкриття та рух провадження в цивільній справі і їх прийнято 

іменувати фактами процесуального характеру. 

3. Преюдиційність окремих фактів в спадковому праві має свої 

особливості і полягають вони не тільки у звільненні від доказування, але й в 

наперед визначених законодавцем правових наслідках, які є обов’язковими 

для суду і не мають альтернативи. Суд може застосувати правило про 

звільнення від доказування, викладене в ч. 1 ст. 61 ЦПК України, якщо жодна 

особа, що бере участь у справі, не заперечує визнання іншими особами 

відомостей про факти, що входять до предмету доказування. 
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4. З урахуванням того, що до складу спадщини входять усі права та 

обов’язки, що належали спадкодавцеві на момент відкриття спадщини і не 

припинилися  внаслідок його смерті робиться висновок, що до складу 

спадщини не можуть входити не оформлені належним чином права власності 

на земельну ділянку, на якій розташований житловий будинок, що є 

частиною складу спадщини. Доцільним виглядає доповнення  ч. 3 ст. 1277 

ЦК України реченням, що спадщина у вигляді прав та обов’язків на землі 

приватної власності, визнана судом відумерлою, переходить у власність 

територіальної громади за місцем її розташування. Свідоцтво  про право на 

спадщину в певних випадках може бути виключним засобом  доказування і 

не може підтверджуватись іншими засобами доказування, зокрема, щодо 

набуття спадкоємцем права власності на нерухомість.  Право власності на 

нерухоме майно виникає у спадкоємця з моменту державної реєстрації цього 

майна. У випадку коли спадкоємець прийняв спадщину, але не отримав 

свідоцтва про право на спадщину і, відповідно, не набув права власності, 

наприклад, на нерухомість, то в цьому випадку законодавець не передбачив 

правові наслідки такої бездіяльності. Вважаємо, що ця прогалина в 

спадковому праві має бути виправлена, оскільки  тут йдеться не тільки про 

приватний інтерес особи-спадкоємця, але й про публічний інтерес, зокрема, 

щодо штучного звуження  об’єктів оподаткування та  виникнення певних 

бюджетних втрат у держави чи певної громади. 

5. Доведено, що процесуальний інститут допиту сторін, третіх осіб, їх 

представників як свідків потребує вдосконалення з метою подолання колізії 

норм, які проголошують рівність процесуальних прав і обов’язків сторін, з 

одного боку, та виникненням додаткових обов’язків у однієї сторони в 

зв’язку з її активною позицією, пов’язаною з її допитом як свідка. Звернуто 

увагу на шляхи виходу з цього неприпустимого процесуального становища 

однієї з сторін та запропоновано внесення змін до ст. 184 ЦПК України про 

те, що у випадку надання згоди однією з сторін про допит як свідка, інша 
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сторона не може відмовитись від аналогічного допиту, за виключенням 

випадків, передбачених ст. 51, 52 ЦПК України. 

6. За результатами порівняльного аналізу нормативного регулювання 

доказової діяльності в цивільному судочинстві України та Франції 

обґрунтовано необхідність запровадження норми-вимоги про обов’язковість 

допиту сторін, третьої особи під присягою, а не в якості свідка. Надання 

пояснень шляхом допиту сторін, третіх осіб в цивільному судочинстві – це 

загальносвітовий досвід, до якого український законодавець правомірно 

звертається. Так, ст. 199 Цивільного процесуального кодексу Франції 

встановлює, що коли доказування шляхом допиту свідків є допустимим, 

суддя вправі вимагати пояснення від третіх осіб задля з’ясування фактів, які 

оспорюються та котрі відомі їм особисто. Пояснення надаються або 

одбираються шляхом допиту. Щодо процедури допиту сторін за ЦПК 

Франції, то вона доволі детально регламентована в контексті процесуальних 

обов’язків. Так, ст. 189 ЦПК Франції визначає, що сторони допитуються в 

присутності один одного, якщо обставини не вимагають окремого допиту. 

Якщо одна зі сторін вимагає проведення між ними очної ставки, така очна 

ставка має бути проведена. Сторони особисто відповідають на запитання і не 

мають права користуватися попередніми записами. Допитані сторони 

підписують протокол або підтверджують, що він відповідає їх показам і про 

це робиться відповідний запис. Коли це доцільно, в протоколі вказується, що 

сторони відмовились його підписувати або підтвердити його правильність.  

7. Констатовано, що спадкове право не містить імперативної норми 

про обов’язковість доказування смерті спадкодавця виключно через 

наявність реєстрації акту цивільного стану та видачею свідоцтва про смерть.  

Відповідно до змісту ч. 2 ст. 1220 ЦК України юридичним фактом, який 

тягне відкриття спадщини, є смерть особи або оголошення її померлою. При 

цьому в Загальних положеннях про фізичну особу ЦК України зазначається, 

що цивільна правоздатність фізичної особи припиняється у момент її смерті 

(ч. 4 ст. 25 ЦК України). В іншому місці законодавець встановлює, що 
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актами цивільного стану, які підлягають державній реєстрації, окрім інших 

подій, є смерть фізичної особи. Звернуто увагу на необхідність 

вдосконалення практики застосування процесуальної норми про 

допустимість доказів в цій сфері доказової діяльності, оскільки іншим 

способом встановити факт смерті, ніж послатися на реєстрацію  акту 

цивільного стану про смерть особи, не виявляється можливим.  

8. Особливу увагу приділено аналізу окремих аспектів нормативного 

регулювання спадкових відносин з іноземним елементом. Розгляд цивільної 

справи з іноземним елементом допускає застосування договірної підсудності, 

що випливає з міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана 

Верховною Радою України. ЦПК України встановлює множину варіантів 

визначення підсудності цивільних справ, при цьому жодної згадки про 

договірну підсудність. З цього випливає, що відповідно до ч. 2 ст. 59 

обставини справи, які мають бути підтверджені певними засобами 

доказування, в даному випадку – нормами ЦПК про підсудність, не можуть 

підтверджуватись іншими засобами доказування. Оскільки глава 1 

«Підсудність» Розділу ІІІ ЦПК України не передбачає договірної підсудності, 

в цьому сенсі виникає певна колізія норм ЦПК України та міжнародно-

правових норм. З метою подолання вказаної колізії пропонується внести 

зміни і доповнення до ст. 109 ЦПК України, а саме, вказану статтю 

доповнити частиною другою наступного змісту «2. За заявою відповідача, 

якщо така заява зроблена до розгляду справи по суті та знаходить своє 

обґрунтування  положеннями письмової угоди сторін, укладеної відповідно 

до міжнародного договору, згода на обов’язковість якого надана Верховною 

Радою України, справа розглядається відповідним судом держави за місцем 

проживання позивача». У зв’язку зі збільшенням ст. 109 ЦПК України з двох 

до трьох частин, нумерувати другу частину як третю.   
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